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DLE ROZDĚLOVNÍKU

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0529/SC/2019-3 VYŘIZUJE: Slezáková

DATUM: 16. května 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa
CHKO Český kras (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1
písm. e) ve spojení s § 78 odst. 3 písm. k) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané Českým
horolezeckým svazem (IČ: 0046001; Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5; zastoupený PhDr. Boženou
Valentovou) dne 8.3.2019 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto
ROZHODNUTÍ
Žadateli (Českému horolezeckému svazu IČ: 0046001; Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5;
zastoupenému PhDr. Boženou Valentovou; dále jen „ČHS“) se podle ust. § 44 odst. 3 zákona
a nařízení Agentury č. 2/2010, kterým se vyhlašuje Přírodní rezervace Kobyla
uděluje souhlas
k vyhrazení míst za účelem provozování horolezectví pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby,
které na vyhrazených místech provozují výhradně horolezectví.
za těchto podmínek:
1. Vyznačení nových horolezeckých tras pro provozování horolezectví se povoluje
ve vyhrazeném úseku na severní straně lomu od vstupního tunelu až k západnímu konci
stěn dle zákresu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Vyznačení horolezeckých tras je možné ve vyhrazeném úseku v kompaktní skále pod linií
Očkovského přesmyku v rozsahu, který bude písemnou formou odsouhlasen Agenturou
do 31.7.2019 a vydán v horolezeckém průvodci. Po tomto datu nebudou vyznačovány další
nové trasy.
3. Vedení tras je možné umístit pouze mimo dosah předmětů ochrany PR Kobyla,
tj. Očkovského přesmyku a jeskyní, lezci.
4. Vyhrazení tras může být osazeno fixními a jistícími prvky.
5. Vyznačení tras bude provedeno popiskami na skalní stěně ve velikosti do 7cm.
6. Vyhrazení tras se povoluje do 31.12.2025. Před uplynutím tohoto termínu budou
odstraněny fixní prvky ze skalních stěn do výše 3 m od země. Podmínka odstranění
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neplatí, pokud bude povoleno nové vyhrazení dalším správním aktem nebo bude uzavřena
mezi Agenturou a ČHS písemná dohoda o jiném postupu.
7. Toto rozhodnutí platí do 31.12.2025.
O D Ů V O D N Ě N Í:
Řízení bylo zahájeno podáním žádosti ČHS o udělení souhlasu k vyznačení horolezeckých tras.
O zahájeném správním řízení byla poskytnuta informace České společnosti ornitologické, která
ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádala, aby byla předem
informována o všech zahajovaných správních řízeních. K účasti v řízení se v zákonné lhůtě
nepřihlásila.
O zahájeném řízení byla vyrozuměna Obec Koněprusy, která je účastníkem řízení na základě
ust. § 71 odst. 3 zákona. Obec se k věci nevyjádřila.
Podmínky v území jsou orgánu ochrany přírody známy, proto nebylo třeba nařizovat místní šetření.
Agentura má dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí.
Souhlasem se povoluje činnost, která má být vykonávána v Přírodní rezervaci Kobyla, kde nařízení
Správy CHKO Český kras č. 2/2010 ze dne 24. 8. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace
Kobyla, stanoví v bližších ochranných podmínkách, že činnost lze vykonávat pouze s předchozím
souhlasem orgánu ochrany přírody. Z tohoto důvodu vyplývá potřeba souhlasu orgánu ochrany
přírody dle § 44, odst. 3) ve spojení s § 44b zákona k vyznačení horolezeckých cest na skále
a instalaci jistících a slaňovacích prvků.
Souhlas byl udělen, protože realizace záměru žadatele nebude mít negativní dopad na předměty
ochrany Přírodní rezervace Kobyla.
Skalní úseky pro vyznačení nových horolezeckých tras jsou vybrány s ohledem na předměty
ochrany chráněného území, kterými jsou dubohabřiny, teplomilné doubravy s dřínem, suché stepní
trávníky na karbonátových horninách a významné geologické profily s odkrytým Očkovským
přesmykem a patrnými krasovými jevy včetně jeskyní, které mají paleontologický i archeologický
význam. Vybrané skalní stěny jsou z kompaktního vápence bez porostu vegetací až po vrchní
vrstvu z drobivého materiálu. Zajištění fixními body bude provedeno v kompaktním vápencovém
masivu pod linií Očkovského přesmyku. Vyloučen bude dosah lezců, který by případně mohl
negativně ovlivnit dochovaný stav geologického jevu. Zejména Očkovský přesmyk, který je
z nestabilního a nekompaktního materiálu může být poškozen i zásahy, které naruší jeho podloží a
je zde předpoklad pro výraznější erozní jevy.
Kolmé skalní stěny nevytváří předpoklad pro hnízdění a to zde nebylo minimálně předchozích 10
let sledování Agenturou zaznamenáno. Případné zahnízdění výra velkého či jiný výskyt zvláště
chráněného druhu by bylo reflektováno dalším správním aktem omezujícím vstup, dle nově vzniklé
situace.
Ve vyhrazeném úseku jsou vstupy do jeskyní, kde není možné vyznačit horolezecké trasy
z důvodu zákazu dle §10 zákona (viz citace ze zákona „Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně
nebo jinak měnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán
ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem
chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní.“)

