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NAŠE ólsloJEDNA.I: sRD6okkt2Ú1 ?

čéský horo|ézecký sváz

160 ,]7 Prahá 6 slrahov

slanovskopodes45i:ákonač 1]4/1992sb

AgenluÍá ochrány při.Ódy a kÍa]iny ceské ÍepubIky regionánifo pracovišlě spráVá chráněné
kÍa]inné ob|astiKokoiinsko lúáchúV kráj (dá e jen .spÍéVa ) jlko orgán slálnispÉVy oÓhÍany
piÍody a krajiny přisušný pode ust s 78 ods( ,1 zákoná č 114/1s92 sb ' o ochraně přirody a
krá]iny - vp|áhém á účnném zněni (dáe]en zákon ) po posouzen záměru pred|oženého
ceským horo]ezeckým svazem (]c 0046000]. se sidiem zátopkova ]o0/2 Ps 40 160 17
PEha 6 slrahov) na prováděni značeni hoÍoeze.kých lélénú a údržbu horo ezeckých
záiizeni včétně lfoáých ]]Šticich pÍosiředkú na územi EvÍopsky Význafrne |oka|ly (EVL)
Kokoiinsko. EVL RoVeBké skáy' EVL Ronoý V|llošI. ÉVL Jeslřebsko. DokeskÓ a Plači
ob|asti(Po) ceskoipsko Dokeské piskovce a mokiády !rydáVá VsÓUádU s Uslánovenim s45
odsl 1zákoná iÓto slánovsko

Uvedený záměr nemůžé m'tvýznámný v|iv na piizn vý slav piedmétu och.ány íebo
ce islvoslevropsky významné oka ity an plač ob asli'

Evropsky význam.á |oka la (EVL) Kokoři|sko EVL Ronov - V]hošl EVL Rove6ké ská|y á
EVL JeslřebskÓ - DokéskÓ ]sÓU Určeny k ochráně evropsky významných druhú žvoč]chú a
rÓsIin' kleré jsou vázány piedevšim na pÍostiedi @dnich lokú a mokřadú a na specícké
slanovišlě. á dáe k ochlané evÍopsky Významných sIanov šť tvořených něktérimi ]esnimi'
uč.im nokřadnimi a VÓdnim biotopy Vé Vztáhu knápn pied|oženého záméru je
ne]ýýznámnějš]m přednětem ochrany téchto EVL (kromé EVL Ro.ov V|hošť) váskalec
la]emný { I'.honaes spec/osuň) kteď]e vázén né slinné duliny V piskÓVcových ská|áÓh a
vomezené m'ie laké (ylo biolÓpy: Evíopská suchá vřesovště slředoev.opské liše]nikové
bory Lesoslepni bory a Jeskyně nepřistupné Vere]nosli' kleré se vyskytujicivjednot|ivých
uvedených EVL' Ptači obasl (Po) Česko|psko ookeské piskovce a mokřady je uÉena
k ochra.é pop!ace leřéba popeavého (G|us gfus) moláka pÓchopa (c''k!s.ezgl,osUs)'
éká ésního (cáp'nulgls é'ropáeUs) skfivana esniho (LUl/U/a arborea)á s|aviká úodráčka
(LUsc,n/a svec/cá) a jejrch biolopú'
Nepnl pled|oženého záměru ]e Žnačéní hoío|éŽérkýrh leÍénú á údržbu hoÍo ezeckých
zařizeni a |Ó za Ú.e|en prÓýÓzováni'horo ezeclví na konkrétnich p skovcoÝýclr skalách
Významný ViV na evropsky významné |okaily a ptači ob]asli spréVa Vy|oučia pÍolože
piedÚéty ochrany Po a iednolivých EVL nebudou reá izáci záméru piimo dolčeny v€
Významné miie V předmětných horo|ezeckých terénech ]e prováděna hoÍo|ezecká čnnosl
Vč údržby horo|ezeckých zařizeni d|ouhodobéiiž réko|k desilek et. a ledy pied Vymezenjm
dolóených EVL a Po D|ouhodobé pÍovádéni lěchto čnnÓsli lák prokázá|o. že pii něm
nédÓcházik zásádnimu negálivnimu Vlivu najednol Vé piedměty ochÉny

o|e názoÍu spráýy tak nedojde k výz.amnéfr! V|iVu znaóeni hoÍÓ ezeckých leÍénŮ a Údržby
hoio|ezeckých zařizení ná přiŽnvý stav předmělú ochrany V dotčených Čáslech Po a
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Rozhodnulipod e s44odst 3 bkÓna'

spniva' jako olgán slání spíáVy Ó.hrany přirody a kÍá]iny přís ušný pod|e Usl s 73 ods1 3
pism n) zékona pÓ pÍovedeném spÍávniň lizenl o žédGti c€ského horolezeckého sÝaz!.
|Č:00460001' se sid|em zjtopkova 100/2' Ps 40' 160 17PEha6 slÍahov (dáé ]en

'žadate]') ponbusl s44odsl 3 zákona a V sou adu s ust s5odsl 1písm c)naiizeniVády
č 176]20]4 sb klerým se vyhjáŠuje chÍáněná kíajinná Ób|asi Kokořinsko lváchúV kÍai
(dáé]€n.Naiizeni Vády,)

9 oíovédénÍ 2ná(e1 'oJo|e.e..ý(' .e'ér! á Ur'boL ho|oezecl^h zá|'zen'vče..ě
lNa|ých isljcich Droslředkú na územi cHKo Kokoiinsko lÚéchúV kÉi' á lo konkrétně
stáVaiicich horoezeckých lérénú na ce|éň územl chÍáněné kráiinné obast Kokoiinsko
Máchův ká] Uvedených vseznaňu horoezeckých térénú. kteÚ je nedinou plioho! (oholo

Íozhodnuti' sÚinkoulěch. které sé nácházeiina územinás édu]icich ma|op ošných zV ášlé
chÍáněný.h Územi Národni ptiÍod.i rezefoace Břéhyně - Pecopa|a. Přirodn Ézeryace (PR)
Kos1e|ecké bory PR Kokořinský dŮ - óást skaniútvary Poklčky a Jesliébické Pokličky''
Ptlrodni pamélká (PP) Špóák u sliezivojic PP Kamenný vrch U Křenová PP Husa, PP
s(úně H Ubokého do u PP stÍáně ŤruskavenŠkého do]u PP Žeízkyá PP lvadinské stěny' á

j) znáčeni horo]ezeckých leÍénú pÍovede žadale| pub|kaci tohoto rozhodnul| Vč všéch
přioh na s\,ých inleÍnetových slÍánká.h (W horcsvaz.d)' piip návic dašim jiným
Žp|]sobem předem pro]ednaným se spÍáVÓU (nápi aktuaizova.ýÚ Ýydánm
hoÍoezeckélro prúvodce. fyzickým vyznáčenim horo|ézeckých leÍénú V k|ajně. apod )

