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Věc: Rozhodnutí o vyhrazení míst pro provozování horolezecké činnosti v národní přírodní rezervaci 
Jizerskohorské bučiny dle ust. §29, písm. d) a písm.f) zákona č.114/1992 Sb. a udělení souhlasu dle bližších 
ochranných podmínek NPR Jizerskohorské bučiny a jejího ochranného pásma dle ust. §4, písm.c) vyhlášky 
č.200/1999 Sb.

R O Z H O D N U T Í

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 78 odst. 
(1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále je „zákon“), rozhodla o žádosti 
Českého horolezeckého svazu, Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6, IČO 00460001 (dále jen „žadatel“) ze 
dne 8.11.2012 následovně:

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (dále jen Správa CHKO) podle ust. § 29 písm. d) a f) zákona a 
podle ust. §4, písm.c) vyhlášky č.200/1999 Sb. uděluje 

s o u h l a s

s vyhrazením míst pro provozování horolezectví v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny (dále 
jen NPR Jizerskohorské bučiny) a jejím ochranném pásmu v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

1. Lezení je povoleno celoročně na vyjmenovaných lezeckých objektech a ve vymezených liniích a polygonech 
(výčet a poloha jednotlivých lezeckých objektů a hraniční body linií a polygonů jsou stabilizované souřadnicově -
viz příloha tohoto rozhodnutí).

2. V ochranném pásmu NPR Jizerskohorské bučiny je povoleno lezení celoročně na celém území.

3. Lezeckým objektem se rozumějí skalní věže a stěny včetně bezprostředně navazujících skalních bloků, které 
umožňují sportovní lezení s lanem a fixními nebo vyjímatelnými jisticími prostředky.

4. Vyhrazení míst pro horolezectví v NPR Jizerskohorské bučiny a jejím ochranném pásmu se vztahuje na 
horolezectví provozované individuálně včetně nekomerčního organizovaného výcviku adeptů za účasti instruktora 
ČHS do celkového počtu 10 účastníků; nevztahuje se na hromadné a organizované akce.

5. Pro přístup k lezeckým objektům budou horolezci využívat značené turistické trasy a vyznačené přístupové 
pěšiny, v ostatních místech budou volit přístupy s maximální šetrností k přírodnímu prostředí. Žadatel zajistí do 
šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí v dohodě se zástupci Správy CHKO vyznačení stanovených
přístupových tras.

6. K výstupu a sestupu mohou horolezci využívat pouze přirozené skalní tvary a musejí v maximální možné míře 
šetřit půdní a vegetační kryt. Při provozování horolezecké činnosti nebude nijak upravován povrch skály a nebude 
zasahováno do vegetačního krytu (čištění skály od mechu, lišejníku, travního porostu) a porostů dřevin. V
odůvodněných případech, zejména z důvodu bezpečnosti, může být po předchozím projednání se Správou CHKO 
přistoupeno k odstranění vybraných stromů - partnerem pro jednání je v tomto případě Oblastní vrcholová komise 
Jizersko-Lužická jako zástupce žadatele (dále jen OVK).
Po dohodě se Správou CHKO mohou být v odůvodněných případech umísťovány vratné body pro bezeškodné 
ukončení výstupu a sestup.

7. Při zjištěném zahnízdění ptáků je horolezec povinen přerušit výstup a buď přímo nebo prostřednictvím OVK
bezodkladně informovat Správu CHKO. Ta v odůvodněných případech a v pouze rozsahu časově i plošně 
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nezbytně nutném může vyhlásit lokální uzávěru; o jejích důvodech a rozsahu bude lezeckou veřejnost ve 
spolupráci s OVK vhodným způsobem informovat (vyznačení v terénu, web).

8. Používat při horolezecké činnosti magnézium či jiné chemické prostředky sloužící k vysoušení kůže na rukou je 
možné od stupně VIIIb jizerské stupnice (včetně) výše.

