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Ministerstvo fivotnrho prostredr

V Praze dne 1. 2. 2017
č.j.: 2127/500116
48881/ENV/16

Rozhodnutí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen "MŽP,
OVSS I"), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona
č. 11411992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o ochraně přírody a krajiny"), rozhodlo v řízení, vedeném podle příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
o žádosti spolku Český horolezecký svaz se sídlem Donská 275/9, Vršovice, 101 00 Praha 10,
identifikační číslo 00460001 (dále též "žadatel"), jako účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, ze dne 27. 6. 2016, o udělení souhlasu s prováděním značení horolezeckých
terénů a s údržbou horolezeckých zařízení včetně jisticích prostředků, nutného podle ust. § 44
odst. 3 zákona č. 11411992 Sb. ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. i) nařízení vlády
č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále jen "nařízení vlády č. 292/2015 Sb."),
na území Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále jen "CHKO Brdy"), konkrétně na lokalitách
Mrtnická skála, Jindřichova skála a Klobouček takto:

I. Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se spolku Český
horolezecký svaz sídlem Donská 275/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo
00460001 (dále též "žadatel")
uděluje souhlas
s činností vázanou na souhlas orgánú ochrany přírody podle ust. § 5 odst. 1 písm. i) nařízení
vlády č. 292/2015 Sb., provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých
zařízení včetně trvalých jistících prostředků na území CHKO Brdy v lokalitě Mrtnická skála
v katastrálním územní Hvozdec v Brdech za těchto podmínek:
1. Horolezecký terén bude označen standardními horolezeckými značkami do max. velikosti
7 cm, tmavěčervené barvy, s umístěním při patě skály. (Standartní horolezecké značky jsou
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí). Značení může
provádět pouze žadatel či jím pověřená třetí osoba. Informace o značeném horolezeckém
terénu, podmínkách souhlasu lezeckých cestách budou zveřejněny široké veřejnosti na
internetových stránkách žadatele (např. www.horosvaz.cz) či vydáním informační
publikace.
2. Veškeré lezecké cesty, předložené žadatelem (zakreslené v příloze č. 2, která je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí) jsou povoleny a nejsou časově omezeny.
3. Výše uvedený horolezecký terén se vyznačuje pouze pro provádění horolezeckých činností
výhradně technikou volného lezení. Tedy výstupem na skalní masiv vlastní silou po
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přirozeném

skalním povrchu za pomoci osobního zajištění horolezeckým lanem, na skále
již zhotovenými fixními či dočasnými jistícími prvky.
4. Veškerou údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků může
provádět pouze žadatel. Vystrojení a udržování trvalých jistících prostředků bude
provedeno fixními jistící prvky matného povrchu formou nýtů či borháků (tzv. vratné
jistící body). Použití jiných fixních prostředků je zakázáno (řetězy, stupáky, železná lana,
propojování vratných fixních bodů pomocí trvale umístěných řetězů, fixní slaňovací řetěz
s kroužkem). Za horolezeckou techniku se pro účely tohoto horolezeckého terénu
nepovažuje budování zajištěných cest a provádění výstupů a sestupů na nich (tzv. via
feratta). V rámci údržby nesmí dojít ke změně počtu jistících prvků na povolených
lezeckých cestách. Údržba spočívá v kontrole fixních jištění a slaňovacích zařízení ajejich
opravě v případě, že je některý z prvků poškozen nebo je snížena jeho bezpečnost
v důsledku změn ve skále, kde je usazen. Oprava spočívá ve výměně poškozeného prvku
nebo v jeho usazení na nové bezpečné místo. Doplňování dalších fixních bodů (tzv.
dojišťování) pro méně zdatné lezce je možné po konzultaci s Agenturou ochrany přírody_
a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa chráněné
krajinné oblasti Brdy. Údržbu horolezeckých zařízení (kontroly a opravy) lze provádět
průběžně během roku tak, aby nedošlo k ohrožení osob, provádějících horolezeckou
činnost.