2) Výše uvedené horo|ezecké lerény se Vyznaču]i pouze plo plÓváděni horo|ezeckýclr
čnnosli výh6dně technikou vo|ného eŽenl ledy ý'stupem na piskovcovou ská|u (skahl
objekl) výhradně Ý|asl.i sio! po pňrozeném skanim poÝrchu 2é pomor osÓbniho
zajšléni horoezeckým |án€m' |ixnimi jislic]m body nebo vy]imaie|nými tenihimi
smyčkami dá e pak přeskoky' z4ba@le?eqlq! !9qb!ú! se pÍo úče|y lohoto rozl]odnul
!9pp!aigÉ |ezeni po ská e pÓkrýé |édem ( |edové lezeni"). výstup za pomoci s1oupacich
že|ez. cepinú pÓ hoé ská|e (lzv 'dMoo|ng ) budovánizajišlěných ces1á provédénl
VýstUpú á sestupů na nich (tzv. .Via íeratlá.) an prováděni králkých výslupú ká]ni
obtižnoslina n|zké ska|ky a ba Vany (tzv,,bou|derng )

3) V nás|edu]icích hÓro|ezeckých leÍénech je možné píováděl hoÍo ezeckou činnosl a
údÉbu horo|ezeckých zářizení vče1né lrvalých iislic ich ploslřédkú pouzé v obdobi od 1.
7' do 31' 12. béžného rok!:

ob|.st ||-Pánýdú..sekloÍ ská]ý ý P|.ném dÓé'' ]ižničást vymezená
]édnim po]ygonefi mez sk.him Óbjekly Jochánán" ,oobřeňská věŽ.
Upi/.,Bivakováslěna'."HerodeŠ''"Puec.a,soumraěnáýěž.'
ob|asl "xV | - Ráč.. sektor,ská|y na R.č jižni i séverni čásl vymezené

dvěm] samostatnýň poygony; mezi skánim ob]ekty HÍobka", .Dvoiilá"
Meduza" a 'Kolová Věž a mez ska|nimi objekty 'slrážni.é. vě.ka'
Račská mádona a "zvon ce

. ob asl ,'ů| | Vhošť a střibrný Vrch.. sektoÍ,ská]y na Vlhošli' a seklo|
skáy na stříbmémví.hu U Vhoště" krofoé ska|n|ho objektu ProchÓda..
ob|asl "yůV||- skáy u ooks" sektor 'Hradó.nská 

pahorkalina"' zápádni
čásl vymezená jed.lÚ po]ygonem mézi ská|ními objek1y'Panenská skáa''
TvaloŽnlk"''Ralskávyh|idka' "PÉseči hibet a'zaÍostávěž'

Toto omezení žadaté| zdŮrazni pfi vyznačeni horo|ezecký.h lé.énú
4) VhoÍoézeckém leÍénu ob|ás!.xX|| .V|hÓšI á střibrný vrch, .a úzeúí PR Vhoš| a PP

stiibrný Vr.h nen|možné zňzÓVát nové horo|ezecké cesly (provádělla pruovýstupy)
5) za účeem prováděnihoro|ezecké činnostive Všech Wznáčéných horo|ezeckých terénech

nésmi býl odstraňovány .ebo jnak narušovány di€viny Vbízkost skanich objeklú. ani
nesmi bý zdŮvodu úpíavy ho.Óezeckých cesljiným zpúsobem poškoŽován Vegetačni
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kÍÍ (porosty mechu še]nikú. IraV' keřú a slromŮ) ná VÍchoéÓh ská skánlch spálách.

6) Ve Všech vyznaó€ných lroroezeckých terénech !!5!!!osÓby prÓVádě]i.i hoÍÓezeckou
annosl (d.le ren. ezc )

a) pÓUživát.hémcké ě mineré|ni álky soužci kvysoušeni kúže na rukou (napi

b) použ]Vél ]islici poňúcky porušU]ici piskovec (např skoby pévné nébÓ mechán]dké
vk|iněn€ s Vý mkÓU tellinlch).
c)r',t čivysekávat chyly nebÓ proíážéi nédÓkonáé hodny a diilsk.|u plim.npulac s

d)pÓUživatobuV s profiovanou podrážkou č použival stoupaciže|eza
e) s aňoval pomoci stÍomú á kéřÚ s Výjmkou nouzových připadú kdy lru.|é vrclroové
zaiiŽen pÍo s|áňov.ni chybi nebo je poškozeno a pn ohÍoženi dskéhÓžVolá.
f) ézt ná piskov.ÓVých skaách nás.kýÓh sráŽkovou Vodou zasněžených č

- V.,i. .,2n"." ,.r fo ol.Te Li ! eene(- isou lezc'oovinni:
a) Už]Val k pi]sl!p! ke skaám přédnostně esni a luÍslcké cesty a sl€zkyi tam, kde
ne]sou VyznaÉny Vo|t piislup tak aby seš|.pem n€doÓházé Ó k poškÓzeni povÍchÚ
pÚdy a násednému Vznku škod]Vé €roze
b) choval se šelrně ké všém Š ožkám žVolniho prostiedi zachováVal k d. maximá ně
šeťil dochov.ný slav územi a vegelačni kíy1
c) ná hÍánáČh skl| a VÍcholc]cll Věži kleÍé jsou přistupné pouze horÓezecko!
lechnkou se pohybÓVát ]én V nezbylně nuIné niře a 1o pouz€ v oko i vrclro ových
knižek a lruaých vÍcho|ových zařizeni pro ]išlěni a Šaňováni (dÓbi|acich bodú a
s aňovacich kí!hi])
d) nerušil hnizděni ptacÚá á při 2]iš1ěni probiha] ciho llnizděni ptákú v b|izkosli
ho.o ezecké cesly v pÍúběhu horoezeckého VýslUpU tenlo Výstup népÍod|ené ukonót
z]šlěná hnizdéniby ňě ezec bezodkladně oznjmil spÍávě nebo přisUšnému správ.i
ska ni ob|ásli kleÍý nás édně tÚtÓ skUle.nosl nepÍod|ené sdě|ispr!Vě
e) Í€speklovat piipadná oká|n] óasová omezeni Vyznáóené spÍéVou ý teré.U
nformačniml tabueň a s]ovně nebo gÍaÍcky na inlernelových stránkách žádátée

V dŮs|€dkU nÓVě z]išIěných zahnizdéni ptákú
f)v pipadě nezbytného po!žtí ska]nich úlvad (hodn hrolŮ. ápod) slrofrú n€bo keřu
k 2a]iš1ováni poslupovat lak aby skáU nebo dřevnu nepoškodi| (napi ÓbÍUšovánim)
9) pÍostupovat VýslUpoVé hÓroézecké cesly vždy zdo|é bez použ titechniky 'lop rope.'
tedy s částečným nebo pným ]išlěnim shorá nebo 2é slrány Horni ]išléni múže s oužit
jen pro 2éjštěn da|š cll óenú anového družstva (v počlu ne]Výše 5 osÓb) a nesmibýt
pouŽtÓ pío áklivnipodporu př překonéýénigravlace {íapi taŽen]m |ana)

3) Veškerou údÉbu lloroezeckých zaiiz€ni včelně truaých jstcich prosliedkŮ V€ Všech
Vyznáéných hÓro|éŽeckých leÍénech múže provéděl pouze žadale a 1o takovým
zplsobem. pii kterém nedo]de ke změně chárákleÍ! sláVajicich hoÍo|eŽeckých cesl
oop|ňováni pevnýclr jsticich bodŮ do stáVa]icich horo]ezeckých cesl (lŽV dojšt'ovéni)
zdŮVodu zá]išlěni bezpeónosl |eŽcú ie moŽné pouze po piedchozim prcjednáni se

P|ál.ÓsltÓhÓ|Ó rÓzhÓdnu(i]e omezen! do 3] l2'2o19

RÓŽhÓdnulipÓd é ss4;dst ] pjsÚ a] zeKon.

