
 

 

 

IČ: 62933591 jana.slezakova@nature.cz  T: 731 193 846 
 

ODDĚLENÍ 
SPRÁVA CHKO ČESKÝ KRAS 
Karlštejn 85 
267 18 Karlštejn 
tel.: +420 311 681 713 
e-mail: stredni.cechy@nature.cz 
http://www.nature.cz 
IDDS: ffydyjp 

  
 
 
 
 

   
 
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0293/SC2016-10 

 
VYŘIZUJE:  Slezáková      DATUM: 10.10.2019 

   

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy k udělení souhlasu s vyhrazením míst  

k provozování horolezectví pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby, které na vyhrazených 

místech provozují výhradně horolezectví v Národní přírodní rezervaci (dále jen “NPR”) 

Karlštejn. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, 

oddělení Správa CHKO Český kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný 

podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění, po projednání s obcemi Srbsko, Svatý Jan pod Skalou  

a Městem Beroun jako dotčenými obcemi ve smyslu ust. § 71 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., 

 o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) zveřejňuje podle § 172 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 6/2019: 

I. 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení 

Správa CHKO Český kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle  

ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. i) zákona vyhrazuje místa k provozování 

horolezectví pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby, které na vyhrazených místech provozují 

výhradně horolezectví, a to v níže uvedeném rozsahu a za těchto podmínek: 

 

1. Na území NPR Karlštejn lze horolezeckou činnost provozovat výhradně na 

vyjmenovaných terénech (jednotlivé horolezecké trasy jsou vyznačeny v přílohách č.1  

a č.2, které tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy) a v těchto časových 

obdobích: 
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a. Plotna, Pupek a Skály na Bříči, tj. Štítek, Vlastina stěna, Blážina stěna, Stěna 

kotlů a Červené skály v katastrálním území Srbska  

i. lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním 

b. Matterhorn, lom Alkazar, Dušičková stěna v katastrálním území Hostim  

u Berouna 

i. lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním 

c. Stěna Pod křížem, Trojúhelníková stěna v katastrálním území Sv. Jan pod 

Skalou 

i. lezení je povoleno v období od 1.7. do 31.12. každého roku, sestup je 

možný výhradně slaněním 

d. Skála za Pupkem u Kačáku v katastrálním území Hostim u Berouna 

i. lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním 

ii. přístupová cesta z lomu „Divadýlko“ po levém břehu Kačáku  

e. Lom u Kačáku “Divadýlko” v katastrálním území Hostim u Berouna 

i. lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním 

f. Kačák skála u cesty v katastrálním území Hostim u Berouna 

i. lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním 

2. Osoby pohybující se na vyhrazených horolezeckých terénech nebudou rušit klid a zejména 

nebudou rušit hnízdící ptáky a jsou povinny pro přístup ke skalám používat výhradně 

vyznačené horolezecké stezky. 

3. Při provozování horolezecké činnosti nebude: 

a. poškozován a úmyslně měněn povrch skal (např. přidávány a odstraňovány chyty  

a stupy včetně jejich zpevňování), 

b. používáno jistících prostředků poškozujících skálu, 

c. slaňováno pomocí keřů či stromů, 

d. nouzově přespáváno (bivakováno) ve skalách ani na skalních stěnách či plošinách. 

4. Na vyhrazených místech nebudou organizovány hromadné a veřejné akce  

(tzn. organizované skupiny nad 20 osob). 

5. Vyhrazené terény budou mít značení, které provede Český horolezecký svaz,  

IČ: 00460001, se sídlem Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo jím písemně 

pověřená osoba a to pouze po předchozím projednání písemném souhlasu Agentury. 

Značky budou dle grafického manuálu v příloze č. 3, který je nedílnou součástí tohoto 

opatření obecné povahy (dále jen „OOP“). 

6. Odstranění náletových dřevin v bezprostřední blízkosti skalních terénů provede Český 

horolezecký svaz nebo jím písemně pověřená osoba a to pouze po předchozím projednání 

a písemném souhlasu Agentury. 

