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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:03654VC17 VYŘIZUJE:Němeček DATUM:26.7.2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO 

Broumovsko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve 

spojení s § 78 odst. 3 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 

jen „zákon“), na základě žádosti podané Českým horolezeckým svazem, Donská 275/9, 101 00 Praha 

10, IČ: 00460001 dne 15.3.2017 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

R O Z H O D N U T Í

Žadateli Český horolezecký svaz, Donská 275/9, 101 00 Praha 10, IČ: 00460001 (dále jen ČHS) se 
podle ust. § 44 odst. 3 zákona a podle ust.§ 4, odst. 1, písm. d), vyhlášky č. 157/1991 Sb., o zřízení 
chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Broumovsko ve smyslu § 90, odst. 14 zákona

u d ě l u j e s o u h l a s 

k vyznačení terénů pro bouldering v lokalitě Bor

za těchto podmínek:

1. Bouldering v lokalitě Bor je povolen celoročně. Plošný rozsah povolených terénů je vyznačen na 
mapce v příloze rozhodnutí. Bouldering není povolen v ochranných pásmech vodních zdrojů I. 
stupně, kam je vstup zakázán. 

2. Lezeckým objektem se rozumějí skalní útvary, které umožňují sportovní lezení bez lana a 
fixních nebo vyjímatelných jisticích prostředků.

3. Souhlas se vztahuje na bouldering provozovaný individuálně; nevztahuje se na hromadné a 
organizované akce.

4. K výstupu a sestupu mohou boulderisté využívat pouze přirozené skalní tvary a musejí v 
maximální možné míře šetřit půdní a vegetační kryt. V souvislosti s boulderingem nebude nijak 
upravován povrch skály (např. sušení povrchu hořákem) a v rámci jednotlivých lezeckých 
objektů nebude plošně zasahováno do vegetačního krytu (čištění skály od mechu, lišejníku, 
travního porostu) a porostů dřevin.

5. Při zjištěném zahnízdění ptáků v lokalitě je boulderista povinen buď přímo nebo prostřednictvím 
oblastní vrcholové komise (OVK) bezodkladně informovat Agenturu. Ta, v odůvodněných 
případech a v pouze rozsahu časově i plošně nezbytně nutném, může vyhlásit lokální uzávěru; 
o jejích důvodech a rozsahu bude Agentura informovat OVK a žadatel zajistí její zveřejnění na 
svých internetových stránkách po celou dobu trvání lokální uzávěry.

6. Žadatel zajistí vyznačení hranice území v terénu. Způsob značení bude projednán a 
odsouhlasen Agenturou.

7. Žadatel zveřejní plné znění tohoto rozhodnutí po dobu jeho platnosti na svých webových 
stránkách. Výrok rozhodnutí zveřejní také v angličtině, případně polštině. 

8. Souhlas platí do 31.12.2022.
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O D Ů V O D N Ě N Í:

Průběh řízení

Řízení bylo zahájeno podáním žádosti ČHS o udělení souhlasu k boulderingu v lokalitě Bor. 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 sdělila svou účast Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při 
Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČP ČSO). Českomoravská myslivecká jednota (dále jen 
ČMMJ) avizovala zájem o účast v řízení a vyjádřila se v rámci ústního jednání prostřednictvím 
zplnomocněného zástupce pana Jiřího Schölze.

O zahájeném řízení byl vyrozuměn Městys Machov, který je účastníkem řízení na základě ust. § 71 odst. 3 
zákona. Zástupce Městyse Machov se zúčastnil ústního jednání. 

Dotčeným orgánem státní správy je v tomto řízení vodoprávní úřad Městskýho úřadu v Náchodě, který se 
k řízení vyjádřil 9.5.2017 pod č.j. MUNAC31192/2017/ŽP.

Agentura oznámila zahájení řízení o žádosti i majitelům dotčených pozemků a společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod a.s. (dále jen VaK), která užívá vodní zdroje v zájmovém území. Tyto subjekty nejsou 
povolovanou činností dočeny přímo na svých právech a povinnostech. Důvodem oznámení i těmto 
subjektům byl fakt, že povolovaná činnosti není v oblasti tradiční a nejsou tu s ní dlouhodobé zkušenosti. 
Z oslovených subjektů v řízení vyjádřila dvakrát akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod a to 
vyjádřenímč.j. 17-02366 ze dne 3.5.2017 a č.j. 17-02366A ze dne 21.6.2017 a společnost s ručením 
omezeným Diecézní lesy Hradec Králové vyjádřením č.j. DLHK-143/2017 ze dne 3.5.2017.