spÍáva. ]ako orgén slátnisprávy ochrany piirody a kral ny piis|ušný pode Usl s 73 odsl ,]

zákona' de s 34odsl ] pism a)zákoná

Ío2hodnlti spráVy cHKo Kokol]nsko č] 905/94 ze dne 2a 6 1994 Vydané pÓd|é s 66
zákona a rÓzhodnlii spráVý cHKo KÓkÓřinskÓ či 1295/96 ze dne ]0 10 1996 vydané



pode s 66 zákÓna' pÍotože dnem Wháš€ni cHKo Kokořinsko -
nabt,1ím pÍávnimoc Ioholo rozhodnuti doclrázi ke změně skutečnosti
těchto rušených Íozhodnut]

Dne 4 9. 2o]4 spÍáva obdÉe]a 'žádosl ohoroeeckých terénů a s údÉbou holo ézeckých
ná ÚŽemicHKo Xokořinsko - |''áchŮv kraj'

Vydáni souh|asu s plováděn]m zn:Čeni
zalŽenl ýčetně lfua|ých jstic]ch proslÉdkÚ

1//r dopf,-ac. SoO0o0t\,0 4 --edne I 0 20 4

i pooé s llo odsl ' 'oÍá\nl o lad

Žádosl se týkaa Vélšny štáVajicich horo|eŽeÓkých terénů na ceéÚ územichÍáněné kÍa]inné

ob|asl KokoiinŠko. Máchúv kraj svý]imkou lěclr kleré se náchaeji na územi lěÓhlo
málopošných zV ášlě chráněhých územi: Národni přilÓdni rezeBa@ Břehyně - Pécopaa,
Pikodn rezeNacé (PR) Kosle ecké boÍy. PR KÓkořinský dú čásl ská|ní úlvaÍ 'Pok|ičky'.Ó.'Ód- p"nJ'\é (PPr Šp(at . s|'el'o|' ' hie'oJc ĎP !L'é PP
c.á'.-| boleFo oo|. DP1[a-. |'uslá.e-s.éhooÓJ oole|Z.yáPPVá]i 

"Lé "|Ě1y
Přiohou žádosl bv seznam předmětných hoÍo ezeckých lerénú pi€vzalý z Vete]né
plstupnýÓh inleÍnelových slr.nek 'skáni obasl kleÍý ]e aklua|zovanou ýeŽi seznamu
terénú lvedených vlštěné pub|jkac ,HoÍoezecký pÍŮvodre oubské ská|y Kokoiinsko a
pňéhLé ob|ast Vydané vÍo.e 2005(|sBN 30-239-5407 5)
NěkléÉ z lěch1o horoLezecký.h lerénŮ sé nachézeii na pozemcich Ve Ýaslnctvi ceské
repubiky. s€ kteÚňimá práVo hospodařl spo VÓ]enské esy a slatky cR' s p Pod JUiskou
1621/5' 160 oo PÍahá 6 DerÝ]ce (dáejen 'pozemky tvořiciso!óáŠt objeklú dúeŽlých pÍo

obránu Štálu mimovojenské Ú]ezdy )

Dneň podání by|o vsou|adu s s 44 zákÓna č 500/2004 sb spÍáVni řád V p|élném a
Účinném znéni (dá|e jen.sp|ávni řád ) zahá]eno spráVní iizeni pod|e 5 44 odsl 3 Žákoná ve
Věc vydán] souhásU kčinnostém vymezeným VbiŽŠich ochra.ný.h podminkách chráněné
kraiinné ob|ast a to konkréhé Vydáni souh|ásu s prováděnim znáčenihoro|ezeckých terénú
á údržbou horo|eŽeckých Žáiizeni včelné tŘaých ]islcich prosliedkú na ]:]zémi cHKo
Xokoiinsko lrláchúV kra]daného v usl s 5 Ódsl 1 pGm' c)NalízeniV|ády. mmo pozeňký
lvořici součásI obieklú dú|ežitých pro obranu slálu miÚo vojenské újezdy
Kwřizeni část podáni (ýkajici se horoezeckých objeklú |€žicicll na pozem.ich lvÓřicich
souéásl ob]ektÚ dú|ežitých pro obranu státu mmo vo]enské újezdy ]e Věcně a mishé
oiis Ušné lr,| nisteBfuo živolního pÍostiedi- odbor vý(onu slátni spÍávy Vv Liberci (dáe jen

'MŽP.),Dne30'9 2o]4 Óbdržea správa usneséni MzPčj 6a3]6/ENV/]4 Že dne 30,9
2oj4' kleÍým i'ŽP postoupio spráVě pode s 13l odsl 5 spráVního iádu kvyřizen čásl
podání žadale e lýkajici se horoezeckých ob]ektú |ežicich na pozemcch lvollcich součáŠl
obektú dúežlých plo obránu slátu m]ňo Vojenské újezdy s timto postupem Ws|ovi žadate
soulr|ag svým dÓpisemzedne 19.9 2014,

Dnem postoupenipodániby|ovsouladu s s44 Šp.ávniho iádu Žaháieno správni řizeni pod|€

s 44 odsl' 3 ŽkÓna Ve věci Vyd.ni solh]asu k čnnoslem výmezeným v bLiŽšich ochrannych
Dodminkách chÍánéné kr.inné Ób|asti a to konkréhě Vydáni souhLasu s prováděnim značení
hoÍo ezeckých leÍénr] a údržbou horo|ezeckých zářízeni Včelně tN.|ých ! siicích pÍoslředků
ná územicHKo Kokoiinsko MáchúV kra daného v usl s 5 odsl 1 pism' c) NařiŽeniVády
ná pozemcich lvořicich so!část objektú dúežlých prÓ oýánu stálu miffo ýojenské újezdy

chrá.ěná krainná obasl Kokořinsko - Máchúv krájbý|a vyh|ášena Náiizeniň vády a jejim
pos áním ]€ pod|e s 2 NařizéniV|ády 'uchoýánia obnová]é]iho piirodn]ho pÍoslředi. ze]ména
ekosysléňú Vo|ně žijicich živočichú a p|.ně Íostoucich rost|jn záchováni a obnova
eko|ogÓkýÓh funkciúzemia zachováni lypického charékteru kÍá]iny za souč.sného rozv]jeni
éko|oo cky optimá nlho syslému vyuŽivánikrajnyaié]írh pikodnich zdÉjú Dle UŠt s5 odst
1 písm c) Nařízeni,VLády je ňožné pÓUze s předchoziň souh|aŠem přis|ušného orqánu
ochÍany přirody pÍovádél značeni hoÍoezeckých terénú á údÍŽbu lroro|eŽeckých zaiizeni
Včelně irva|ých]isI cich proslředkú

zahájeni řizenispÍáva oznám a
Všem známým účastnikúm ř]zeni



.i. sR,oo60 Kro r+?

uvědom a účastniky řizenio spojenidvou řizenido spoéčného řizeni LJsnesenim pode s 36
odsl 1 a 3 spráVníhÓ řád! dé|e správa ploll|ás a že účaslníc iizeni mohou naý.hoval
dúkazy a ónitjné náVrhyve húlé né]pozděiido ]7 10 20]4 a současně máiimožnoslse
vy]ádř]l k podk|adln Íozhodnuli PÍolitomllÓ Usnesenise ž.dný Ž úéaslnikú neodvoa| Vé
sIánovené húlé séžádnýŽ účaslnikú ř]zenik podkadúm rozhÓdnuli nevy]ádň .

