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ODDĚLENI
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metuji
tel.: +420 491 549 020
fax: +420 491 549 034
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00452VC17

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Němeček

DATUM: 7.2.201 7

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen "Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) vé spojení s § 78 odst. 3 písm. n) zákona č. 11 4/1992 Sb., o och raně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), po provedeném správním řízení dle zákona č.
500/2004 Sb. , správní řád (dale jen "správní řád") vydává toto

ROZ H OD N UT Í
I.
Na základě žádosti Českého horolezeckého svazu, Donská 275/9, Praha 10, IČ: 00460001 se podle
ust. · § 44 odst. 3 zákona a podle ust. § 3 odst. g) nařízení č. 2/2009 Správy CHKO Broumovsko ze dne
1. 4. 2009, kterým byla zřízena přírodní rezervace Ostaš a stanoveny její bližší ochranné podmínky
uděluje

souhlas

ke značení horolezeckých terénů a údržbě horolezeckých zařízení včetně
prostředků na území přírodní rezervace Ostaš za následujících podmínek:

trvalých jistících

1. Horolezecká činnost je povolena celoročně na celém území přírodní rezervace.
2. 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.

3. V takto vyznačených terénech lze horolezectví provozovat individuá lně ; souhlas se nevztahuje
na hromadné a organizované akce.
.
4. 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 .
5. Při zjištěném zahnízdění ptáků je horolezec povinen přerušit výstup a buď přímo nebo
prostřednictvím oblastní vrcholové komise (OVK) bezodkladně informovat Agenturu. Ta v
odůvodněných případech a pouze v rozsahu časově i plošně nezbytně nutném může vyhlásit
lokální uzávěru ; o jejích důvodech a rozsahu bude Agentura informovat OVKa žadatel zajistí její
zveřejněn í na svých internetových stránkách po celou dobu trvání lokální uzávěry.
lubos.nemecek@nature.cz I T: 491 549 030

Při výstupu je možné používat stávající fixní jisticí prostředky a dále jisticí prostředky vyjímatelné
nepoškozující skálu (použití skob při výstupu není dovoleno). 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...).
7. Mezi horolezecké zařízení patří také přístupový žebřík k horolezeckým terénům u Bludiště .
8. Žadatel zveřejní plné znění tohoto rozhodnutí po dobu jeho platnosti na svých webových
stránkách.
9. Souhlas platí do 31.12.2026.

6.

ll.
Účastníku českému horolezeckému svazu, ·Donská 275/9, Praha 1O, IČ: 00460001 se podle ust. § 44
odst. 3 zákona a podle ust. § 3 odst. c), d) nařízení č. 2/2009 Správy CHKO Broumovsko ze dne
f 4. 2009, kterým byla zřízena přírodní rezervace Ostaš a stanoveny její bližší ochranné podmínky
neuděluje

s navrhovanou údržbou okolí skal,
a v budování protierozních opatření.

souhlas

spočívající

v

údržbě přístupových

cest

včetně případných

žebříků

O D Ů V O D N Ě N Í:
Řízení bylo zahájeno podáním žádosti Českého horolezeckého svazu dále Oen ČHS) o udělení
souhlasu se značením horolezeckých terénů , údržbou horolezeckých zařízení , údržbou okolí skal,
přístupových cest, žebříků a k budování protierozních opatření. O zahájeném správním řízení byla
poskytnuta informace spolkům, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona
požádaly, aby byly předem informovány o všech zahajovaných správních řízeních . V zákonné lhůtě se do
správního řízení přihlásila Východočeská pobočka České společnosti ornitologické. O zahájeném řízení byl
vyrozuměn vlastník pozemků Lesy České republiky s.p. a obec Žďár nad Metují, která je účastníkem řízení
na základě ust. § 71 odst. 3 zákona. Zástupce obce ani Lesů ČR s.p. se k věci nevyjádřil. Agentura nařídila
na 27.9.2016 ústní jednání. Ústního jednání se zúčastnil předseda OVK pan Jiří Škop. 18.1.2017
seznámila Agentura účastníky s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a současně jim navrhla i výrok
a podmínky rozhodnutí. V uvedeném termínu se účastníci k podkladům ani navrhovanému výroku
nevyjádřili.