K projednání žádosti bylo nařízeno ústní jednání, kterého se zúčastnil zástupce ČMMJ a Městyse Machov. 

13.6.2017 pod č.j. 02531VC17 seznámila Agentura účastníky řízení a vodoprávní úřad s podklady pro 
vydání rozhodnutí včetně návrhu výroku vlastního souhlasu s boulderingem. K navrhovanému výroku se 
vyjádřil VaK (č.j. 17-02366A ze dne 21.6.2017) a zástupce ČHS pan Jiří Škop (mail z 10.7.2017 vložen do 
spisu pod č.j. 03448VC17).  

Zákonné podmínky

Bouldering je druh lezení. Jde o krátké výstupy krajní obtížnosti na nízké skalky nebo balvany bez použití 
jištění lanem.Záměr je situován do klidové lokality v II. zóně CHKO Broumovsko. Dle ust. § 4, odst. 1, 
písm. d), vyhlášky č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Broumovsko je na 
celém území CHKO zakázáno provádět horolezeckou činnost mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody (dále jen OOP). Dle ust. § 90, odst. 14 zákona činnosti zakázané nebo omezené 
ochrannými podmínkami uvedenými v předpisech, kterými byly vyhlášeny CHKO, se nadále považují za 
činnosti vázané na souhlas podle § 44 odst. 3 zákona. Záměr se dotýká lesních pozemků z velké části ve 
vlastnictví Městyse Machov a Biskupství královéhradeckého. V dotčené oblasti jsou ochranná pásma 
prvního stupně vodních zdrojů Pod Sypací skálou a Na bahnech, která jsou stanovená rozhodnutím 
Městského úřadu Náchod č.j. 8743/2005/ŽP/Lu/P2 Z 24.8.2005.

Předměty ochrany

Obecně jsou záměrem žadatele dotčeny balvany a skály včetně rostlinných společenstev, která jsou na ně 
vázaná. Zvýšená návštěvnost terénů bude rušit volně žijící zvěř v oblasti. Zvýší se riziko znečištění okolí 
vodních zdrojů pitné vody. Zvýší se riziko rušení zvláště chráněných druhů ptáků.

Ochrana a využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení oblasti do čtyř 
zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty. Dotčená oblast se nachází v II. zóně CHKO Broumovsko. 
Jde tedy o cenné území s koncentrací výše uvedených přírodních hodnot, které jsou předměty ochrany. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horolezectv%C3%AD
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Krajina, její vzhled a typické znaky jsou předmětem ochrany CHKO Broumovsko1. K typickým znakům 
oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící 
živočišstvo. Pro lokalitu Bor jsou typické pískovcové balvany a skály včetně rostlinných společenstev na ně 
vázaných. Zejména mechy, kapradiny a lišejníky přirozeně porůstají povrch balvanů, které jsou lezeckými 
objekty při boulderingu. Čištění chytů, stupů a povrchu balvanů narušuje dochovaná rostlinná společenstva 
balvanů a skal. Nekontrolovaný rozvoj boulderingu by mohl vést ke snížení biodiverzity v území. Časté 
opakované výstupy na lezecké objekty zvyšují sešlap vegetace a riziko následné eroze v okolí lezeckých 
objektů.

Předmětem ochrany jsou i lezecké objekty (pískovcové skály a balvany). Jejich povrch není zdoben 
mikroformami reliéfu citlivými na poškození lezeckou činností. Na povrchu některých kamenů je silně 
vyvinutá skalní kůra (Kapitán).Činností poškozující povrch pískovce je lezení za mokra, nebo sušení chytů 
hořákem. 

Jde také o klidovou zónu pro volně žijící živočichy, která je stále více zatížena turistickým ruchem. Dříve byl 
klid zajišťěn neprůchodností státní hranice. Přistoupení k Schengenské dohodě a možnost volně 
překračovat hranici vedla ke zvýšení turistického ruchu na Boru. Volně žijící živočichové tak vyhledávají 
klidné úkryty dále od turistických stezek. Pobyt lezců v boulderingových terénech je další zátěží v území, 
která zmenšuje klidové zóny v lokalitě.