5. Platnost souhlasu pro výše uvedený horolezecký terén je na dobu
31. 12.2027.

určitou,

a to do

II. Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny se spolku Český
horolezecký svaz sídlem Donská 275/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo
00460001 (dále též "žadatel")
neuděluje souhlas
s činností vázanou na souhlas orgánu ochrany přírody podle ust. § 5 odst. 1 písm. i) nařízení
vlády č. 292/2015 Sb., provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých
zařízení včetně trvalých jistících prostředků na území Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále
jen "CHKO Brdy") v lokalitách Jindřichova skála v katastrálním území Malá Víska
v Brdech a Klobouček v katastrálním území Obecnice v Brdech.

Odůvodnění

MŽP, OVSS I obdrželo dne 14. 7. 2016 výše uvedenou žádost, postoupenou Agenturou
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení
Správa chráněné krajinné oblasti Brdy o provádění značení horolezeckých terénů a údržbu
horolezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků za účelem zpřístupnění
horolezeckých terénů na území CHKO Brdy lezcům.
Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky podle ust. § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 22211999
Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tvoří součást objektů
důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (jsou ve vlastnictví České republiky
a právo hospodařit s předmětným majetkem státu má právnická osoba Vojenské lesy a statky
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ČR, s.p. a Ministerstvo obrany), je příslušným orgánem ochrany přírody dle ustanovení § 79
odst. 3 písm. t) zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí.
Na základě výzvy č.j.: 2169/500/16, 49795/ENV/16 ze dne 19. 7. 2016 a opakované výzvy
č.j.: 2439/500/16; 55134/ENV/16 ze dne 15. 8. 2016 byla žádost upřesněna a ~oplněna, a to
dopisem žadatele ze dne 1. 8. 2016 a 23. 8. 2016.
Zahájení správního řízení oznámilo účastníkům MŽP, OVSS I dopisem č. j.: 2578/500/16,
58408/ENV/16 ze dne 31. 8. 2016, umožnilo jim nahlížet do spisu a samostatným usnesením
stanovilo lhůtu, ve které mohli účastníci navrhovat důkazy a činit jiné návrhy podle ust. § 36
odst. 1 správního řádu. Zároveň MŽP, OVSS I dopisem č. j.: 2600/500/16; 59029/ENV/16 ze
dne 31. 8. 2016 požádalo Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen
"AOPK ČR"), jako odbornou organizaci ochrany přírody, o stanovisko k návrhu žadatele.
V dané lhůtě žádný účastník nenavrhl jiné důkazy a neučinil jiné návrhy.
Dále MŽP, OVSS I poskytlo dopisem č. j.: 2166/500/16; 49689/ENV/16 ze dne 19. 7. 2016
informaci o zahájení řízení spolkům, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny požádaly, aby byly informovány o všech
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny. Přihlášení k účasti v daném správním řízení však MŽP, OVSS I neobdrželo.
Kromě žadatele jsou dalšími účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu ve
spojení s ustanovením § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny: obec Obecnice,
č. p. 159, 262 21 Obecnice, identifikační číslo ("IČO") 00242918, obec Hvozdec, č. p. 12,
267 62 Komárov u Hořovic, IČO 00233293 a obec Malá Víska, č. p. 44, 267 62 Komárov
u Hořovic, IČO 00509744.
Po obdržení odborného stanoviska AOPK ČR č. j.: 09057/SOPK/16 ze dne 29. ll. 2016
a ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí, vyzvalo MŽP, OVSS I dopisem
č.j.: 3694/500/16, 85132/ENV/16 ze dne 7. 12. 2016 podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu
účastníky řízení, aby se v určené lhůtě vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí. Této možnosti
účastníci nevyužili.