Dosud byla horolezecká činnost na Ostaši povolena celoročně bez časového omezení. Již v řízení o
souhlasu s vyznačením horolezeckých terénů v roce 2009 navrhovala Východočeská pobočka
české společnosti ornitologické jako účastník řízení časové omezení horolezecké činnosti v oblasti
obvodové stěny od Frýdlantské vyhlídky na západ k bývalé geolaboratoři (Eldorádo) a dále po obvodu
Ostaše (Zadní Ostaš) po modrou vstupní turistickou trasu z důvodu historického hnízdění výra velkého,
včelojeda lesního, sýce rousného , krkavce a poštolek na stěně u geolaboratoře . český horolezecký svaz
(dále ČHS) namítal, že Ostaš je tradiční horolezecká oblast, kde dosud nebyl prokázán negativní vliv
lezecké činnosti na hnízdění ptactva. Z tohoto důvodu nesouhlasil s navrženým omezením, ale akceptoval
možnost operativního uzavření přístupu na konkrétní věže, které je obvyklé i v jiných oblastech.
Novou skutečností oproti předchozímu řízení je výskyt páru sokolů na Ostaši na jaře 2016.
Z pozorování vyplývalo, že sokolí zahnízdí na Ostaši (tzv. Horní Labyrint) v prostoru okolo Cikánky, pak se
přesunuli do Kočičích skal (tzv. Dolní Labyrint). Důvodem k přesunu mohla být horolezecká činnost v
oblasti v jarním období. Následně byla operativně uzavřena oblast okolí hnízda v Dolním Labyrintu.
Hnízdění nebylo úspěšné. Proč hnízdění skončilo, se nepodařilo zjistit.
Agentura na základě výše uvedených zjištění posuzovala, zda je třeba v souvislosti s prokázaným
výskytem sokola v souhlasu stanovit nové podmínky, nebo zda jsou dosavadní podmínky, které žadatel
znovu navrhuje dostatečné.
Na Ostaši a Kočičích skalách není horolezectví dlouhodobě časově omezeno. Ostaš na jaře patří spolu
s Kočičími skalami a jižními věžemi Křížového vrchu, k prvním horolezeckým terénům, kde je možné lézt.
Tyto terény jsou po zimní přestávce hojně navštěvovány turisty a horolezci. Lezecká sezóna zde začíná
zhruba od Velikonoc. V ostatních terénech v CHKO je možné lézt od 1.5. nebo od 1.7. Omezení
udělení

horolezecké činnosti navrhované Východočeskou pobočkou české společnosti ornitologické na okrajových
skalách, které nejdříve osychají, by prakticky vyloučilo horolezeckou činnost na Ostaši před prvním
květnem.

Termínové omezení horolezecké činnosti zajišťuje v jarním období klid v oblastech využívaných
zejména lezci. Termínové omezení není primárně zaměřeno jen na ochranu zvláště chráněných druhů
ptáků , ale slouží obecně k ochraně rostlinných a živočišných společenstev vázaných na kvádrové
pískovce. Přírodní rezervace (PR) Ostaš je hojně navštěvována i turisty. Turistická cesta vede prakticky po
polovině horní hrany strukturní plošiny Ostaše. Pohyb turistů mimo turistické trasy není v PR omezen.
Termínové omezení horolezecké činnosti by neřešilo rušení způsobené turisty. Plošné termínové omezení
by bylo pro horolezce těžce pochopitelné, protože by se nevztahovalo na turisty, kteří se v PR mohou volně
pohybovat. Preventivní uzavření větší části PR by bylo náročné na vymáhání v terénu a pravděpodobně by
způsobilo zvýšení počtu lezců v Dolním Labyrintu, který je také potencionálním hnízdištěm , ale v současné
době platný souhlas zde horolezeckou činnost termínově neomezuje.
Z výše uvedených důvodů a na základě nashromážděných pod kl adů Agentura považuje za vhodné
řešit případnou kolizi horolezecké činnosti s hnízděním zvláště chráněných druhů ochranu hnízdišť
vydáním opatření obecné povahy (OOP) zákazujícím přístup veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko.
Takové řešení umožňuje v oblasti hnízdění zamezit i přístupu turistů .
Agentura v minulých letech vydala OOP zákazující přístup veřejnosti v I. zóně CHKO Broumovsko,
které je aktivováno v případě zahnízdění výra případně sokola, pro oblast Chrámových stěn , Kovářovy
rokle, Slavenské vyhlídky a Kočičích skal. Podobné opatření vydává Agentura, např. v CHKO Labské
pískovce, nebo Správa Národního parku české Švýcarsko. V ostatních pískovcových oblastech je uzavření
hnízdišť v horolezeckých terénech řešeno operativně v dohodě s ČHS. Přehled forem povolení
horolezecké činnosti v pískovcových oblastech v Čechách zařadila Agentura do spisu.
Na základě výše uvedené úvahy vydala Agentura souhlas s vyznačen ím horolezeckých terénů v PR
Ostaš s podobnými podmínkami, které platily dosud.
Podmínkou č. 1 Agentura deklaruje rozsah lezeckých terénů .
Podmínka č. 2 blíže vymezuje horolezeckou činnost, na kterou se souhlas a uložené podmínky
vztahují. Podmínky pro ostatní druhy lezení (např. bouldering) nebyly v rámci správního řízen í projednány a
nelze vyloučit, že by jejich provozování mohlo mít negativní vliv na předměty ochrany v území.
Podmínka č. 3 byla stanovena jako prevence sešlapu a následného poškození půdního povrchu
v citlivých skalních ekosystémech. Vyšší koncentrace horolezců na jednom místě , např. při horolezeckém
výcviku nebo při komerčních aktivitách outdoorových agentur, by mohla vést k poškození rostlinných
společenstev vázaných na pískovcové skály popř. k erozi. Aby se tomu předešlo je třeba takové akce
posoudit jako hromadné v rámci samostatného správního řízení o udělení souhlasu podle ust. § 3 písm. f)
nařízení o zřízení PR Ostaš.
Podmínka č. 4, upřesňuje , které činnosti jsou v rozporu s ochrannými podmínkami rezervace. Stejně
jako ostatní, vychází ze základní ochranné podmínky přírodní rezervace uvedené v ust. § 34 odst. 1 písm.
f), tj . ze zákazu měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami.
Horolezce informuje, které činnosti konkrétní činnosti jsou zakázané. Nepřípustné je např. vysekávání
stupů a chytů . Výjimku tvoří vrtání otvorů pro osazení fixního jištění. Povolen není také výřez dřevin
v blízkosti skal.
Podmínka č. 5 umožňuje Agentuře operativně uzavřít okolí zjištěného místa hnízdění. Ostaš je součástí
ptačí oblasti Broumovsko a lokalitou s výskytem zvláště chráněných druhů ptáků. Mimo to je i hnízdištěm
ostatních druhů ptáků , kteří nejsou zvláště chránění , ale jsou součástí souvisejících ekosystémů. '
Vyznačení místa v terénu je prováděno většinou pracovníky Agentury. ČHS pak informuje o uzavírce
terénu na webových stánkách.
Podmínka č. 6 byla stanovena pro ochranu dochovaného vzhledu skal v přírodní rezervaci. 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. Dojišťování stávajících horolezeckých cest je
nežádoucí a je možné pouze ze závažných důvodů a vždy po dohodě s Agenturou. 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.
·
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Podmínka č. 7 zařazuje žebřík za Bludištěm , popsaný
na které se vztahuje tento souhlas údržbě.