Bor je součástí ptačí oblasti Broumovsko zřízené v rámci soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany ptačí 
oblasti jsou výr velký a sokol stěhovavý. Pískovcová krajina je pro oba zvláště chráněné druhy ptáků 
atraktivní. Na Boru se nachází potencionální hnízdiště sokola stěhovavého2. Pobyt lezců v boulderingových 
terénech je další zátěží v území, která zmenšuje klidové zóny v lokalitě. 

Území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická pánev. Přímo v lokalitě se nachází 
významné vodní zdroje Pod Sypací skálou a Na bahnech zásobující vodou širší oblast. Dle vodního 
zákona a rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů je do prvního pásma zakázán vstup. 
Znečištění uvedených zdrojů by v mělo zásadní dopad na zásobování obyvatelstva pitnou vodou v oblasti 
Náchodska.

Nepřímo mohou být přírodní poměry narušeny požadavkem na zajištění bezpečnosti lezců v lokalitě (např. 
odstranění rizikových stromů). Suché a odumírající stromy jsou potencionálně nebezpečné pro zvýšené 
riziko pádu větví. Na druhou stranu jsou přirozenou a důležitou součástí lesního ekosystému. Odumřelé 
dřevo vytváří příznivé podmínky pro přirozenou obnovu lesa a je na ně vázáno mnoho druhů hmyzu, hub a 
mechů. Odstranění této přirozené složky lesních ekosystémů by mělo vliv na biodiverzitu v lokalitě. 

Vyjádření účastníků, dotčených orgánůaosob

K oznámení o zahájení řízení se vyjádřil zástupce největšího vlastníka dotčených lesních porostů 
společnost s ručením omezeným Diecézní lesy Hradec Králové. Upozornil, že vstup do lesa je na vlastní 
nebezpečí a na lesním zákonem zakázané činnosti, zejména zákaz vjezdu do lesa. Jako zástupce 
vlastníka nebude vydávat povolení k vjezdu na dotčené lesní pozemky.

K oznámení se také vyjádřila akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod. Jako správce vodních 
zdrojů na dotčených pozemcích nesouhlasí s povolením boulderingu v oblasti. 

Vodoprávní úřad Městskýho úřadu v Náchodě vydal nesouhlasné závazné stanovisko k povolení 
boulderingu v ochranných pásmech I. stupně vodních zdrojů Pod Sypací skálou a Na bahnech. Do 
ochranného pásma I. stupně je dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., (dále jen vodní zákon) vstup 
zakázán.  

Zástupce ČMMJ při ústním jednání nesouhlasil s územním vymezením terénu pro bouldering v žádosti 
ČHS. V západní, severní a východní části území upozornil na klidové a migrační zóny pro zvěř (volně žijící 
kopytníky), které zakreslil do mapy při ústním jednání. 

                                               
1§ 2 vyhlášky o zřízení CHKO Broumovsko č. 157/1991 Sb.
2 Plán péče o CHKO Broumovsko (2013-2022), návrhová část, str. 5
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Zástupce Městyse Machov souhlasil s žadatelem navrženými podmínkami pro provozování boulderingu a 
upozornil na nešvary návštěvníků oblasti – parkování, táboření mimo určená místa a odhazování odpadků.  

Správní úvaha

OOP může ve zřizovacím předpisu chráněného území vázat některé potencionálně škodlivé činnosti na 
souhlas. OOP má pravomoc dle ust. § 44 odst. 3 zákona některé nebezpečné nebo pro přírodu nepříznivé 
činnosti zakázat nebo omezit. Agentura považuje bouldering za činnost, která je svými dopady na přírodu
podobná horolezectví na pískovcových skalách. Horolezectví je tradiční činnost dlouhodobě povolovaná v 
CHKO Broumovsko.Mimo přestupky jednotlivců, sešlap a erozi v některých horolezeckých terénech jde o 
činnost, která je většině povolených horolezeckých terénů v CHKO provozována bez zásadního škodlivého 
vlivu na předměty ochrany.Na základě těchto poznatků ze své úřední činnosti považuje Agentrura
bouldering v lokalitě Bor za činnost, kterou lze za určitých podmínek také provozovat bez zásadního 
škodlivého vlivu na předměty ochrany.

Pro zabezpečení předmětů ochrany v území stanovila Agentura podmínky, za kterých lze bouldering 
provozovat. Rizika boulderingu ve vztahu k předmětům ochrany shrnula Agentura v odstavci výše, který je 
věnován předmětům ochrany.Uložené podmínky by měly zajistit, že bouldering nebude mít škodlivý vliv na 
předměty ochrany. 