VrámcispráVniho řlzen správa posoud|á chárákle|a rozs.h óinnostiuvedených vžádost é
zýáŽia naž|á |zika nedovo|ených změn obécné nebo zvlášlě chláněných části přirody

Po posÓUzeni Všech skulečnosti Uvedených žádále|em Vžádosli a po zváženi mÓžného
ovlivněni Veié]néhÓ zéjmu na ochrané pii.ody a kra]iny dospě]a spÍáýa kzáýěru že za
slanoverých podminek múže se značen|m uýedených horo|ezeckých teénú a s údÉbo!
hÓro]ezeckých zallŽe.i Včelné trva|ých jslicich pÍoslředkú ž.dále|em souhasit spÍáVá př
tom zoh|edni]a také skulečnost. Že v piedňělných horo|ezeckých lelénech je hoÍo ezecká
činnosl pÍováděna jž d|olhodobě slejné]ako údébá hoÍo ezeckých zářízenivčelně lrya ýchjsli.ich pÍoslředkú ktercu za]išlu]e žadate] ploslředniclvim své obaslní vrcho|ové komise
oubské ská|y P]ošné Vymezeni těchlo hoÍo|ezeckých lerénú spÍáVa VyŽnačja gralicky
vmapovém zákÍ€su kleď ]é nedinou součásli lohoto Íozhodnut' Př uÍčeni llÍanic
Vyznáóených hoÍoeŽeckých l€rénú sp.áVá Vychéze a Žgla|ického znázorněni Umislěni
jednot|ivých hÓrÓ|ezeckých objéklů v pub|ikac "Holoéze.ký prúvodce oubské ská|y
KokoiinskoaDři|ehéob|asti'wdánéVÍoce2005'

Dne 11, 11 2a14 Vydaa spráVa rozhodnuti čj sRj0o6o/Kk/2o]4 4. kteÚm souh|ás|a
s pÍováděnim značeni hÓro|ezeckých terénú a údržbou horoezécký.h zéřizeni Včelně
lruá|ých iist]clch proslředků |a území cHKo Kokoínsko [,láchúv kÍa PlÓti tonllo
Íozhodnuli podá| žadate| dne 3 12 2014 odvo|áni vé kléÍéň požadova opÍaw něko ka
chybných nebo pÍobemálických bodú za prob|eňálickou bya oznaóéná írÍňu ace podminky
č 3 odvo|énim napadeného rozhodnuli: ' nesmi býl dopňová.ý da|ši pevnijislici body do
stáva]icích holoeŽeckých cesl (EV, doj]Šťováni). Probemat]ó|osl íomu ace té(o óásti
podminky spatřU]e žádale| z dúvodu bezpeónosl Vlom Že ]e limlo znemožněro dop|něn]
]išlěni V připadech' kdy se konkrélní hÓrÓ|ézécká cesta př daném slavu ]išléni Ukéže iako
nebezpečná (veké riziko Žráněni př pádu) Žádáte| uvádi. že týo situace nástáváii
vy]ih€éně, ne]ze ]e Všák Vy|oučil' proto by chtě| míl možnosl lákového nebezpeéné
hÓro|ézecké cesly dojslit. ]akje 1o pÓd|é jeho názoru umožrěno viných skanich ob|aslech'
Přlom nav|huje pokud ne.i možné ponechál rozhÓdÓvání V koúpelencioblastnivlchoÓVé
komse aby by|á vpodmince použla íomu]ace 'Dopňováni pevných ]islcich bodú (lzv
{ojštbvá.i) ŽdúVodu bezpečnosti |ez.Ů ]e možné pouze se souh|asem spréVy cHKo
zadál€ Vé svém odýo|áni dá|e Upozorni ná népiesnost] V lenové a mapové piioze
odvo|ánim napadéného rozhodnuli' Vteíové přioze "Vyznáčéné hoÍoezecké terény'
pÓžaduje dop nl u ob|asti"|V - T!bož" sektor 

'ská|y u orncliku. a ce]ou obášt xx|i- ská]y
vMěsičnim údo|i'. dá]e vob]asl],xxv| - Drksy. Vynechal sektor 'Pecopaa, V mápové
pt|oze odvolánim nápádeného rozhodnuti pak žadale| požádova upravl zákres vymezujici
rozsah obasl,xIx obrok' pode Šoučasně předoženého gÍaf ckého náVrhu
To1o odvoánizasaa spláva Všem účastnikům řízeni (vyrozlméni ě] sR,/0060/KKl2014'62e
dne 1a' 12,2014) a ýyzýa|é je' aby se k tomuto odvo|ánivyjádř|]V leÍfrinu do 5 dnú ode dne
doÍučeniloholo Vy.ozuměni Jé|kožžadale|em n.VÉené úpÍavy Uvedený.h bodú odvoániň
napádeného ÍoŽhodnuli héy z čás1 ádmnislralvni chaÍakter á správa je shedáa jáko
opodstatněné á prÓVedilené. an]ž by lin došo ke změně smysu ceého rozhodnuli, uveda
sprév. sou*sně. že po Up|ynuti stanoveného lerňinu' nebude.| žádný zúčaslnikú řizeni
proti' zménjVe sňys|u Š a7 správniho iádu népadené rozhod.ulilak, že pněVyhÓViodvoáni
Žadatee Vé slanoveném ieÍúinu sé žádný zúčástniků řízeni k odvo|áni nevy]ádi spráVá
l.k ňoha provésl žadále|em navÉeno! úpr.Vu Íormu|ace podminky č 3 iopraw chybného
slovního a grafickéllo Wmezeni vFnačených holo ezeckých leÍénú v piiohách ÍÓŽhodnlli

Aby n€docháze|o k přiiš výáŽnému zvyšovén| dosavadni inlenzly provéděni hoÍo ezecké
čnnosl Ve vEnačenýclr hoÍolezeckých leréne.h' k rušen|zV ášIě chráněných dÍUhn nebo ke
sniŽování náročnosl |ezeckých c€st apod' stanÓVi|á spráVa omezujici podmjnky. kléré
vyclráze]iz pos|áni cHKo Kokořinsko MéchúvkÉja]souVso!ádÚsobecnýfuipravdy



ezeni v piskovcovýdh skánich ob asteclr vcechách kleré slénovi Žadale| pro sVé čeny
NěkleÍé 2 lěchlÓ podminek byly náVÉeny přimo žad.léLem v pied|ožené žédosti

souhas s pÍováděnim značeni hoÍo ezeckých lerénú a s údížbou horo|ezeckých zaiizeni
včetně tÍVa|ýÓh ]islcich pÍostiedkú se Vydévá ná Žákadě před oŽené žádostipřimo žádale|i
PÓd|e názoÍU spravy nenimožné VŽtáhovalp|alnosl soulr|asu pod|e Usl s 44 o'dst' 3zákona
na Všechny osoby neomezeně' ae pouze na toho kdo o Šouhas poŽáda| zadate ]e tak
iednou Óorávněnou osobou kleÍá m!že ná zák|adé toholo rozhodnul á za Štanovenyclr
podminek provésl vyznačeni ho.Ó ezeckých teÍénú zpúsobem slánoveným ve výroku
Íozhodnut] a provádět Údržbu hoÍo ezeckých zařizeni Včehě lruaých ]islcich prostiedkú
proslředniclvim žádateem zřizené ob|.stniVrchÓ ové komise oubské skély.ledy piisLUšnými