9. Při výstupu je možné používat stávající fixní jisticí prostředky a dále jisticí prostředky vyjímatelné nepoškozující 
skálu (použití skob při výstupu není dovoleno s výjimkou případů, kdy budou použity k osazení fixního jištění při 
prvovýstupu). Osazovat fixní jištění při tvorbě prvovýstupů je třeba s maximální úsporností a pouze typy schválené 
OVK (barva, velikost). Podmínka platí i pro vratné body a ostatní zařízení (slaňovací a dobírací kruhy, vrcholové 
schránky...). Bez předchozího souhlasu Správy CHKO není povoleno provádět dojišťování (doplňování nových 
fixních jisticích prostředků do stávajících horolezeckých cest).

10. Lezení v ledu (za použití stoupacích želez a cepínů) není striktně časově vymezeno stanovením konkrétní 
doby, ale je podmíněno existencí vhodných podmínek, tedy vytvořením dostatečně silné vrstvy ledu, kdy nehrozí 
poškození povrchu skal a přírodního prostředí v jejich okolí. 
Lezení v ledu na území NPR Jizerskohorské bučiny je možné na lokalitách v údolí Černého Štolpichu po obou 
stranách lesní cesty Štolpišská.
Sektor A - vodopád: Ledové stupně přímo v korytu Černého Štolpichu pod lávkou u Štolpišského vodopádu.
Sektor B - Galerie levá: Rozsáhlý prostor v jižním svahu nad lesní cestou Štolpišská v úseku za zatáčkou s 
mohutnou opěrnou zdí (Galerie).
Sektor C - Galerie pravá: Prostor v obtížně přístupném terénu cca 100 metrů západně od zatáčky lesní cesty 
Štolpišská. Horní konec opěrné zdi Galerie je místem nástupu k tomuto sektoru.
Sektor D - Pod horním mostem: Rozsáhlý sektor v SV svahu nad lesní cestou Štolpišská v úseku pod horním 
mostkem (mostek u památníčku „Maiwaldova smrt“).
Sektor E - Pod Jeskynní věží: Skalní masiv s ledovými stoky ve svahu pod Jeskynní věží přibližně 100 metrů od 
lesní cesty Štolpišská ještě pod nejníže položeným mostkem.
Mimo vyjmenované lokality není lezení za použití maček a cepínů dovoleno. Nepřípustné je záměrné lezení mixů a 
drytooling na území NPR Jizerskohorské bučiny. Výjimkou je lokalita lom Oldřichov v Hájích v ochranném pásmu 
rezervace, kde jsou zmíněné aktivity povoleny.
Přehled rozmístění a vymezení jednotlivých sektorů pro lezení v ledu je zobrazen v mapové příloze tohoto 
rozhodnutí.

11. Nejméně 1x ročně proběhne společné jednání Správy CHKO a OVK k výměně informací a zhodnocení 
dodržování stanovených podmínek.

12. Žadatel zveřejní plné znění tohoto rozhodnutí na svých webových stránkách (www.horosvaz.cz) a na webu 
Skalní oblasti (skaly.horosvaz.cz, www.skalnioblasti.cz).

13. Rozhodnutí o vyhrazení míst k horolezectví platí do 31.12.2020. Před uplynutím termínu jeho platnosti provede 
orgán ochrany přírody společně se zástupci žadatele vyhodnocení vlivu horolezecké činnosti na jednotlivé části 
NPR Jizerskohorské bučiny a podle zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu.

Odůvodnění:

Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory byla dne 8.11.2012 doručena žádost Českého horolezeckého 
svazu o vyhrazení míst k provozování horolezecké činnosti v NPR Jizerskohorské bučiny. Tímto dnem bylo ve věci 
zahájeno správní řízení podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Území NPR Jizerskohorské bučiny 
je součástí území NATURA 2000, jmenovitě EVL  Jizerskohorské bučiny (kód CZ0510400) a Ptačí oblasti Jizerské 
hory (kód CZ0511008). Správa CHKO se proto nejprve musela zabývat otázkou, zda horolezecká činnost nemůže 
mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Správa CHKO rozhodla žádosti vyhovět při stanovení rozsahu souhlasu a podrobných podmínek tak, aby 
nedocházelo touto činností ke zhoršování dochovaného stavu zvláště chráněného území. Horolezectví je sportem 
s dlouholetou tradicí a na území České republiky se většina vhodných terénů nachází ve zvláště chráněných 
územích. Podle ust. § 28, odst. 2 zákona je využívání národní přírodní rezervace možné jen v případě, že se jím 
uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Při dodržení stanovených podmínek, které se ve vybraných 
bodech shodují s pravidly lezení v Jizerských horách tak, jak je formuloval ČHS, se nepředpokládá zhoršení 
dochovaného stavu přírodního prostředí a provozování horolezectví v NPR Jizerskohorské bučiny lze považovat za 
akceptovatelné využívání území.