Pro účastníky řízení bylo zásadní zejména územní vymezení povolených obvodů. Oblast pro bouldering 
navržená žadatelem zahrnovala ochranná pásma vodních zdrojů a měla výměru cca 80 ha. Do ochranných 
pásem vodních zdrojů I. stupně je ze zákona zakázaný vstup a bouldering zde není možné provozovat. 
Tato území, v terénu vyznačená cedulemi Ochranné pásmo I. stupně, nejsou součástí povolených terénů. 
Byla tak splněna podmínka vodoprávního úřadu, který nesouhlasil s povolením boulderingu v ochranných 
pásmech vodního zdroje I. stupně. V územním vymezení byla zohledněna i připomínka ČMMJ. Území 
navržené žadatelem bylo zmenšeno o klidové zóny pro volně žijící živočichy v západní a východní části. 
Volně žijící živočichové jsou součástí přirozených lesních ekosystémů v oblasti. Klidný úkryt je přirozenou 
potřebou zejména pro kopytníky. Klidové zónyjsou důležité zejména v turistické sezoně a v době kladení 
mláďat. V jižní části bylo území navržené ČHS zmenšeno o migrační koridor pod Sypací skálou. 
Živočichové přirozeně prochází pod Sypací skálou, která je pro ně migrační překážkou. Sypací skála je i 
potencionálním hnízdištěm sokola stěhovavého. Sedmdesátimetrový odstup hranice povolených terénů od 
státní hranice tvořené Sypací skálou zajistí klid pro případné zahnízdění tohoto chráněného druhu. V tomto 
prostoru se nachází ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně Pod Sypací skálou. Hranice je v terénu 
vedenaod rozcestí u krmelce po traktorové lesní cestě, ze které po 160 m zahne za lesní pasekou 
doprava. Po přibližovací lince stoupá po levé straně holiny směrem k oplocence u kamene Titanic. Hranice 
vede po obvodu lesní oplocenky k louce a pokračuje po hranici louka-les k cestě, která přechází přes louku 
do lesa nad chalupou č.p. 20. V místě, kde cesta vchází do lesa se hranice odpojuje k prameništi vedle
chalupy č. 20 a pod chalupou se vrací zpět k okraji louky a pokračuje po jižní hranici p.p.č. 104 a 128 ke 
žluté turistické trase. Po třiceti metrech hranice odbočuje ze žluté turistické trasy doprava nahoru holinou,
podél mladšího lesního porostu na lesní cestu. Po lesní cestě pokračuje cca 60 m a dále vede doprava po 
přibližovací lince, která se stáčí podél hranice p.p.č. 300/1 a přetíná modrou turistickou cestu. Od té vede 
po východní hranici p.p.č 125/3 a na úrovni posedu odbočí doprava po vrstevnici směrem ke kameni 
Poemex a k modré turistické trase na Krásnou vyhlídku. Pokračuje 160 m vzhůru po modré turistické trase 
směrem na Krásnou vyhlídku. Pak odbočí doprava na pěšinua pod ochrannými pásmy vodních zdrojů a 
vede cca 200 m po vrstevnici. Dále pokračuje po spádnici po nejvydatnější vodoteči vytékající z 
ochranného pásma. Přetíná modře značenou turistickou značku a pokračuje stále po vodoteči na lesní 
cestu, po které se dostane zpátky na rozcestí u krmelce. 

Agentura se věnovala i upozornění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod. Ve svém druhém 
vyjádření společnost upozorňuje na Základní hygienické zásady pro využívání pásem PHO – vodních 
zdrojů pro vnější ochranné pásmo druhého stupně schválené rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. 
736/91/Vod-Z dne 5.2.1991. V souvislosti s tímto rozhodnutím společnost nesouhlasí s povolením 
boulderingu nad úrovní stávajících pramenných zářezů v lokalitě Bor. Akciová společnost Vodovody a 
kanalizace Náchod není účastníkem řízení. Společnost spravuje čerpací zařízení a ochranná pásma I. 
stupně, která povolením boulderingu nejsou přímo dotčena. Hájit zájmy na ochraně vod přísluší 
vodoprávnímu úřadu, který se v řízení vyjádřil. Agentura chápe obavy společnosti ze zvýšeného rizika 
kontaminace využívaných vodních zdrojů. Oblast kde je povolován bouldering je křižovatkou turistických 
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cest. Počty návštěvníků lokality Bor nejsou známy. Dle názoru Agentury počty turistů násobně převyšují 
počty boulderistů. Z hledisky znečištění vodních zdrojů je delší pobyt boulderistů v oblasti rizikovější než u 
procházejících turistů. Je třeba mít na paměti, že jde o oblast s volným pohybem osob. Stejným rizikemje i 
delší pobyt např. sběračů borůvek v této oblasti. V případě, že riziko znečištění vodních zdrojů návštěvníky 
oblasti bude z hlediska ochrany vodních zdrojů neúnosné, bude muset vodoprávní úřad toto zohlednit ve 
svých stanoviscích a rozhodnutích apřípadně omezit pohyb osob v oblasti ochranného pásma vodních 
zdrojů druhého stupně.