CHKO Brdy byla vyhlášena nařízením vlády č. 292/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016, kdy
toto zvláště chráněné území nahradilo původní vojenský újezd Brdy, zrušený uplynutím dne
31. 12. 2015. Podle ust. § 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny lze v bližších
ochranných podmínkách zvláště chráněných území vymezit činnosti a zásahy, které jsou
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Jednou ze stanovených bližších
ochranných podmínek CHKO Brdy je dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) nařízení vlády
č. 292/2015 Sb., že provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení
včetně trvalých jistících prostředků je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného
orgánu ochrany přírody.
Podle výše uvedeného nařízení je podle ust. § 2 odst. 2 předmětem ochrany zvláště
chráněného území harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se
zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami
a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu
a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu,
zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů,
společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická
naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového
zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy,
pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné.
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Při posuzování žádosti vycházelo MŽP, OVSS I ze žadatelem předložených podkladů,
z citovaného nařízení vlády, z podrobného odborného posudku AOPK ČR a dalších
mapových a textových podkladů ochrany přírody - veřejně dostupných např. na webových
AOPK
ČR
(http://www.ochranaprirody.cz,
http ://mapy.nature.cz,
stránkách
http://brdy.ochranaprirody.cz), pokud jde o předměty ochrany CHKO, Plán péče o CHKO
Brdy na období 2016 - 2025, i údaje Nálezové databáze, vedené AOPK ČR na stránkách
http://portal. nature.cz/nd) a zvážilo možné ovJivnění požadované činnosti vzhledem
k uvedeným předmětům ochrany CHKO Brdy. Pro objektivní posouzení žádosti posuzovalo
každý horolezecký terén zvlášť z důvodu, že horolezecké terény jsou od sebe vzdáleny
a vyskytují se v jiné části CHKO Brdy a jiným navázáním dalších geologických
a geomorfologických či biologických jevů.
Geologické a geomorfologické lokality na území Brd mají z hlediska neživé přírody České
republiky národní význam. Jedná se především o zachovalé soubory periglaciálních jevů, jako
jsou kamenná moře a mrazové sruby, kryoplanační terasy, kryopedimenty a skály typu tor
a nekrasové jeskyně v mrazových srubech, jež patří k zachovalé škále jevů mrazového
zvětrávání. Na geologické a geomorfologické lokality jsou vázány i speciální rostlinné
asociace, které tvoří společenstva skal a další společenstva jako je vegetace silikátových skal
a drolin, suťové lesy a na ně v některých případech navazující květnaté či acidofilní bučiny.