Prcváděni horÓézecké ó]nnosli v taklo Vyznačených horo|ezeckých lerénech Však nen
Vázané pÓuze na osobu žáda1e|e. prolo spráVa slanovia Žad.le i povinnÓst. áby Vyznáčéni
horo|ezeckýclr obasli provéd zveie]něnim toholo rozhodnuli na svých inlernetových
slránkách tedy lakovým způsobeň kteď bude trua|e přiŠlupný veškeré veřejnosl a aby ná
lakovém mistě uveiejni j VeškeÍé podminky á přiohy lolroto rozhodnuli Kromě toho ]e
přípustné da|š ŽVeře]něni nápř prosliedniclvim áktu.|izovaného !rydáni horo|ezeckéllo
pÍúVodce FyzÓké vyznačeni horoezeckých terénú Vkrajně]e po prjednání se spráVo!
rÓVnéž možné' avšak s oh|edem na rozeh|ost dolčené ob asli á poóél piedmětných
horo|ezeckých terénú ]é] spÍáVá neprosazu]é]ako povnne

VŽh édem k nelednoznač.ost někteÍých Ustanove.ia výk|ádú kleÍé aktivry ze povaŽovalza
horo|ezeckoÚ lechnik!. stánÓV|a spÍáva. které spoíovniá íékreačniaktivly pÍovádéne na
piskovcovýÓh ská]nich ob]ektech neisou pÍÓ úče|y lohoto rozhodnuli považovány 2
hÓroezeckou 1echniku, pÍoložé nevycháze]iztradic pískovcového |ezeni ná územi cHKo
Kokořinsko MáchÚV krá]a mohou zpúsoblttÍva|é neoátivnizměny V dochovarém přirodnim
píostředi za nepřipustné techn ky ]e považováno "edové ezeni., je|kož piskÓVcová hornná
obsahuiicizmz]ou ýodu ]e extrémně náchy|ná na mechancké pÓškÓzeni dáe 'dýoo|ing..pi klerém ]sou !živána stoupaci žeeza přimo pronkajici do pskovcové hoÍnny.
bouderinq. kleÚ spoéivá V provéděni krátkých Výsllpú ýysoké obližnosli zá pouŽli
magnesa' pič€mž se píovádi převážně na nizkých skanich Óbjekléch a ba|vanech za
noÍňá]nich okÓ]nÓŠti nedolčených llololezeckou činnosti. a viá feralta"' kter. je za|ožená na
inŠta|ac pevných ]islcich pNkú do skáního povrclru (skoby oceová ráná' ápod ). kleré
UmožňU]i inlenzVni Využiti lákto zajšténých cesl šřokou veřejnosli a zvyšuji tak friru
poškoŽeni povrchu piskovcové ská y laklo zpiislupnéných zranile|ných biolopu

Vněko|ika vyjňenovaný.h Ób|ástech d]oulrodobě ýýziamnýrh pro rozmnožováni zv|.šté
ch.aněných druhŮ ŽVočichú slanovia spÍáva č.sové omezen plovádéni hoíoLeŽe.ké
čnnoŠt pÍováděn údÉby hoÍo ezéckých zaiizeniVčehě tNé|ých jŠtcirh pÍostředků átona
obdobi od ] 7' do 31 12 každého roku Dúvodem ké slánovení léto podminky ]e potieba
omezeni mÓžnÝch rušVých v|Vú vtélo |oka|tě V dobé hnizdé.iŽv|ášlé chráněných dÍUhŮ
ptákú kleři zde pokazate né pÍavidé ně hnizdi (zejména soko stěhováVý. ae l da|ši), Týo
ob|ásli spr.vé vymezLá jednak sovnim popiseÚ de názvú Užitých žadale efr V

pl]|oze žádosli' á dá e grafckým Vyznaóeniú V mápovém zákÍesu, klerý ie nediInÓU souóáŠti
loholo rozhodnul Rozséh lakto Vyméz€ných ob|astiurčja spÍéVá ná zákadě svých zna|osti
ze své odborné čnnosti Je vnch zoh ednéno opakováně doožené umisténjprokaŽatelnych
hnizd]šl někÓ ka párú sokoa slěhováného a specfcká geomoío|oqie ]édnoi|]Vých
ho.o|ezeckýclr leÍénú Provozováni horo|ezectvi Ve Vyjmenovaných obasl€ch můŽe mit ná
hnizdic] pláky VýÍázně větši negatvni vliv neŽ běžná piitomnost pěšch lurisl!' ie kÓž

horo|ezci se pÓhybuji na běžné nepřisllpných mislech na slénách hÍanéch á nepř'stupných
Vlchocich p]skovcových skanich masivú a věži Př hoÍoézécké ó nnosli lak docházi
k d|ouhotBéjiciňu pÓby1u div pÍostorech kleÍé plác]Využivaji pro odpočnek konzlmac
polravv irÓzmnožováni zvlášlě chráněné dÍUhy ptákú, ]sou Ve|úict|Vé Vúčipřitomnoslilid
V orosloru hnizdšté iV bizkém oko|i Vělš]náchy|nosl.a rušení]ezejména vobdobiod 1' ]

do 30.6 každéhÓ rok!. kdy na lrnizdštia jeho oko|iposlUpně probihá lok. páieni inkUb.Óe
snúškv á krmeni m|ád.l minifiáné do doby' než opusli hnjzdo Vprúběhu několka
nás|eduiicich lýdnú se mádatá násedně zdřuji VbizkÓsl hnizdišlě Rz]ko zňáten



úspěšnéhÓ VyhniŽděni lák V těchlÓ Ókáilách truá Óbjektivně áž do 30 6 běžného rÓku
slanovenitéto podminkyje v sou adu s návÍhem žadatele uvedeným V žádosti

Na zák adě žadale|ova náVÍhu lvedeného VžádosI slanov]a správa že né územiPRV|hošl
a PP střibrnývrch není moŽnézřzovál nové horo ezecké ces1y (lzv pNovýslupy) zpÓh|edu
ochÍany přÍody a krájny směřUjé podňirka předevšitr ke konzefoacislávajiciho rozsahu
hoío|eŽéckýÓh resl obě Óká|ly jsou lvořeny m]mořádně cennýmisoubÓry piskovcovýÓh ska
s Unikálním útvaru mezo- a m kÍore|éfU VznkÝm seeklvnim aělnávánim Na lěchlo
ská|ách ze]fuérá ná jejch částech běž.ě nepiislupných č|oVěkU se qainua a dochová|á
mimořádně cenná přiÍodni slanovšté, na kleÍá jsou Vézény Vzácné a ohrožené dÍlhy
ŽvočchŮ á rosl]n Týo hodnoly by|y dúvodem V}h ášénitěchto |oka|ljako zvášlě chráněná
úzémi sláVajicilozsah pokrýitéchlo |oká|l horo|ezéckýňiceslaňi]é v porovnánis ostalnimj
|oka|tam na území cHko kÓkořinsko MáchúV kÍaj nadpÍúměrný Pío záchovéniŽdeišiho
mimořádně hodnolného dochovaného přirodniho prosliedi ]e Žádou.i aby nedocházeo
k dá|šiňu zvyšováni poětu horoezeckých cesl a násedkem loho laké ke zpl]slupňov:ni
da|šich skanich obieklú nebo óisliska. kleÍéjsouzalim pro óovéka nepiisiupné