Stanovení jednotlivých podmínek rozhodnutí odůvodňuje správní orgán takto:
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k bodu 1:
Rozhodnutím jsou vyhrazena místa k provozování horolezectví pro konkrétní skalní objekty a pro 

stanovené linie a polygony, jejich soupis je obsahem přílohy. Oproti výčtu skalních objektů z výjimky z roku 2007 
došlo k nárůstu počtu objektů, na nichž je provozování horolezecké činnosti umožněno. Většinou se jedná o 
historicky využívané objekty u nichž orgán ochrany přírody zvážil možnost jejich zařazení na seznam. Seznam byl 
konzultován se zástupci ČHS (správci příslušných skalních oblastí) a ti měli ve stanoveném termínu možnost 
požádat o dodatečné přidání objektů do seznamu.

Neuvažuje se o rozšiřování počtu skalních objektů z důvodů vyhledávání a využívání terénů pro bouldering
(Bouldering je lezení po kamenech či masivech nižších výšek bez zajištění lanem. V případě pádu slouží jako 
záchrana tzv. „bouldermatka“, což je speciální měkké dopadiště, které si lezec umístí pod sebe. Jedná se o čistě 
sportovní disciplínu, kdy se lezec pokouší většinou v bezpečných podmínkách, o co nejnáročnější lezecký výkon. V 
boulderingu bývají přesně vytyčené linie výstupu, a to včetně přesného přikázání určitého směru výstupu. Často 
jsou i některé chyty zakázány a často se výstup začíná ze sedu. Převzato z www.horosvaz.cz). Důvodem je 
očekávaná zvýšená návštěvnost a především plošný dopad tohoto typu lezení, které se neomezuje jen bodově na 
markantní skalní útvary. Zvýšená návštěvnost by v těchto terénech, často velmi náchylných na poškození, mohla 
způsobit změnu či škodu na dochovaném stavu přírodního prostředí. Pro tuto specifickou horolezeckou disciplinu 
existují v Jizerských horách terény mimo jádrová území NPR Jizerskohorské bučiny.

k bodu 2:
Vyhláškou č. 200/1999 Sb., jež definuje bližší ochranné podmínky NPR Jizerskohorské bučiny, je na území 

ochranného pásma vázáno provozování horolezecké činnosti na souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. S
ohledem na fakt, že vyhláška neupravuje pohyb osob, přistoupila Správa CHKO k paušálnímu povolení 
horolezecké činnosti v ochranném pásmu za předpokladu dodržení podmínek formulovaných v dalších bodech 
tohoto rozhodnutí. 

k bodu 3:
Pro potřeby vyhrazení bylo přistoupeno k definování termínu „lezecký objekt“. Tato definice rovněž vychází 

z rozhodnutí a praxe OVK a z parametrů objektů, které OVK eviduje.

k bodu 4:
Termínem „individuálně“ se rozumí vyloučení komerčních aktivit cestovních kanceláří a dalších 

outdoorových agentur, byť jsou vedeny za přítomnosti člena ČHS. Pořádání hromadných akcí je nadále možné 
pouze s výjimkou udělovanou Správou CHKO. Hromadné akce s prvky horolezecké činnosti (horolezecké závody, 
závody Horské služby, cvičení složek integrovaného záchranného systému) mají v místě konání významný vliv na 
přírodní prostředí (sešlap terénu a následná eroze, rušení živočichů v senzitivním období) a je proto třeba 
regulovat jejich průběh v čase nebo stanovením speciálních podmínek.

k bodu 5:
Z praktických důvodů a s ohledem na rozdílnou intenzitu využívání skalních objektů (resp. jejich skupin) 