K výroku I. MŽP, OVSS I uvádí:
Mrtnická skála (též "Neřežínská skála") je tvořena řevnickými křemenci ordoviku. Erozí
vodního toku, mrazovými procesy v glaciálech a odnosem okolních svahovin zde byla
vypreparována skalní ostruha s kolmou až převislou čelní skalní stěnou vysokou 27,5 m.
Jedná se o nejvýraznější skalní stěnu v rámci ordovických křemenců ve Středních Brdech.
Dle § 27 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se k bližšímu určení způsobu ochrany
přírody chráněných krajinných oblastí vymezují zpravidla · 4, nejméně však 3 zóny
odstupňované ochrany přírody s tím, že I. zóna má nejpřísnější režim ochrany. Mrtnická skála
se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody při hranicích CHKO Brdy. Pod skalní
stěnou vede lesní a turistická cesta spojující obec Mrtník a Neřežín. Na vrcholu skály je
umístěn železný kříž a při patě skály je umístěna litinová tabulka s údaji o povodni
z 25. května 1872.
Podle údajů výše zmíněné Nálezové databáze AOPK ČR a jiných dostupných podkladů není
v těchto místech výskyt žádných zvláště chráněných druhů či speciálních biotopů.
Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem, poloze skalního masivu v okrajové části
CHKO Brdy a jeho snadné přístupnosti , absenci speciálních biotopů i mikrobiotopů tvořených
tajnosnubnou vegetací a speciálními společenstvy v lokalitě Mrtnické skály, a kladnému
odbornému stanovisku AOPK ČR rozhodlo MŽP, OVSS I tak, jak je uvedeno ve výroku I.
Pro zamezení možného, především estetického poškození geologické a geomorfologické
lokality, jako předmětu ochrany CHKO Brdy, omezil provádění horolezeckého značení
určitými podmínkami.
1) Z důvodu zabránění snížení estetických hodnot skalních masivů upřesnilo MŽP, OVSS I
značení horolezeckého terénu horolezeckými značkami tmavěčervenou barvou a velikostí
max. 7 cm s umístěním při patě skály. Barva, velikost a místo značení nezpůsobí pohledové
znehodnocení skály, lépe zapadá do okolí a barva odpovídá charakteru skály. Značky budou
vidět pouze z bezprostřední blízkosti a nebudou výrazně čnět na skalnatém masivu, což by
pohledově narušovalo předmět ochrany přírody. Souhlas s prováděním značení horolezeckých
terénů a s údržbou horolezeckých zařízení se vydává na základě žádosti přímo žadateli
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(Českému horolezeckému svazu), osobám provádějícÍm horolezeckou činnost toto nenáleží.
Žadatel čij ím pověřená osoba je tedy jediná oprávněna provést značení horolezeckého terénu.
Vlastní uskutečňování horolezecké činnosti na vyznačených horolezeckých terénech však
není .vázané pouze na osobu žadatele, ale je dostupné široké veřejnosti Uak členům, tak
nečlenům Českého horolezeckého svazu), proto MŽP, OVSS I stanovilo možný způsob
zveřejnění horolezeckého terénu i s uveřejněním podmínek vydaného souhlasu, aby ·zabránil
nedostatečné informovanosti veřejnosti.
2) Z důvodu možného estetického i erozního poškození skalních stěn umístěním velkého
počtu jistících zařízení fixního charakteru byl horolezecký terén omezen jen na lezecké cesty
uvedené v příloze č. 2, předložené žadatelem. Vyšší četnost trvalých jistících zařízení
spojených s větším počtem lezeckých cest by mohla způsobit puklinové trhliny ve skalním
masivu a urychlení erozního působení na skalní masiv. Protože se v dané lokalitě nenachází
žádné zvláště chráněné druhy ani speciální biotopy a na ně vázaná společenstva, nebyl důvod
