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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00374/LP/2013/AOPK VYŘIZUJE Karel Stein

DĚČÍN 25. března 2013

Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), na základě žádosti Českého horolezeckého
svazu, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ 004 60 001, doručené
Správě dne 12.2.2013 a po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto
ROZHODNUTÍ
podle § 44 odst. 3 ZOPK a podle čl. 4 odst. 7 nařízení Správy CHKO Labské pískovce č.
1/2013 ze dne 18.1.2013, kterým se zřizuje přírodní památka Tiské stěny
uděluje souhlas
s provozováním horolezectví a s vyhrazením terénů k provozování horolezectví na území
přírodní památky Tiské stěny (dále jen „PP Tiské stěny“) za následujících podmínek:
A) Vymezení území pro provozování horolezectví
Provozování horolezectví na celém území PP Tiské stěny je povoleno celoročně, vyjma
horolezeckých cest uvedených v příloze 3 tohoto rozhodnutí. Plošný rozsah PP Tiské
stěny je vyznačen v parcelní mapě a vymezen polygonem v souřadnicích S-JTSK.
Nedílnou přílohou rozhodnutí je tato mapa s parcelními čísly, seznam souřadnic a dále
seznam horolezeckých cest, na které se nevztahuje souhlas s provozováním
horolezectví.

B) Podmínky pro provozování horolezectví
Každý jednotlivec, který v PP Tiské stěny provozuje horolezectví (dále jen „horolezec“),
je povinen dodržovat tato pravidla:
1. Horolezci se budou na lezeckých objektech a v jejich okolí chovat šetrně, aby
nedocházelo k poškozování přírody, tj. nebudou zasahovat do porostu na skalách,
nebudou odstraňovat kameny, zvětralé části skal, dřeviny, zeminu a jinou organickou
hmotu ze spár, terásek a povrchu skal, a budou dbát na čistotu a pořádek.
2. Horolezci nebudou rušit klid a zejména nebudou rušit hnízdící ptáky. V případě vyznačení
míst hnízdění budou respektovat stanovená omezení.
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3. K přístupu ke skalám budou horolezci využívat značených turistických stezek a
přístupových pěšin tak, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu.
4. Horolezci se budou řídit značením umístěným orgány ochrany přírody, majiteli pozemků,
správci lesa a dalšími oprávněnými subjekty.
5. Lezení je povoleno pouze na suchých skalách, za denního světla. Při lezení není
povoleno používat magnézium nebo jiné chemické prostředky.
6. Při lezení je zakázáno poškozovat nebo měnit povrch skal (dřít skálu při manipulaci
s lanem - např. při lezení „na rybu“, vysekávat chyty, poškozovat voštiny, popisovat skály
čísly, nebo na ně umisťovat cedulky). Je zakázáno lézt v pohorkách či jiné obuvi
poškozující skálu.
7. Jako jisticí prostředky lze používat pouze stávající fixní prostředky a textilní smyčky tak,
aby nedocházelo k poškození skály a vegetace; používání jisticích prostředků
poškozujících skálu je zakázáno (vklíněnce, frendy, skoby aj.). Textilní smyčky je nutno
po vykonání výstupu odstranit.
8. Veškeré prvovýstupy je možno dělat pouze s předchozím souhlasem Oblastní vrcholové
komise Tisá (dále jen OVK ).