Vzh|edem klomu Že při prováděni hoÍo ezecké činnos|iby moho docházel ze stra.y |ezcú
kzéměrnému odslr.ňová.i dřevin a iiné Vegelace 2e sk.| . jejch oko|i kVú lsnadnéni
f}zického Výsllpu nebo Šniženi VhkoŠt zasliněnéhÓ skániho povrchu (menši |ámavÓsl
hornny, omezeniÍústu mechů a ]šejnikú), apod, slanovia spriva podminku. že takovéto
úpravy hoo|ezeckých ceslnejsou ia Vyhréze.ých hoÍoezeckých leÍénech na úŽeňicHKo
KÓkořinskÓ - i'áchúV k.á] piipuslné' |eboť by lim dÓš|o k poškozenidochovaného přirÓdnihÓ
prostiéd] Vegela@ roslouci na piskovcových ska ách a v]e]ich okoli]e nediInou s|ožkou
Významných a ohÍožených botopú' kleÍé iso! předmélem ochrany cHKo Xokořinsko
MáchůV kraj (zéjméná b.Usnicové vegeláce ská| a dÍÓin. ]eŠkyné nepřistupné VeřejnoŠt a
šlěÍb nová vegelace s Ikjlových ska| a droin). a jejch současný výsk}4 ]e umoŽněn mmo
iinétaké Vy|ouóenim škod]Vých idskýchzásahú na mislech č|ověku běžně nepřistupných.
spláva dá|é slánov]á zásady kléré muŠidÓdržovát všichni]ezc pi prováděni horo|ezecké
činnostiVe Vyznačených hoÍo|ezeckýclr lerénech na územi cHKo Kokořinsko lúáchúv kraj'
a Vyjmenova|. .klivily kleré nesmi |eŽci př] provádě.i horoezecké činnostiVykonávat .by
nedoš|o k poškozeni dochovanéhÓ přÍÓdniho pmslředi nád Émer stáVá]íciho Využiti územi
oúvodem je zajšténi ochÍany ]ednoliýých soŽek Žvé i neŽvé přÍody na územi cHKo
Kokotlnsko MáchúV k@jpřed poškozovánln ÍÚŠenlfr a da š|m]negaIvnim Vlivy' ke kteďú
by moho do]it Vsouvis|oslis neÓmezeným pmvádéním horo ezécké ó nnosl] Jdé zejména o
použivániněk|eďch hoÍo|ezeckých lechn k a vybaveni kleré poškozuje měkkou piskovcovou
hohinu Piskovcovéské|y]soujednihzpředmělúochranycHKoKokořinsko Máchúv kr.j'
jejrh poškoŽováni lak néni VsÓu|ád! spos|énim lélo ob|ásli Vsouadu s Íozhodnllim
ob aslni Vrcho ové komise Dubské skáy vyo!ča spÍévá pouŽiváni chem ckých á
mneÍáhich átek (.api maqnesium)snžuj|clch lře.ina ska|ách. ská|y Využlvané na úŽemi
cHKo KÓkořinsko - túáchúV kraj pro provádéni horo ezé.ké čnnÓsl ]sou tvořény převážně
křenennými piskovci slředni a svÍchni částijzeÍského souvBlvi (středni až svÍchnj turon)
,óeské ki dové pánve. Jeikož spráýě renlznámo že by by|y provedeny leevanl.istude'
které by jednoznačné a nezaujalě polvzova y nebo Vyvrace y negativniV|vy použitimagnesia
na chemismus piskovcové horn ny a zejméná na Eácné a oh.ožené druhy rosl|n a ŽVočchŮ
vázané na spécÍické biolopy piskovcových ska, muse|á správa použlitéchlo |á|ek vyoučl
Jak vyp]ýVá Žvýše Uvédéné pubiká.é HÓrÓezecký pdvÓdde Dlbské skáy" zÍoku 2005
obtižnosl ezeckých cesl Vob|ásli cHKo Kokoiínsko. Máchúv kraj ]en zcea ojed]něe
presáhlje stupeň obtižnosl v|]c přičeffž zúdájú. které sám žadale| přiňo uvádi
/é{ué|.e p|él.ý(h pÍéý'o|e.. e7er' /p'9.o\(o\j(- s.é|.(- Óo|ésF(h /Če(-ác. (|eden
20]3) vyp ývá Že k výslupu ná césty s obtižnoslinžšinež stupeň "|xa. 

je nevhodné ly1o |álky
použivat. proloŽe nejsou součáslidlouhodobé lrad ce piskovcového ezenia snižu] spolovni
hodnol! hoÍoezeckého Výsllp! Abso|ulní ákaz použíVéni mag|esia laké žadale| sáň
př'mo navrh|ve své Žádost Vybavenim' které sVoU konslrukci a zpŮsobem pouŽli mohou
snadno způsobl opakova.é poškoze|i povrchu piskovcové skáy jsou předevšim skoby a
pevné nebo mechancké Vkíněnce. kÍomě mechanických vk|i|ěncú lextihich Rovněž
přétvářéní přÍÓzéného re éfU skálniho pÓvÍchu pro Usnádnění VýstUpU |€zce hoÓ|€z€ckou
ceslou (např pilesáVjni ská]y neopalmá manpu|ace s anen) ]e zcea nepřipustnou
aktivlou jednoznačné VedÓucí k poškozeni piskovcových ska| Poškozovén| povrch!

5ryď€ba@m|!€a riÍ5u3DM
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piskoýcových ska múŽe zpŮsobit pouŽill nevhodné ÓbUV s prcfovano! podráŽkou pro
ezeni ná pískovci se tradičně použivá obUV s pÓdÍážkou hladkou' ze sle]ného dŮvodu je
nepiipustné laké pouŽil| rúzných stolpácich Že|ez Využili dřevin ÍostoUcich vextrémniclr
podňinkách na skaá.h by moho způsobi1]e]ich lďa|é méchánické poškozeninebo zničení.
piedevšim tiením |ana o kmen nebo větve lr'ožno! vý]imkou jsou pouze sluacé kdy |ezec
nemúže pÍo bezpeěný náVrat s|áněnim pouŽit ktofrU urěené zaiizeni (dobiÍaci bod či
s|aňoÝaci kÍuh) nápi zdťrvodu jeho poškozeni. nebo při ohÍoŽeni Živola' Piskovec, jakÓ

usazená hornna, ]e mnoheň Vice náchyný kmechanckéňu poškozeni př aýšeném
obsahu v|hkosli' která púsobi menši soudÉnosljednol|vých pískových zm spráVa prolo
stanov|a. že ézc nesmi ve vyznačených hoÍoeze.kých terénech |éz1 na piskovcový.h
skáách' kteíé ]sou nasák|éVodou ze srážek (déšl. mokďsnill mha).eboisouzsněženéčj
zedovalě|é' Na lozdi od dÓsáVádnipraxe spráVa neslanov|á žádné časové omezeni1élo
podújnky. např ko|k hodin po deŠti lenlo zékaz pátí. je|lkoŽ piskovcová hoÍ. na je vé]m
dznoÍodá a nelze slánovl]ednolno! dÓbu poklerouzůslávápoýrchskaLnásákývodou

sÉráVa dáé stánov]a ezcúm povinnosti kleíé musi dodržet pi provádéni horoezeÓké
čnnÓsl] v horo|ezeckých leÍénech vyŽnačených na zák adě loholÓ rozhÓdnuIi oko i