horolezecký terén časově během roku ani prostorově určité úseky skalního masivu Mrtnické
skály omezovat.
3) Vzhledem k různým technikám horolezecké činnosti specifikovalo MŽP, OVSS I
horolezeckou činnost pro lezecké terény, aby vyloučil poškození předmětu ochrany. Z důvodu
velikosti skalních masivů by umístění většího množství trvalých jistících prvků nevratně
poškodilo esteticky i geomorfologicky skalní masiv.
4) Ze stejného důvodu jako v podmínce č. 1 a k zamezení živelného umísťování trvalých
jistících prostředků byla údržba těchto zařízení vztažena pouze na osobu žadatele, nebo najím
pověřenou třetí osobu. Zároveň z důvodu zachování přírodního ničím nerušeného pohledu na
skály bylo omezeno použití druhů fixních zařízení na matný povrch, neboť lesklé
pozinkované prvky odráží sluneční svit a třpytivě se blýskají, a tak ruší pohledy na skalní
masiv. Také ověšení skály řetězy, stupáky, železnými lany a dalšími prostorově objemnějšími
jistícími zařízeními než nýty a borháky způsobují estetické narušení pohledu na skálu, neboť
tyto jistící prostředky již nedokáží být pohledově skryty ve skalní stěně, ale naopak jsou
významným narušujícím prvkem, který nesplyne s podložím a ve skalním masivu působí
cizorodě. Vzhledem k možnému opotřebení jistících zařízení a značení vlivem činnosti osob
provádějících lezeckou činnost a také povětrnostními podmínkami byla stanovena údržba. Ta
spočívá pouze v kontrole fixních jištění a případné výměně poškozených prvků ve stejném
počtu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob provádějících horolezeckou činnost. Zvýšení
. četnosti jistících prvků na skále by mohlo zvýšit erozní i estetické poškození předmětu
ochrany a je na každé osobě provádějící lezeckou činnost, aby posoudila, zda obtížnost
lezecké cesty zvládne. Proto bylo i omezeno tzv. dojišťování, aby se zabránilo živelnému
nárůstu počtu jistících prvků a vyloučeno je i vytvoření zajištěných cest (via feratta). Četnost
a rozsah údržby bude stanovena žadatelem, neboť jejich potřebu nelze předem určit. Ta se
stanovuje na základě aktuálního stavu horolezeckého terénu. Pokud žadatel uvádí, že
souběžně s údržbou a opravou horolezeckého zařízení je kontrolován i stav skal s cílem
upozornit na nebezpečné procesy - eroze, řícení skal, pak tomuto je třeba přisvědčit z hlediska
bezpečnosti osob.
5) Časové omezení vydaného souhlasu bylo dáno z důvodu možných změn na předmětech
ochrany přírody, způsobené značením horolezeckého terénu a jeho údržbou, a z důvodu
vyhodnocení horolezeckých aktivit na území CHKO Brdy, kde dosud povolená horolezecká
činnost neprobíhala. Časový údaj deseti let je podle MŽP, OVSS I dostatečný k vyhodnocení
celkových změn na lokalitě Mrtnická skála, způsobených značením horolezeckých terénů
a jeho údržbou, případně i probíhajícími přirozenými přírodními procesy.
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K výroku II. MŽP, OVSS I uvádí:
Jindřichova skála je skála s výškou stěny až 20,5 m a je největším skalním útvarem Středních
Brd vytvořeným v kambrických slepencích. Na hraně skály je vyhlídka s litinovým zábradlím.
Jindřichova skála má typické znaky mrazových srubů. Mohutná akumulace opadlých skalních
bloků navazuje hned na patu skály a tvoří strměji ukloněné kamenné moře. Subhorizontální
kryoplanací zarovnaná plocha navazuje až pod kamenným mořem. Okraj mrazového srubu se
odděluje podle několika nápadných trhlin. Směrem k jihozápadu navazuje na vlastní