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I jana.slezakova@nature.cz I T: 731 193 846

Podmínkami rozhodnutí se dále upravuje možnost osazení jistícími a slaňovacími prvky a použití
popisných značek, které bude realizováno, dle standartů a platných pravidel ČHS.
Platnost rozhodnutí je stanovena do konce roku 2025. Období, po které budou vyznačovány
a osazovány lezecké trasy je omezeno podmínkou k vyhrazení v termínu do 31.7.2019
a podmínkou odsouhlasení tras Agenturou. Jedná se o množství vyhrazených tras, které
ve vysoké intenzitě využívání může mít negativní vliv na předměty ochrany přírody. Lezení je
povoleno na úseku bez výskytu předmětů ochrany a jiných biologických hodnot. Na druhou stranu
může mít pohyb nadměrného počtu osob a jejich dlouhodobé zdržování na lokalitě negativní vliv
na dochované přírodní prostředí, např. nadměrným sešlapem bylinného patra, rušením avifauny
příp. znečišťováním a eutrofizací prostředí. Období se stanovuje za účelem potřeby vyhodnocení
vlivu využívání nových horolezeckých tras na předměty ochrany rezervace. Agentura bude
každoročně monitorovat a vyhodnocovat stav předmětů ochrany Přírodní rezervace Kobyla, a zda
nedochází k poškozování dochovaného přírodního prostředí rezervace. Na základě tohoto
pozorování bude v průběhu období platnosti rozhodnutí řešena prevence případného poškozování,
odstranění či znepřístupnění tras majících prokazatelný negativní vliv na předměty ochrany
PR Kobyla a také případné prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí.
Přístupová trasa bude po stávajících turisticky využívaných cestách NS Zlatý kůň a ze silnice
Měňany - Koněprusy a tunelem. Zájmy ochrany přírody tedy, podle současných poznatků,
nebudou touto činností nijak zásadně dotčeny. Agentura nemá námitky k využití skalní stěny
v lomu Na Kobyle za předpokladu správného vyznačení a užívání trasy.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu, podat
odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu orgánu, kterým je Ministerstvo životního
prostředí ČR (Odbor výkonu státní správy I; Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10), a to podáním
učiněným u Agentury, oddělení Správa CHKO Český kras, 267 18 Karlštejn 85.

(podepsáno elektronicky)

RNDr. František Pojer
vedoucí Správy CHKO

Příloha:
Zákres s vyznačením plánovaných horolezeckých tras.
Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Český horolezecký svaz; Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, ID DS: mdbqgbk
Účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
- Obec Koněprusy; Koněprusy 63, 266 01 Beroun, ID DS: jx7a7up
Spolek/Spolky dle § 70 odst. 2 zákona
- Česká společnost ornitologická; Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 -Smíchov, ID DS: 3xfm2f9
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Příloha k č.j. SR/0529/SC/2019-2

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I jana.slezakova@nature.cz I T: 731 193 846