Diskovcových ska| na úzémi cNKo Kokoiinsko ]\'iáchúV ká] ]é zpravid|á tvořeno pisčilým
sed menly (osypy) kleré mohou být ve svažilém (e|énuznačně nestabi|ni atedynáchylnéke
wnku škodivé eroze následkem. opákovaného sešapu spÍáVa p|Óto stanovia jakýn
zpúsobem maji Lezc VÓll piislup ke ská|nim obieklúm Ťim bude minimalzován negatNn
dopad ná přirodni proslředi' Mezi nejvice zranlené oka ity z vyznaěených hÓrÓézeckých
teÍénú patii někleÍé piskovcové skáLni objekly vé skani obasl Doksy. v sekloru

'Hr.dčanská 
pahÓrkáliná.. kde je |a piskoýcové osypy vázán Výský Ve|mi vzácných a

ohíožéných dfuhŮ rost|]r V l]orizo.lu néko|ka el se v pÍosloÍu HÍadčanských slén
předpokádá vYhášení novéhÓ ma|opošného a|ášté chránéného územizáměřeného ňiňo
]iné.a ochÍanu piseóných osypú a na né vázané Unkální Vegelá@ Lze ledy oóekáVal da ši
mÓžnéUsměměniprovádénihoÍo|eŽerkéčnnosI VlétočástiskaniobastiDoksy
Řada unikál.ich slanov]šť. ná ně Vázaných dÍullú se .a piskovcÓvých skaLách dochovaa
ze]ňé.é na mistéch která nejsou běžné přístupná plÓ veké s:vce (Vě č|ověka)'. kde lak
némoh|o Vminuosh docháŽel k]e]i.h zničeni násedkeň sešapu' aé klerá jsou Však
dosažite|ná rúznou horo|ezeckou technikou Takovým misly jsÓU hrany skanich s(ěn a
pledevšim Vlcho y samostatně slojicich ska|nich VěŽi Aby by a lato stanovišlě nadáe cÓ

neVice uchráněna před fiechanickým poškozenim a podobnými škodLivými V|ivy' sta.ov|a
správa povnnosl |éz.n pohyboval sé nalakoýých místech pouze v nezbytné nuhém
rozsah!' tédv v oko i Vrcho ových knlŽek za úče em pisemného záznafru o Výslupu á V okÓ í
Šaňovacich kruhú a dobiÍacich bod]:] za účeem zajšténi bezpečného sestupu po
horo|eŽeckéú aně (lŽV saněni)nebo pň jšténida|šich óenú anového družslva Vzh edem
kloňu. žé ptáci Využivajici khnizdéni piřozené skani dulny či řlúsy moho! zahnizdit
V pÍúbélru ]ed.olivých el ná ibÓvÓném misIě ň]ňo Výše uvedené horo|€zecké terény se
stanoveným časovým omez€nin slanov|a spráVa žé pň zj štěni áklivniho hnizdénl plákú
V b|izkosli hoÍo ezecké @sly během horo|ezeckého výstupu ]e ezec povLnen ténlo Vystup
neprodeně ukončl aby nedocházéo k€ zbleénému ÍuŠeni hnizdicirh jed nců současně
spráV. upozo.ni|a eŽce ábytakovou skulečnos( neprodeně oh|ásjispráVé á to pllmo.ebo
prostiédnctvim přis]ušného spráVce ská|niobasli2 ob|ashivrcho|ové komse Dubské ská|y,
spráVá lak násLed.é múže 2ájstit účinnou ochranu l.klo zjšténéhÓ hnizdiště a piedejit tak
připadnému neúmys nému rušeni lrnizdiclch ptákŮ Lézc mohou lakto oh|ásl .ovněž i slaré
pobýÓvé znaky po hn zdéni(např trus VÓkoí ská|nich dulin slaré skořépky. ápÓd ) Tim se
předejde dašimu nežádoucimu rušeni Lezci jsou přilom povlnn Íespekloval plipad.a
časová a mislniomezení horoezecké čnnosl V dús edku neočekávaného zahnizdéni zv|éšlě
chráněných druhú plákú cilivých ná íUšeni' kleÍé spÍáva slanovi dočasným Óznáčenim
daného územillerénu á ná nternetových slrárkách žadale|e Proložé součásliVýslupu po
hoÍo ezecké ceslě mŮže býtvý]imeéné polřeba pouŽit k osobnimujšlěn a nouzovém s|áněni
i přkodni ska|n] útv:Íy nebo dřeviny Štanov|á spráVa povinnosl ezcŮ předrháŽet poškozeni
lěclrlo přiÍod. n' PoěelčLenŮ |ánového dÍužslva spÍéva omeŽ |a na pět osob' aby tim a espoň
éáslečně přédeš|a komerčnm ak1ý]tám spéra|zovaných cestovnich kan@|éii ke kleďm
docháziVjiných piskovcových ob áslech na územ]ceské Íepub|ky Jde o situáce kdy]ena
ska|ni objekl uňožněn V králkém časovéfo úseku !ýstup vé kého počlu osob' kleÍé nemaji
fvz cké ŠchÓpnostian zkušenoslipotřebné prÓ šétrný horoezecký ýýslup Výhradně Vaslnim!



siám Výslup tákÓVých osob po hoÍo ezecké ceslě vÉadu]e aktivni podporu taženjm |áná
přes pevný jislici bod V hoÍni éáslj ska niho objeklu (lechn ka 

'lop 
rope')' přčemž zpravid|a

docház] kúecha.ckéúu poškozovéni pískovcové horniny taženim zal]Ženého |áná po
povÍchu ské|y Prolo spráVá s|anov|á laké povnnost prcstupov.l výslupo!é horolezecké
cestv vŽdv zdÓ a v|áslnim si]ami

Aby by Ó zá]išlěno dÓdržéní jednÓtných postupú a slanovenýcll pravde pÍo údržbu
horo|ezeckých zařizenia islicích bodú ra územl ce|é dolčené ob asl!. slánoviá spréva' že
Mo činnosli ňúže proÝáděl pouze žadate Při létÓ údržbě mimo jné provádi výňénu
sléVajicich pevných lsli.ich pfukú nesp|ňU]icich poŽadavky ná beŽpeč.osl |ezcu (12v
pře]išlÓVáni) zá 1olo přejštbváni se považu]e náhÍada poškozenéhÓ nebo zánik|ého
přřozeného ska|nho útýáÍu (např' skani hÓdiny)' diéviny' ápod. které by|y součjsl
púVodn|ho za]išlěni hoÍÓ ezecké cesly od doby jejiho wn kU a 1o novým pevným ]isIiciú
prukem Umislěným ve slejné mislě horo|ezecké @sly' zásadnislanovenou podminkou př
télo údržbé je zachováni sléV.jiciho charakléfu horo ezéckých cesl bez dop|ňováni dá|šich
pevnýchjsticich bodú (lzv do]šťováni) Pokud by by|sláva]icí charakler lroroIezeckých cesl
měnén nápř dopněnim vělšiho počlu ]islcicll pNkú umlslěných biže u sebé byLbytim
mimo jné umožnén Výslup vělšlúu počIu iméně zd.lných ezcÚ. je|ikož zvyšovánim Íe atVn
bezpečnosl |ezce se snižuje psychická ná.očnost spor1ovniho výkonu' Ťo by Ved|o
k ntenzvnějši náVštěVnosli takových skanich objektú a slim spo]enému zvyšÓváni rzká
ooškozeniska|n ho Doýchu dochovaného DiřodnihÓ oÍÓštředi Na 2ákádě náVrhu žadate|é
uvedeného v odvo ánj proti rozhodnuti dop n]a správa do télo podminky formu|ac. d|e kleré
ie možné prováděl do]]šťováni zdůvodu dosaženl beŽpeěnosl ezcú |a objeklivně
nebezpečných horo|ezeckých cestách, aýšak pouze po přédchÓŽím projednánise správou'