Jindřichovu skálu výrazný kryogenní mrazový sráz se sutí.
Skalní útvar Klobouček je tvořen mrazovým srubem s výškou do 15 m a délkou kolem 100 m,
na který dole navazuje blokové pole porostlé z velké míry lesem a dále od skalní stěny mírně
ukloněná kryoplanační plocha s velkými rozvlečenými balvany a troskami skal. V rámci
celých Středních Brd jsou na lokalitě největší rozsedlinové dutiny, včetně nekrasové jeskyně
s délkou všech průlezných částí v podzemí 20 m. Mimořádným útvarem je i samostatná,
izolovaně stojící štíhlá skalní"věž s výškou zhruba 9 m, která zůstala zachována před čelem
mrazového srubu.
Lokalita Jindřichovy skály a Kloboučku včetně vlastních skalních útvarů se nacházejí na
území II. zóny odstupňované ochrany přírody v CHKO Brdy. Z tohoto pohledu byly tedy
lokalita Klobouček a Jindřichova skála zařazeny mezi cenné části ·cHKO Brdy a vztahuje se
tedy na ně přísnější režim ochrany. Zařazení lokalit právě ve II. zóně také značí určitou
unikátnost a zachovalost přírodního bohatství. V Plánu péče o CHKO Brdy, schváleném na
období 20 16 - 2025 , jsou dokonce lokality Klobouček a Jindřichova skála navrženy na
vyhlášení "přísněj š ích" zv láště chráněných území z hlediska ochrany. Konkrétně Jindřichova
skála je navržena na ochranu v kategori i přírodní památka o rozloze cca 5 ha, kde p ředm ěte m
ochrany je geologická a geomorfologická lokalita - největší skalní útvar (mrazový srub)
v kambrických slepencích v rámci Středních Brd, skalní stěna (výška 20 m) s kamenným
mořem na úpatí složeným z mohutných bloků. Klobouček je navržen na vyhlášení přírodní
rezervace, kde by předmětem ochrany byly zachovalé květnaté . bučiny a suťové lesy
s regionálně významným výskytem kyčelnice devítilisté, maloplošné druhově bohaté
prameništní olšiny a četné geomorfologické jevy - mrazový srub, samostatná skalní věž
a největší nekrasová jeskyně v Brdech. Přírodní rezervace je navržena o rozloze cca 17 ha.
Podle odborného stanoviska AOPK ČR jsou lokality Klobouček i Jindřichova skála
významné jak z hlediska geomorfologického, tak i biologického. Na lokalitě Klobouček jsou
z biologického pohledu velmi cenné lesní biotopy, na které je vázána celá řada rostlin
a živočichů. Biotopově je na lokalitě Klobouček zastoupen L4 - typický suťový les, L5.4 acidofilní bučina a L5.1 -květnatá bučina s bohatým porostem kyčelnice devítilisté (Dentaria
enneaphyllos).
Na vlastní masivy skal a kamenná moře Kloboučku a Jindřichovy skály jsou vázány speciální
společenstva např. S.l.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (tyto biotopy jsou
zaznamenány ve webovém prohlížeči AOPK ČR - "Mapomat" http://mapy.nature.cz).
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin je tvořena zakrslými dřevinami a světlomilnou
vegetací. Zakrslé dřeviny vytvářejí bizarní formy a přírůstek je jen několik centimetrů za rok,
takže tyto formy dřevin dosahují úctyhodného stáří. Velmi staré exempláře různých druhů
dřevin (převážně listnatých druhů) rostou na většině suťových polí či okraji kamenných moří.
Díky obtížné těžbě nebyly pokáceny, a tak slouží v dnešním hospodářském lese jako biotopy
epifloedických a endofloedických druhů lišejníků, pro podporu saprofytických druhů hub
a hmyzu a také jako semenné banky pro geograficky původní druhy dřevin. Na vlhčí skalní
stěny jsou vázány i vzácné druhy kapraďorostů a mechorostů, jejichž význam v přírodě
je nezastupitelný, a kte"ří patří spolu s lišejníky do tajnosnubné vegetace. Dále je zde