S územním vymezením souvisí podmínka č. 6. Hranice budou vyznačeny v terénu a způsob značení bude 
projednán s Agenturou. Způsob značení hranic oblasti pro bouldering není v současnosti ustálen. Z tohoto 
důvodu Agentura nepředepisuje přesný způsob značení. Značení by mělo informovat lezce, zda je v 
povolené oblasti a současně co nejméně rušit návštěvníky lokality.   

Agentura zvažovala, zda bouldering na Boru omezit termínově. V horolezeckých terénech je běžné časové 
omezení. Zejména z důvodu rušení ptáků hnízdících na skalách je v některých obvodech povolena 
horolezecká činnost od 1.července. Boulderingové terény nejsou pro hnízdění dravců atraktivní. Klidové 
zóny pro živočichy byly zajištěny územním omezením terénů. Povolená oblast je protkána řadou 
turistických stezek. Agentura povolila boulderingové terény na Boru celoročně, protože v druhé zóně 
CHKO s volným pohybem osob nepředpokládá výrazné zvýšení rekreačního zatížení území. Jde o 
zájmovou činnost, kterou budou v oblasti vykonávat v sezoně (duben-září) řádově desítky lidí. Kvůli 
ochraně povrchu skal je třeba zejména v jarních a podzimních přihlížet ke stavu povrchu pískovce. 
Pískovcové balvany jsou neživou složkoupřírodního prostředí, typickým znakem pískovcové krajiny a 
předmětem její ochrany. Z tohoto důvodu není dovoleno lezecké objekty poškozovat. Činností poškozující
povrch pískovce je bouldering na mokrých skalách, upravování nebo vysoušení povrchu skal,bouldering v 
obuvi poškozující povrch skal. Mimo to je v podmínce č. 4 uveden i zákaz plošného zasahování do 
vegetačního krytu. Přiměřené očištění chytů nebo stupů pro výstup nebude považováno za poškození 
vegetačního krytu. Není přípustné strhávat vegetaci na větších plochách pískovcových balvanů. V 
současné době je část kamenů porostlá vegetací (kapradinami, mechy, borůvkami, ale i dřevinami). 
Vzhledem k zákazu plošného zasahování do vegetace jsou pro bouldering nepoužitelné. Předmětem 
monitoringu dopadů boulderingu na předměty ochrany bude kontrola podílu balvanů s vegetací v 
povolených terénech. 

Rozhodnutím je povolován pouze bouldering. Lezení pomocí lana a jistících prostředků není dovoleno. V 
CHKO je povolena řada tradičních horolezeckých terénů. Osazování balvanů v boulderingových terénech 
jištěním a lezení lanovou technikou by vedlo k dalšímu nárustu rekreační zátěže. Atraktivní terény na Boru 
pro lezení pomocí lana se nachází mimo terény povolené tímto rozhodnutím a jsou potencionálním 
hnízdištěm sokola stěhovavého. Aby se předešlo konfliktům s ochranou zvláště chráněných druhů ptáků a 
nekontrolovanému zvýšení rekreační zátěže území, stanovila Agentura podmínku č. 2. Ze stejných 
důvodů se souhlas nevztahuje na hromadně organizované akce viz podmínka č. 3. Takové akce musí být 
projednány s Agenturou dle ust. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 157/1991 Sb., o zřízení CHKO Broumovsko. 
Ochrana území před sešlapem a následnou erozí je důvodem, pro který může Agentura takovou akci
nepovolit. 

Podmínka č. 5 byla stanovena z důvodu ochrany ptáků. Některé druhy ptáků mohou zahnízdit i v 
boulderingových terénech. Pro zajištění jejich ochrany stanovila Agentura tuto podmínku, která umožní 
formou lokální uzávěry uzavřít okolí hnízda pro bouldering.Lokální uzávěra je běžně využívána v ostatních 
horolezeckých terénech.