7. Značení přístupu ke skalám, označení horolezeckých terénů značkami na skalách  

a umisťování fixních jistících prostředků, včetně dojišťování, výměny stávajícího jištění  

a případné odstraňování těchto prostředků, může provést výhradně správce skal 

z Českého horolezeckého svazu nebo jím písemně pověřená osoba a to pouze  

po předchozím projednání a písemném souhlasu Agentury.  

8. Toto opatření obecné povahy platí do 31.12. 2029. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČ 00460001 (dále jen „ČHS“) podal  

na Agenturu podnět k vyhrazení míst k provozování horolezectví na území NPR Karlštejn  

na existujících a v minulosti využívaných horolezeckých terénech a terénech dosud 
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nevyhrazených, kde nebylo v minulosti horolezectví provozováno nebo se tam nenachází staré 

nepoužívané stezky.  

Agentura vycházela při vydání opatření obecné povahy z informací uvedených v podnětu ČHS  

a dále z těchto podkladů: 

o Protokol z ústního projednání návrhu opatření obecné povahy SR/0293/SC/2016-6  

ze dne 6. 6. 2019 

o Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením SR/0293/SC/2016-5  

ze dne 12. 4. 2016 

o Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 500/106/50326/06 ze dne 5. 4. 2016 

o Výnos ministerstva kultury ČSR č. j. 24 029/55 – IX ze dne 26. 04. 1955 o zřízení státní 

přírodní rezervace „Karlštejn“, v platném znění 

 

Návrh opatření obecné povahy byl písemnou formou ke dni 25. 7. 2019 projednán s obcemi: Obec 

Srbsko, se sídlem K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IČ: 00233803, Svatý Jan pod Skalou, se sídlem 

Svatý Jan pod Skalkou 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou, IČ: 00509825 a Město Beroun, se sídlem 

Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, jako dotčenými obcemi ve smyslu § 71 zákona správního řádu 

(dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Agentura otázku možnosti a vhodnosti vydání souhlasu s vyhrazením specifikovaným ve výroku 

tohoto OOP posoudila takto: 

Provozování horolezecké činnosti ve výše vyjmenovaných, v minulosti povolovaných (podmínka  

1 a – c), terénech je sportem s dlouholetou tradicí, který je dlouhodobě sledován a vyhodnocován 

orgány ochrany přírody. Agentura konstatuje, že ani při dlouholetém provozování horolezecké 

činnosti na těchto terénech nedochází k poškození předmětu ochrany rezervace. Mezi předměty 

ochrany NPR Karlštejn ve vztahu k provozování horolezeckých aktivit patří zejm. skalní vegetace 

(konkrétně např. štěrbinová vegetace, vápnitých skal a drolin, bazifilní vegetace efemér  

a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou, povrchové i podpovrchové krasové jevy, opuštěné 

lomy a rokle). Horolezecké terény se vyhrazují v lokalitách, kde nejsou vhodné podmínky pro 

výskyt předmětů ochrany a jejich výskyt je minimální či žádný. Zároveň se preferují staré lomové 

stěny před přírodními skálami s nižší biologickou hodnotou bez vegetace či hnízdních možností 

pro ptáky. Trasy se vyhrazují mimo lokality s krasovými jevy či hodnotnými geologickými  

a paleontologickými prvky. Zájmy ochrany přírody tedy, podle současných poznatků, nejsou touto 

činností zásadně dotčeny.  

Proto Agentura nemá námitek, aby horolezecká veřejnost využívala nadále tyto již v minulosti 

vyznačené horolezecké terény a přístupové cesty k nim v rozsahu stanoveným ve výrokové části 

OOP, který odpovídá těmto dříve užívaným terénům a za přibližně stejných podmínek uvedených 

v předchozích povoleních k této činnosti. Vymezení nových horolezeckých terénů je povoleno  

za dodržení podmínek, které zajišťují ochranu předmětu ochrany rezervace. Agentura přistoupila  

k posouzení žádosti ústním jednáním dne 12. 4. 2019, kde bylo dohodnuto nové vyhrazení 
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horolezeckých terénů. Ze žádosti byl vyjmut dříve povolovaný terén “Šanův kout”, kde není možno 

vymezit trasu tak, aby nedocházelo k poškozování přítomné vegetace sklaních stepí (bazifilní 