7
č.j.:

2127/500116
48881/ENV116

zastoupena především tajnosnubná vegetace (speciální společenstva a jednotlivé druhy
lišejníků a mechorostů). Jindřichova skála je významným stanovištěm pro epilitické lišejníky
(rostoucí na povrchu skal) a bohatě vyvinutá společenstva dutohlávek, Jejichž výskyt je
situován zejména do kamenných moří. Studie vyhodnocení poznatků o výskytu lišejníků na
území navrhované CHKO Brdy jako podklad pro navržení zonace či Plánu péče o CHKO
Brdy a návrhu na vyhlášení tzv. maloplošných zvláště chráněných území v připravované
CHKO, vypracovaná Jiřím Malíčkem v roce 2012 uvádí tyto druhy: Biatora veteranorum,

Bryoria fuscescens, Calicium adspersum, Cladonia amaurocraea, Cladonia ciliata,
Imshaugia aleurites, Malanelia stygia, Usnea dasypoga. Klobouček hostí z tajnosnubné
vegetace vzácné druhy, které jsou vázány na převážně staré dřeviny, v suti a na skalách se
vyskytuje zranitelný druh Melanelia stygia. Díky neúživnému materiálu a extrémnímu
stanovišti rostou tyto druhy lišejníků velice pomalu, některé pouze milimetr za několik let.
. Pokud dojde k odtržení rostlinky od úživného povrchu, již není možné zpětné přichycení, růst
se zastaví a jedinec začne odumírat. Přestože většina druhů lišejníků není chráněna podle části
páté zákona o ochraně přírody a krajiny, je potřeba chránit cenná společenstva tajnosnubné
vegetace. Výše uvedené druhy tajnosnubné vegetace jsou vedeny v Červeném seznam
lišejníků České republiky z roku 2010 v kategorii ohrožených nebo zranitelných druhů, jak
uvádí i odborný posudek AOPK ČR. Vegetace rostoucí na slepencových a buližníkových či
křemencových skalách a v jejich okolí na území CHKO Brdy tvoří biotop vzácný z hlediska
přírody celé ČR (podobná společenstva se nacházejí pouze v příhraničních horách především Krkonoších). Jejich současný stav je výsledkem omezeného lidského pohybu
a nemožnosti lezeckých aktivit na území CHKO Brdy z důvodu omezení vstupu a činností na
území bývalého vojenského újezdu Brdy, který výhradně soužil pro potřeby Armády ČR.
V daném případě tedy není možné vyloučit případné negativní ovlivnění horolezeckou
činností, a to zvýšeným nárůstem počtu turistických aktivit na lokalitě Klobouček
a Jindřichova skála především sešlapem, strháváním a jiným poškozováním citlivých
ekosystémů, tvořených především tajnosnubnou vegetací, vyskytujících se na skalních
masivech a v suťových polích.
Masivy skal a doupné staré stromy v oblasti Kloboučku a Jindřichovy skály jsou zároveň
možným potencionálním hnízdištěm pro dravé ptáky a sovy. Mezi nejvýznamnější druhy,
které se na území CHKO Brdy vyskytovaly nebo vyskytují je Falco peregrinus (sokol
stěhovavý), Bubo hubo (výr velký), Glaucidium passerinum (kulíšek nejmenší), Accipiter
gentilis Uestřáb lesní), sýc rousný (Aegolius funereus) aj.
Podle údajů výše citované Nálezové databáze AOPK ČR, je na lokalitě Klobouček prokázán
výskyt druhu Myotis myotis (netopýr velký), Columba oenas (holub doupňák), Dryocopus
martius (datel černý), Picus canus (žluna šedá). Nejnovější data ukazují i na výskyt
ohroženého druhu Sciurus vulgaris (veverka obecná). Letoun druhu Myotis myotis byl nalezen
v nekrasové jeskyni na Kloboučku a zde i prokazatelně zimuje. Jakýkoli zvýšený pohyb lidí
by vedl rušení tohoto zvláště chráněného druhu. Dále je zde důvodný předpoklad, že na
speciální stanoviště nekrasové jeskyně mohou být vázány i jiné druhy živočichů či rostlin,
které se jinde nevyskytují (především bezobratlí živočichové a nižší rostliny). Nalezené druhy
ptáků ukazují na staré smíšené porosty a částečně indikují neporušené a zachovalé přírodní
hodnoty. Druhy těchto ptáků jsou vázány na lesní porosty a území, kde je omezený pohyb
osob, neboť reagují negativně na častou přítomnost lidí. Vzhledem k možnému nárůstu
návštěvnosti předmětné lokality by došlo k nežádoucímu vlivu na tyto druhy ptáků častým
vyrušováním, což by se jistě podepsalo na početnosti tohoto druhu v dané lokalitě. Zvýšeným
lidským pohybem by mohl být poškozen i cenný porost kyčelnice devítilisté a dalších jarních
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rostlinných druhů vázaných na lesní porost v těsné blízkosti skalního masivu a roztroušený
v suťovém poli:
Po posouzení výše uvedených skutečností o lokalitách a vztažení k možnému ovlivnění
předmětů ochrany, geologické a geomorfologické zvláštnosti území, společenstev na ně
vázaných a výskytu zvláště chráněných druhů dospělo MŽP, OVSS I k závěru, že pro
žadatelem navrhované činnosti v lokalitách Klobouček a Jindřichova skála nelze udělit
souhlas. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku II.
Předmětné rozhodnutí MŽP, OVSS I nenahrazuje jiná povolení správních orgánů

ani povolení vlastníka dotčených

pozemků.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 152 odst. 1 správního
podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k ministrovi životního prostředí,
podáním učiněným u MŽP, OVSS I, Vršovická 65, 100 10 Praha 10- Vršovice.
řádu

(otisk kulatého razitka é. 27 ;ttinísterstva J:ímtniho prosti-edi)

Ing. Miloslav K u k I í k
odboru výkonu státní správy I

ředitel

Přílohy
č.
č.

k výroku č. 1:
1 - Horolezecké značky
2 - Mrtnická skála

Obdrží do vlastních rukou účastníci řízení (datovou schránkou nebo na
s modrým pruhem):
-Český horolezecký svaz, Donská275/9, 101 00 Praha 10
-obec Hvozdec, Hvozdec 12, 267 62 Komárov u Hořovic
- obec Malá Víska, Malá Víska 44, 267 62 Komárov u Hořovic
-obec Obecnice, č. p. 159, 262 21 Obecnice

doručenku
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