Správa CHKO nepovažuje za možné a vhodné značit přístupy ke všem objektům, na nichž je horolezecká činnost 
povolena. V současnosti jsou vyznačeny hlavní přístupové trasy, které jsou dlouhodobě využívány a jsou již 
tradiční a to v těch oblastech, kde je návštěvnost lezeckých objektů relativně vysoká. Provedení a údržbu tohoto 
značení zajišťuje OVK po dohodě se Správou CHKO. Termín pro obnovu značení stanovil orgán ochrany přírody 
po dohodě se zástupci OVK. 

K lezeckým objektům, které nemají vyznačenou přístupovou cestu, jsou horolezci povinni volit co 
nejšetrnější přístup.

k bodu 6:
Orgán ochrany přírody předpokládá, že se horolezci budou při provozování horolezecké činnosti chovat 

maximálně ohleduplně k přírodnímu prostředí (tvořenému složkou živou i neživou). Zásahy do přirozeného 
skalního povrchu - například vysekávání stupů a chytů či naopak jejich podlepování jsou zcela nepřípustné. 
Výjimkou je pouze vrtání otvorů pro osazení fixního jištění. 

Nepřípustné je také odstraňování vegetačního krytu a „čištění“ skály od porostu mechů a lišejníků a 
odstraňování organické hmoty ze spár a polic. Výřez dřevin není povolen vyjma ojedinělých odůvodněných 
případů. Každý takovýto zásah musí být dopředu schválen Správou CHKO. Tento souhlas Správy CHKO 
nenahrazuje nezbytný souhlas vlastníka pozemku.

V případě, že horolezecká cesta končí výlezem do vegetace (týká se především nových prvovýstupů), je 
vhodné po dohodě se Správou CHKO osadit na její konec schválený vratný bod tak, aby byl zajištěn bezpečný 
sestup lezce a nedocházelo k devastaci půdního a vegetačního krytu dolézáním na vrcholy a temena skal.

k bodu 7:
Skalní oblasti Jizerských hor jsou významným hnízdním biotopem řady ptáků (typicky sokol stěhovavý, výr 
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velký, krkavec velký). Při horolezecké činnosti může dojít k situaci, kdy lezec při výstupu zjistí zahnízdění. V 
takovém případě je zapotřebí ihned přerušit výstup, aby nedošlo k rušení hnízdících ptáků a následnému
možnému opuštění hnízda a přerušení inkubace či úhynu mláďat. Správa CHKO pak přistoupí k regulaci 
horolezecké činnosti v dané lokalitě. Tato regulace bude mít charakter časově a místně ohraničené uzavírky s 
vyloučení horolezecké činnosti. O uzavírkách bude Správa CHKO informovat na webu (vlastní www stránky, web 
Skalní oblasti a související www.opso.cz) a v případě potřeby i vhodným vyznačením v terénu.

k bodu 8:
Vliv používání magnézia při horolezecké činnosti na přírodní prostředí nebyl prokázán, ale nelze jej ani 

vyloučit. Zejména v případě vegetace adaptované na kyselé prostředí povrchu skal, jaká se nalézá ve skalních 
oblastech Jizerských hor. Byly zdokumentovány případy, kdy prostor pod osazeným fixním jištěním byl pro 
vegetaci povrchu skal zcela sterilní z důvodu vymývání látek s herbicidním účinkem. Podobný vliv nelze vyloučit 
ani v případě použití magnézia. Správa CHKO proto v souladu s podanou žádostí přistoupila k povolení použití 
magnézia na cestách vyšší obtížnosti s velmi nízkou frekvencí výstupů, čímž je omezen jeho negativní vliv na 
minimální míru, aniž by regulace jeho použití byla limitem pro sportovní stránku lezení.

k bodu 9:
Jisticí prostředky používané při horolezecké činnosti v Jizerských horách prošly vývojem, jehož výsledkem

je v současnosti používaná široká škála fixních i vyjímatelných prostředků, které umožňují horolezcům bezpečné 
zajištění v průběhu výstupu. Současná podoba fixních jisticích prostředků schválená a prosazovaná oblastní 
vrcholovou komisí ČHS vyhovuje z hlediska bezpečnosti i požadavku na to, aby svou podobou nepůsobily rušivě v 
přírodním prostředí. S tím souvisí i požadavek na nejvyšší možnou střídmost jejich použití při prvovýstupu.