vegetace efemér a sukulentů) a je zde známá hnízdní lokalita výra velkého (Bubo bubo). Naopak 

bylo konstatováno a zapsáno do protokolu možné vymezení nových tras. Terény pro nové 

vyhrazení (podmínka 1 d – f) byly vybrány s cílem rozptýlit horolezeckou veřejnost do více 

lokálních oblastí a zmírnit tím zatížení prostředí nadměrnou návštěvností stávajících terénů  

a přístupových tras. V omezené míře se povoluje odstranění náletových dřevin, to bude konkrétně 

specifikováno před jejich odstraněním. Odstraňování dřevin proběhne mimo vegetační sezónu.  

Jejich rozvolnění je vhodné z důvodu zvýšení počtu mikrostanovišť, oslunění skal pro skalní 

vegetaci a zlepšení přístupu ke skalám. 

Vyhrazení horolezeckých tras je možné pouze na místech zakreslených v přílohách č.1 (celková 

situace) a č.2 (jednotlivé terény v podrobném nákresu), které jsou nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

Omezení horolezectví na část kalendářního roku je pro lokalitu Stěna Pod křížem, Trojúhelníková 

stěna v katastrálním území Sv. Jan pod Skalou uvedenou v bodě 1. c) stanoveno z důvodu 

možného hnízdění ptáků, neboť zde dochází k hnízdění výra velkého a poštolky obecné. Protože 

skály se většinou nachází mimo turistické trasy, je třeba v lesních komplexech zachovávat klid  

a nerušit živočichy. Pro správné využívání skal je třeba jejich řádné označení a rovněž řádné 

vyznačení přístupových cest k nim, což v minulosti provedl a udržuje ČHS. Podmínky č. 5 - 6 

nastavují konkrétní subjekt, který je zodpovědný za jejich správné provedení. Žadatel ČHS je 

spolek, který byl založen v roce 1990 a navázal tak na činnost horolezeckých organizací, které  

na území ČR působily dříve. Vyhrazuje a spravuje horolezecké terény na území celé České 

republiky a je respektován i ostatní horolezeckou veřejností. Horolezecké značení bude prováděno 

způsobem vyznačeným v příloze č. 3, jenž tvoří nedílnou součást tohoto OOP. 

Opakovanými kontrolami terénů byl vyloučen případný konflikt se zájmy ochrany přírody. Nebylo 

zde zjištěno zahnízdění a ani významný výskyt skalní vegetace. Pro úplnost však Agentura 

upozorňuje, že vydání tohoto souhlasu s vyhrazením nenahrazuje případné další správní akty 

potřebné k výkonu horolezecké činnosti tam, kde se tento záměr dostává do konfliktu s dalšími 

předměty ochrany resp. zákonnými zákazy stanovenými v ZOPK (např. ochrana zvláště 

chráněných druhů či obecná ochrana ptáků). 

Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Agentury.  

Ve smyslu ust. § 172 správního řádu byla dána lhůta k podání písemných a odůvodněných 

námitek a písemných připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či 

připomínky. 
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POUČENÍ 

 

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona podat opravný prostředek. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.  

Kdo tvrdí, že byl opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, může ve lhůtě 3 let  

od účinnosti opatření podat návrh na zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho 

části a to dle § 101a a n. zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý nahlédnout  

u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras, 

Karlštejn 85) nebo na webové stránce Agentury (www.ochranaprirody.cz).  

Zároveň žádáme, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, Obec Srbsko, Svatý 

Jan pod Skalou a Město Beroun o bezodkladné zveřejnění tohoto závazného opatření obecné 

povahy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí. 

 

ÚČINNOST 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky.  

 

Otisk úředního razítka 

 
 
 

        RNDr. František Pojer 

vedoucí Správy CHKO 

 
 
 

 

 

 

 

Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce): 

vyvěšeno dne:  24.9. 2019   sejmuto dne: 9.10.2019 
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Přílohy OOP č.6 /2019: 

č.1 mapová příloha se zakreslením všech požadovaných tras 

č.2 situace jednotlivých skalních úseků s vymezenými trasami 

č.3 horolezecké značení 
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