D]e odbÓrného názoíU spráW' by ]ednání Ý rozporu se slanovenými podminkam véd|o
kpiimému č nepřimému poškozován] skanich úlvarÚ ]bÓtopÚ dÍUhú rosl|n a živočichú.
kleÍé se Vloňto územi VyŠky1U]i zejména na mjstech piislupných pro ě|ovéka pouze

onem Vyhášeni cHKo KokořinskÓ - Máchúv kraj á slanovenim ]e]iclr b|ižšiclr ochlanných
podminek Náiizenim V|ády byo zakázáno prováděn holoezecké čnnost bez piedchoŽiho
souh asu přis Ušného orcánu ochÍany přirody m mo vyznáčéné holÓ ezecké léény - s 5 odsl,
] p]sň' d) NařizeniVády Nabylim p|áVnimocilohoIo rozhodnutipak docház ke slanoven
iednoznáčných podminek a pravide| pro pÍoýáděni horoezecké činnosli V horo|eeckých
ierénech vyznačených Tim došo ke změně skuleéno9ti rozhodných pro vydánidřivějších
rozllod.uli spráVy (č.j. 905/94 ze dne 23 6 19s4 á ó] 1295/96zedne10'10 1996) kteďmi
by]ý slanoveny pÓdminky pode Usl s 66 zákona pro výkon horoeŽecké éinnosl v někter/Óh
Výše uvedených hoÍo|ezeckých leÍénech, Íozhod|a spíéVa součásně Ó zrušenilěchlo svých
.ozhodnutidé634 odsl. 1 plsm a)Žákona

/v}le' /éoet]chd-vod oyo'ozhod.u.o'aL jal 
'e Jvederov" \úÓL.

Timto rozhodnulim nejsoudotčeny povinnostipIynoucizjiných právnich př.dpisú.
Jde zejmén. o bižšiochra.né podfrinky něklérých zv|áště chráněných územi(PR a PP). ve
kieÍých ]e prováděni holÓézécké činnostidáe omezeno Ésp, vázáno na ŽV|áŠhi souhas
přisUšného oÍgánu ochEny piřody' Vhoroezeckém terénu "ob 

ást Xx]L|- Vhošť á sIřibÍný
Vrch na úzefr Přirodnlpamálky slřibÍný Vlch e orovozováni horo|ezeclvi nadá e vázáno n.
předchozi souhas sp|áVy Vsoučásné době ]e v p|al.osl a účinnosii souhas Vydaný
loŽhodnulim spráVy čj SR/10002/KK/2013 4 Že dne ]2' 8.2013. kteri b|ižé Štanovuje
podminky prcváděnihoÍolezecké óinnosl navymezeném územi dÓ 31 12 2023

Na ú2émí cHXo Kokořins*o - t á.hův kraj, ktelé néní vyjmenováno ve ýýroku tohoto
rozhodnut| a vyznačeno vpři|ožéném mapovém zá*Ésu, neni bez př€dchoziho
souh|asu přislušného orgánu ochrany p'iřody možné ptovádětznačéni horo|€zeckých
terénú ani úd.žbu holo|ezéckých uiizeni včétňě 1fuá|ých listic|ch prykú s 5 odst' 1

pism. c) Nařizenj ýlády' r!d.ž Žde néni možnó b.z př.d.hoziho souh|asu piis|ušíého
orgánu ochrány piÍody provádět horoleŽeckou činnost s 5 odsr' 1 písm. d) Nařiz.ni
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PÍotilomulo rozlrod.Ulije možné pÓdLé s 31 odsl ] a 5 33 ods1 ] spréýniho řádU pÓdal

odvoáni k MnisleÍslvu žVoIn]ho prostÍed do 15 dnú od jeho doručeni. a lo podánim
Učiněným u správy cHKo Kokořinsko MáchúV krai
D|e s 32 odsl 2 spÍéýniho řádU se Ódvo|ánipodává s potřébným počtem Šté]nopsú tak áby
jeden ste]nop Š zúsla spÍávnimu oÍgánu a aby každý účastnik dosla| jeden sle]nop s
Népodá. účastnjk potiébňý poěel steinopŠů. VyhotÓVi ]e spÍávni oBán na nák|ady
účaslnjka V&s podané a připlstné odvoáni má odkadný úěnek s 85 odsl 1 spráVniho

,1Á.--.

Pl]]!!!: lalrllka . Vyzna.ene hďo 
'e.ké 

brény
m.pa ŽákÍesVyznaóených hoÍÓlezeckýchlerentJ

Repub ky 193.4720r Ooksy
MěslÓDubá Masarykovonán
Měslo L béc|]oý. Rumbursk.53 277 2] L béc|rov

Méslo Rasko Kuiivody 70]. RaskÓ 47124 Mmoň

Mésrys Ho ány Hoány 43 47o 02 Česka Lipa

obec B lŽeved y B|izevedy 10 47] 04a|É€vedy
obec Dobieň Jesli€b ce 30.277 23 KokÓlin
obec Donizmoř. Do niz ňol3a 2772] Liběclrov

obeČ KÓkÓiin Kokolh 52.277 23 Kokoi n
obecMedonosy MedonosyB0 27721 LběDhov
obec NebuŽey NebuŽ€y 14 27734Nebužé|y
obec Nosáov Nosá|oý 20.277 36 Nosá0v
obec snědov'ce snédÓviÓe 99 4]1 74 snědovce
obec slřéňy střemy 27 277 34 Nebuze y
obéÓ Tuhaň Tuháň 32.472 0looksy
obec Tupad ý Ťupad|y4 27721Lbéchov
obecVdin NoiniVd]m 46 2772] Lběchov
obecVysoká Vysoká 32' 277 21Vysoka
obec Že izy Že izy 46 217 21 ||bě.hď
obec zdÍec zdÍe.7 472 01 Doksy
LesvcR s Ď Lesn| soÍava Mé|nik
Lesi ČR s p LeýispÍáVa Č*ká L pá Pod Hoým Vrchem 3247 47o 01 Česka L pa
Vojenské esyasialkycR.sp.dvizeMmoň.Nádraznll]5 47124M'moň

nq JaÓm rsmonek LobeÓa7 27736LobeĎ
nq M rosrav Prrra. Kiepkova2rzs
n9 Vác|av Urbanek HoÍáikova 1214123' PÍáha 4

s14ýa&@ÉtrcQ r: n5 230Ň
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V ádim|r UÍbánek' Ťa6s oď9 ;] 53/25' PEhz s
Jám ŠpaÓek' Jesť€bice 35' 277 23 KokÓl|n
|n9' Vác|áv Luňák silné 25' 277 21 Liběchov
Jan Luňák' TéboFké 951]1' 29301 M|adá Bo€s.V
J ři LobkM ř. V|ašská 343Í 7' 1 13 00 P€ha

!Íárlš€. Hoňola RL n bJ9lá 3o

Min steÍslvo žiýÓlnihÓ pĎslřéd| odbol !ýkonu siátn|spÍály V Tř 1' máje 35326 460 01 L béÍ€c 1

Já€k€Ua@iaMsd]T }5 23 06
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