Vyjímatelné jisticí prostředky, které jsou dnes používány při horolezecké činnosti, dovolují vyhovující 
zajištění při zachování požadavku na nenarušení povrchu skály. Z toho důvodu není při výstupech dovoleno 
zatloukání jisticích skob a dalších prostředků, které mohou poškodit skálu. Výjimkou je pouze jejich použití při 
tvorbě prvovýstupů, kdy je možné je použít k odsednutí při osazení fixního jisticího prostředku a následné 
odstranění skoby.

Dojišťování stávajících horolezeckých cest je nežádoucí a je možné pouze ze závažných důvodů a vždy po 
dohodě se Správou CHKO. Dodávání fixních jisticích prostředků má za následek jednak přímé poškození skály a 
jednak může vést ke zvyšování intenzity využívání skal nad míru únosnou pro přírodní prostředí. Přidávání fixního 
jištění do stávajících cest je možné pouze v případě, že je nově osazeným jištěním nahrazována původní možnost 
jištění, která již není vyhovující.

k bodu 10: 
Byly vyhrazeny sektory pro lezení v ledu v údolí Velkého (Černého) Štolpichu. Ostatní terény, které by v 

rámci NPR Jizerskohorské bučiny připadaly v úvahu pro lezení v ledu jsou marginální a nebyly proto do tohoto 
rozhodnutí zahrnuty.

Důvodem nepovolení drytoolingu a záměrného lezení mixů (lezení za použití stoupacích želez a cepínů v 
terénu kde se střídají úseky skalní - tedy bez vrstvy ledu a úseky zaledněné, případně led zcela chybí) je 
především možné poškozování přirozeného skalního povrchu a vegetačního krytu a možný zvýšený rozsah 
pohybu osob v rámci rezervace.

V lokalitě lom Oldřichov v Hájích v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské bučiny je možné provozovat 
lezení v ledu, mixové lezení i drytooling. Důvodem je fakt, že se jedná o umělé terény vzniklé těžbou kamene a vliv 
těchto horolezeckých disciplin na prostředí lomových stěn je únosný.

k bodu 11:
Společné jednání Správy CHKO a OVK zaručuje dobrou vzájemnou informovanost a možnost rychle řešit 

případné problémy. Z tohoto ohledu je zcela vyhovující současná praxe, kdy je zástupce Správy CHKO zván na 
pravidelná zasedání OVK.

k bodu 12:
Požadavek na zveřejnění na uvedených webových stránkách byl formulován na žádost ČHS. Jedná se o 

oficiální internetové stránky provozované žadatelem. Web Skalní oblasti je informační platformou nabízející 
komplexní informace o provozování horolezectví, podmínkách pro provozování této činnosti stanovených 
příslušnými správními orgány a aktuálních omezeních lezení ve skalních oblastech České republiky.

k bodu 13:
Relativně dlouhá doba platnosti stanovená v rozhodnutí vychází ze zkušeností z uplynulého období. 

Zároveň jsou stanoveny podrobně přesné podmínky.
Při vyhodnocení vlivu horolezecké činnosti v období platnosti předchozí úpravy nebyly zjištěny zásadní 

(plošné) vlivy na stav přírodního prostředí. Území s nejvyšší návštěvností jsou v současnosti vybavena technickými 
prostředky k zamezení vzniku eroze. Požadavek na vyhodnocení vlivu horolezecké činnosti se zástupci žadatele 
má za účel posoudit aktuální situaci v terénu, stanovit další postup a dohodnout spoluúčast na realizaci případných 
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opatření.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle § 81 odst. (1) zákona č.500/2004 Sb., správního řádu podat 
odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Správy CHKO 
Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec 4.

Dle § 82 odst. (2) se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Jiří Hušek
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

A KRAJSKÉHO STŘEDISKA LIBEREC
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