RNDr. František Pelc
Agentura ochrany přírody a krajiny
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
aopkcr@nature.cz
Ve Žďáru nad Metují 12. 7. 2014
Vážený pane řediteli.
Jmenuji se Karel Nováček a jsem jedním z těch „neznámých horolezců“, kteří vyvěsili transparent
s nápisem „Správa CHKO neměří stejným metrem, lezec = vymyšlený škůdce přírody“ na slavnostním
otevírání Vlčí rokle v Teplických skalách v pátek 11. 7. Rád bych Vám vysvětlil, co nás k tomuto činu
vedlo.
Před téměř dvaceti lety jsem se přistěhoval do zdejší oblasti a jedním z hlavních podnětů, které mě
k sem přivedly, byly právě skály. Horolezectví se věnuji neustále a silně vnímám, že tato aktivita s více
než devadesátiletou tradicí je bytostně propojena se zdejší krajinou. Dokonce bych se pískovcové
lezení zdráhal nazývat sportem, pro většinu mých spolulezců je to srdeční záležitost, životní styl
spojený s přírodou. Samozřejmě respektuji, že většina skalních terénů se nachází na území národní
přírodní rezervace a jsem ochoten se podřídit rozumným pravidlům pro její ochranu, případně i
aktivně k její ochraně přispívat.
Správa CHKO Broumovsko se ovšem k horolezectví staví jednoznačně odmítavě. Ve schváleném plánu
péče staví horolezce na roveň kůrovci či přemnožené spárkaté zvěři a nepokrytě deklaruje postupné
omezování horolezecké činnosti na Broumovsku. Prakticky se to projevuje při jednání s orgány
Českého horolezeckého svazu o udělení výjimky ze zákona 114/1992 Sb. pro provozování horolezecké
činnosti, kde jednání o udržení lezeckých terénů a případné snahy o navrácení či rozšíření (nejen
lokality, ale i časové omezení) narážejí na neprostupnou zeď úřední povýšenosti. Byl bych ten
poslední, kdo by se nechtěl podřídit odůvodněným omezením v zájmu ochrany přírody, příčí se mi ale
plošné zákazy v situaci, kdy ještě sami pracovníci správy přiznávají, že vlastně nevědí, zda je v té které
oblasti co chránit. Politika správy CHKO Broumovsko na mě dělá dojem, že úplný zákaz horolezecké
činnosti bude důkaz její schopnosti vypořádat se s „problémy“ v očích nezasvěcené veřejnosti a
odvede pozornost od problémů skutečných. Horolezci jsou opravdu snadný cíl.
Člověk by snad i nabyl dojmu, že to tak má být, že horolezci přírodě škodí, a proto je třeba jejich
aktivity zakázat. Naštěstí ale existují i jiné oblasti, jako Český ráj, Jizerské hory či Labské pískovce, kde
se horolezci s orgány ochrany přírody dohodnou bez problémů a jejich spolupráce bezvadně funguje.
Proč to nejde u nás?
Pane řediteli, vztahy mezi místní správou CHKO a horolezci se mi jeví jako beznadějné, proto jsme se
rozhodli na problém upozornit vyvěšením transparentu. Mohl byste nám, prosím, poradit, jak by se
dala naše tíživá situace řešit normálními prostředky? Rádi Vás tady přivítáme nebo kamkoli přijedeme
na schůzku.
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem

Karel Nováček
Žďár nad Metují 68
tel.: 731 552 555, mail: karel.novacek@email.cz

Připojujeme se k otevřenému dopisu Karla Nováčka řediteli AOPK Františku Pelcovi ze dne 12. 7. 2014
a k jeho žádosti pomoci řešit situaci horolezectví na Broumovsku:

Petr John, U Damiánky 268, 549 54 Police nad Metují, petrjohn@centrum.cz, člen Oblastní vrcholové
komise Broumovsko, člen Českého horolezeckého svazu
Pavlína Binková, U Damiánky 268, 549 54 Police nad Metují, binkova@fss.muni.cz, členka Českého
horolezeckého svazu