C) OVK a správce skal budou spolupracovat se Správou. Budou dohlížet na dodržování
stanovených podmínek, shromažďovat informace o zjištěných poškozeních lezeckých a
přístupových cest. Při objevení hnízdění chráněných druhů ptactva budou informovat
Správu a dle svých možností zajistí ve spolupráci s ní případné uzavření lezeckých
objektů či cest.
D) Informace o provedených prvovýstupech bude OVK jednou ročně předávat Správě
k případnému vyjádření. Pokud budou shledány důvody z hlediska ochrany přírody,
požádá Správa OVK o zrušení prvovýstupu.
E) OVK zajistí, že při osazování nového fixního jištění (nebo výměny starého) bude jištění
barevně uzpůsobeno tak, aby nerušilo vzhled skal.
F) Organizovat horolezecký výcvik je možné pouze za přítomnosti instruktora ČHS. Při
takových akcích připadají na jednoho instruktora maximálně 3 osoby. Tato podmínka se
nevztahuje na děti mladší šesti let.
G) Za realizaci bodů C, D a E je za ČHS odpovědný předseda OVK, který může konkrétní
prací pověřit příslušného správce skal a další osoby. Předseda OVK rovněž zajišťuje
kontakt mezi ČHS, Správou a vlastníkem lesních pozemků. Jméno a konkrétní údaje
předsedy OVK je ČHS povinen oznámit Správě do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí; stejná lhůta platí i při změně osoby předsedy.
H) ČHS zajistí zveřejnění tohoto rozhodnutí na svých internetových stránkách
(www.horosvaz.cz) a na webu Skalní oblasti (http://skaly.horosvaz.cz). Prostřednictvím
těchto webových stránek bude ČHS včas informovat lezeckou veřejnost o případných
změnách či aktuálních omezeních např. z důvodů hnízdění ptactva.
I) Toto rozhodnutí se vydává na dobu do 31.12. 2017.
Odůvodnění
Správa obdržela 12.2.2013 žádost ČHS, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 –
Strahov, IČ 004 60 001 (dále jen „ČHS“) o udělení souhlasu k provozování horolezectví a
k vyhrazení terénů pro provozování horolezectví na území PP Tiské stěny. Součástí žádosti
byl návrh podmínek pro provozování horolezectví. Důvodem žádosti je vydání nařízení č.
1/2013, kterým se zřizuje zvláště chráněné území PP Tiské stěny, ze dne 18.1.2013 (nabylo
účinnosti 4.2.2013). Podle ustanovení čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení je možno provozovat
horolezectví v PP Tiské stěny jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody. Vyhláška č. 3/96 ze dne 30.5.1996, která byla shora uvedeným nařízením zrušena,
regulaci horolezecké činnosti neumožňovala.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Správa oznámením
o zahájení správního řízení ze dne 18. února 2013 (č.j. 00374/LP/2013/AOPK) uvědomila
všechny jí známé účastníky řízení a vyzvala je ke vznesení námitek a připomínek ve
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stanovené lhůtě. Protože žádost ČHS poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrženého záměru, upustila Správa od místního šetření a ústního jednání. V souladu s § 50
odst. 2 správního řádu jsou účastníci řízení povinni při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost a v souladu s § 52
správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Ke dni vydání
rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
Správa vycházela při vydání rozhodnutí z těchto podkladů:
1. Žádost ČHS doručená na Správu 12.2.2013 a evidovaná pod č.j. 00374/LP/2013/AOPK.
2. Parcelní mapa PP Tiské stěny.
3. J. Valečka, D. Terhešová, S. Koleník: Tiské stěny. Studie zhodnocení vlivu návštěvnosti
na přírodní prostředí, návrh řešení. Rukopis. Děčín, říjen 2005.
4. Zápisy ze setkání o podmínkách vyhrazení PP Tiské stěny pro provozování horolezectví
mezi zástupci Správy, ČHS a Obce Tisá ze dne 25.9.2012 a z 6.11.2012.
Žádost ČHS, předložená dne 12.2.2013 obsahovala návrh podmínek pro provozování
horolezectví v PP Tiské stěny, které byly zapracovány do tohoto rozhodnutí. S ohledem na
to, že v prostoru PP Tiské stěny nejsou z minulosti známa žádná hnízdění sokola
stěhovavého a výra velkého, kde je nutno v širším okolí hnízdišť zachovat po dobu hnízdění a
vyvádění mláďat klidový režim, bylo zde horolezectví povoleno celoročně.
Pro případy nepředvídaného zahnízdění výra velkého, sokola stěhovavého či jiných
vzácných či ohrožených druhů ptactva počítá Správa s aktuálním vyhlášením ploch, kde
horolezci budou respektovat stanovená omezení lezení (viz bod B2). V jiných částech
chráněné krajinné oblasti, kde dochází k zahnízdění, Správa každoročně uzavírá okolí hnízd
na dobu od března do konce června. Horolezci jsou na tyto (plošně nevelké) uzavírky zvyklí a
respektují je.
Do podmínek provozování horolezectví zahrnula Správa zákaz používání magnézia.
Jedná se o bílý prášek, kterého horolezci používají při obtížnějších výstupech. PP Tiské
stěny je součástí rozsáhlých horolezeckých terénů na české a německé straně Labských
pískovců. V sousedních národních parcích NP České Švýcarsko a Nationalpark Sächsische
Schweiz, kde jsou konkrétní ekosystémy i ochranný režim velmi podobné, patří mezi pravidla
lezení nepoužívání jakýchkoliv chemických prostředků (např. magnézium). Z hlediska stupně
ochrany považuje Správa za nutné, aby se podmínky pro povolení lezení v PP nelišily a proto
trvá na lezení bez magnézia (viz bod B5).
Z citované studie zhodnocení vlivu návštěvnosti na přírodní prostředí je zřejmé, že se
na erozi způsobené člověkem podílí také intenzivní horolezecká činnost, koncentrovaná na
malé ploše. Vzhledem k doporučené regulaci proběhla jednání mezi ČHS, Správou a
Obecním úřadem Tisá. Následně byly při terénním šetření OVK a Správy vytipovány
horolezecké cesty s vysokým stupněm erozivního poškození. Na tyto cesty uvedené v příloze
č. 3 tohoto rozhodnutí, se nevztahuje souhlas s provozováním horolezectví (viz bod A).
Jelikož je PP Tiské stěny tradiční horolezeckou oblastí, rozhodla se Správa vyhovět
žádosti ČHS do té míry, aby zde mohl být horolezecký sport zachován. Při dodržení
podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí se zde nepředpokládá zhoršení
dochovaného přírodního prostředí. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.
V neposlední řadě byl vyhodnocen také vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí
oblast ve smyslu § 45g ZOPK. V tomto ohledu dospěla Správa k názoru, že vzhledem
k charakteru činnosti a za splnění stanovených podmínek lze vyloučit závažné nebo nevratné
poškození přírodních stanovišť a druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo
ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k
jejichž ochraně jsou tato území určena.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15
dnů od jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Správy
CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín. V případě, že písemnost bude
uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je
třeba podat ve 3 vyhotoveních. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Petr Kříž
VEDOUCÍ SPRÁVY A KRAJSKÉHO STŘEDISKA

Přílohy

1. Parcelní mapa PP Tiské stěny
2. Seznam souřadnic S-JTSK, tj. vyjádření vedení hranice PP Tiské stěny v souřadnicích
v systému JTSK včetně ochranného pásma
3. Seznam horolezeckých cest, na které se nevztahuje souhlas s provozováním horolezectví

Rozdělovník:
1. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení do vlastních rukou
−

Český horolezecký svaz, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO 00460001

2. účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – do vlastních rukou
−

Lesy ČR s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 01 Děčín

3. účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu – doručení prostřednictvím datové schránky
−

Obec Tisá

4. úřední deska Správy CHKO Labské pískovce
Na vědomí (po nabytí právní moci) :
-

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústřední seznam ochrany přírody, Kaplanova 1931, 149 00 Praha 4
Kopie: vlastní
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