Pro dodržování stanovených pomínek je třeba o nich vhodným způsobem informovat lezce. Žadatel sám 
navrhl, že zveřejní rozhodnutí na svých internetových stránkách. Bouldering je oblíbený i v Polsku. 
Agentura proto uložila žadateli v podmínce č. 7 zveřejnit výrok rozhodnutí v angličtině, případně polštině. 

Agentura vydává souhlas na dobu 5 let. To je doba shodná s platností rozhodnutí o vyhrazení 
horolezeckých terénů v oblasti. Porušování podmínek tohoto souhlasu nebo poškozování zájmů ochrany 
přírody může být důvodem ke zrušení tohoto rozhodnutí dle ust. § 84 odst. 1 zákona.   



Stránka 6 z 7

Povolené terény se nachází na území soustavy Natura 2000 - ptačí oblasti CZ0521014 - Broumovsko. 
Z výše uvedeného vyplývá, že je vyloučeno, že by bouldering při respektování uložených podmínek mohl
způsobit závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů nebo že by došlo 
k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů ve smyslu § 45g zákona.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí.

Tento souhlas nenahrazuje povolení podle jiných předpisů ani souhlasy vlastníků pozemků.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení 
odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální 
pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko). V případě, že písemnost bude uložena 
u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, 
nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Heinzelová

VEDOUCÍ SPRÁVY

Přílohy: Mapa se zákresem terénů

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

– Český horolezecký svaz, Donská 275/9, 101 00 Praha 10, IČ: 00460001 (doručení na doručenku)

Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu

– Městys Machov, č.p. 119, 549 63 Machov (doručení do DS)
– Českomoravská myslivecká jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, IČ: 70156387

(doručení do DS) 
– Česká společnost ornitologická, Východočeská pobočka, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ: 

70804974(doručení do DS)

Na vědomí po nabytí právní moci obdrží:

– Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03 Hradec Králové (doručení do DS)
– Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod IČ: 481 72 928 (doručení do 

DS)
– Městský úřad Náchod, vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (doručení do DS) 
– ČIŽP Hradec Králové, Resslova 1229, 50002 Hradec Králové (doručení do DS, IDDS skvdzan) 
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Příloha mapa:

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně (zákaz vstupu)

modrá a žlutá turistická trasa

hranice povolenéoblasti pro bouldering


	Lezeckým objektem se rozumějí skalní útvary, které umožňují sportovní lezení bez lana a fixních nebo vyjímatelných jisticích prostředků.
	Souhlas se vztahuje na bouldering provozovaný individuálně; nevztahuje se na hromadné a organizované akce.
	K výstupu a sestupu mohou boulderisté využívat pouze přirozené skalní tvary a musejí v maximální možné míře šetřit půdní a vegetační kryt. V souvislosti s boulderingem nebude nijak upravován povrch skály např. sušení povrchu hořákem a v rámci jednotlivých lezeckých objektů nebude plošně zasahováno do vegetačního krytu čištění skály od mechu, lišejníku, travního porostu a porostů dřevin.
	Při zjištěném zahnízdění ptáků v lokalitě je boulderista povinen buď přímo nebo prostřednictvím oblastní vrcholové komise OVK bezodkladně informovat Agenturu. Ta, v odůvodněných případech a v pouze rozsahu časově i plošně nezbytně nutném, může vyhlásit lokální uzávěru; o jejích důvodech a rozsahu bude Agentura informovat OVK a žadatel zajistí její zveřejnění na svých internetových stránkách po celou dobu trvání lokální uzávěry.
	Žadatel zajistí vyznačení hranice území v terénu. Způsob značení bude projednán a odsouhlasen Agenturou.
	Žadatel zveřejní plné znění tohoto rozhodnutí po dobu jeho platnosti na svých webových stránkách. Výrok rozhodnutí zveřejní také v angličtině, případně polštině.
	Souhlas platí do 31.12.2022.
	Povolené terény se nachází na území soustavy Natura 2000 - ptačí oblasti CZ0521014 - Broumovsko. Z výše uvedeného vyplývá, že je vyloučeno, že by bouldering při respektování uložených podmínek mohl způsobit závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů nebo že by došlo k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů ve smyslu § 45g zákona.
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