při

ohledání v rámci ústního jednání, do

zařízení,

Podmínka č. 8 vychází z návrhu žadatele. V jeho zájmu je, aby byla horolezecká veřejnost informována
o podmínkách uděleného souhlasu a horolezeckou činnost provozovala v souladu s nimi.
Podmínka č. 9 stanovuje dobu platnosti souhlasu na deset let. Relativně dlouhá doba platnosti vychází
ze zkušeností z předchozích období. Agentura ani předchozí povolující orgán Správa CHKO Broumovsko
nezjistily skutečnosti, které by vedly ke zrušení udě leného souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti. Při
zj išťování příčin neúspěšných hnízdění se nepodařilo přímo prokázat, že by skončila kvůli vyrušení
horolezeci. Deset let i je běžná doba platnosti plánů péče , které navrhují management předmětů ochrany v .
územ í. V souladu se zásadou hospodárnosti považuje Agentura tuto dobu platnosti za odpovídající
okolnostem.
Ve článku ll. výroku rozhodla Agentura vydat nesouhlas s údržbou okolí skal navrhovanou žadatelem,
spočívající v údržbě přístupových cest včetně případných žebříků a v budování protierozních opatření.
Navrhovaná údržba je spojena s činnostmi uvedenými v§ 3 odst. c) , d) nařízení (výkopové práce, terénní
úpravy, opravy tras pro pěší) . Žadatel v průběhu řízení neupřesnil , které objekty a místa by chtěl udržovat.
Vydat souhlas s blíž~ neurčenou údržbou by bylo v rozporu se smyslem bližších ochranných podmínek
chráněných území.
Dle ust. § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů . Agentura stanovila podmínky souhlasu tak, aby vyloučila rušení zvláště chráněných druhů
živočichů , zejména ptáků .
Při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí se nepředpokládá zhoršení
dochovaného přírodního prostředí v PR Ostaš. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku .
Agentura v současnosti projednává návrh opatření obecné povahy k zákazu přístupu veřejnosti v I.
zóně v oblasti Ostaše a Kočičích skal pro případ hnízdění sokola stěhovavého. Tato připravovaná opatření
na Ostaši povedou k zajištění podmínek pro zachování populací ptáků, kteří jsou předmětem ochrany ptačí
oblasti, v příznivém stavu. Navržené řešení umožní v oblasti v jarních měsících nadále provojZovat tradiční
horolezectví a současně zajistí ochranu rostlinných a živočišných · společenstev vázaných na kvádrové
pískovce včetně sokola a výra.

Výše uvedený záměr nebude mít dle§ 45i zákona významný vliv na předmět ochrany soustavy Natura
2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat.

otisk

úředního razítka

·~~
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Ing. Hana Heínze/ová
VEDOUCf SPRÁVY

Rozdělovník:

Účastník řízení podle§ 27 odst. 1 správního řádu:
-Český horolezecký svaz, Donská 275/9, Praha 1O, IČ: 00460001 (na doručenku)
Účastnící podle § 27 odst. 2 správního řádu

-Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 o·8 Hradec Králové, IČ:
42196451 (doručení do OS)
- česká společnost ornitologická, Východočeská pobočka , Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ: 70804974
(doručení do OS)
Účastnící řízení podle§ 27 odst. 3 správn ího řádu

- Obec Žďár nad Metují, č. p. 60, 549 55 (doručení do OS)

