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VYŘ|ZUJE: VALDA

DATUM: 21. LISTOPADU 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ceské repub|iky, regioná|ní pracoviště správa chráněné
krajinné ob|asti KokořÍnsko _ |Váchův kraj (dá|e také 'správa''), jako orgán státní spráVy
ochrany přírody a krajiny' přís|ušná pod|e ust. s 78 odst. 1 zákona č' 11411992 sb., o ochraně
po provedeném správnim
přírody a krajiny - v p|atném a účinnémznění (dá|e jen
'zákon'.)'
řizeníVydává toto

RoZHoDNUTí
spráVa na zák|adě Žádosti' kterou dne 1' 10.2019 podal eeský horolezecký svaz' |co:
00460001' se síd|em NádraŽní 2912'| 15o 00 Praha 5 _ smíchov (dá|e jen 'žadate|.,)' pod|e
'
ust' s 44 odst.3ákonaa Vsou|adu sust' s 5 odst' 1 písm' c) nařÍzeni v|ády ě.'|7612014
sb', kterým se vyh|ašuje chráněná krajinná ob|ast Kokořínsko _ |V|áchůV kraj (dá|e jen
''Nařízení

V|ády..)

souhIasí

s

prováděním značeníhoro|ezeckÝch terénůa údrŽbou horo|ezeckÝch zařízení včetně
trva|ých iisticích prostředků na Území cHKo Kokořínsko - MáchůV krai od í. í.2020 do 3,l'
12- 20p9, a to konkrétně stávajících horo|ezeckých terénůna územíchráněné krajinné
ob|asti Kokořínsko - MáchůV kraj, které jsou uvedeny v e|eKronické databázi ''Ská|y cR''
umisténéna webov.ých stránkách žadate|e (https|//www.horosvaz'c/ska|y-region-4/) ke dni
podánížádosti (1' 10' 2019)' s v.'ýjimkou těch, které se nacházejí na územi Národni přirodni
rezerv€ce Břehyně _ Pecopa|a, Přírodní rezervace (PR) Koste|ecké bory, PřÍodní památky
(PP) spičák u střezivojic, PP Kamenný vrch u Křenova, PP Husa' PP stráně Hlubokého do|u,
PP stráně Truskavenského do|u' PP Že|izky ' PP Martinské stěny a skaInich útvarŮ ''Mšenské
pok|ičky'' a ''Jestřebické pok|ičky'' na územíPR Kokořínský dů|.
Souh|as se Vydává za těchto podminek'

1) Hranice předmětných horo|ezeckých terénůjsou definovány zeměpisnými souřadnicemi
|omov.ých bodů a Vyznačeny v přiložených mapo\^ich zákresech' které jsou nedí|nou
součástí tohoto rozhodnutí'

2) znabní horo|ezeckých terénůprovede

žadate| pub|ikací tohoto rozhodnutí Vč' Všech

pří|oh, na svých internetových stránkách (WwW'horosvaz'cz)' případně navíc da|šímjiným

zpúsobem předem projednaným

3)

se

správou (např' aktua|izovaným

vydáním
horo|ezeckého průVodce' fyzickým vyznačením horo|ezeckých terénův krajině' apod.)'
Výše uvedené horo|ezecké terény je možnéVyznačit pouze pro provádění horo|ezeckých
činnostívýhradně technikou vo|ného |ezení, tedy Výstupem na pískovcovou ská|u
(skalni objekt) Výhradně V|astní si|ou po přirozeném skaIním povrchu za pomoci osobniho
zajištění horo|ezeckým |anem, fixními jisticími body nebo Vyjímate|nými textiIními
smyčkami' dá|e pak přeskoky' |\Iezi horo|ezecké techniky, pro které ne|ze Mo
horo|ezecké teíénvWznačit, patří |ezeni po skále pokryté |edem (''ledov€ |ezení.)' \.ýstup
za pomoci stoupacich Že|ez a cepínůpo ho|é ská|e (tzv' "drytoo|ing''), budování
zajištěných cest a provádění výstupů a sestupů na nich (tzv','via Íeratta'.) ani provádění
krátkých výstupů krajni obtíŽnosti na nízkéska|ky a ba|vany (tzv'
''bou|dering.)'
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nás|edujícich horo|ezeckých terénech je možnéprovádět horo|ezeckou činnost a
údrŽbu horo|ezeckých zařízení Včetně tfva|ých jisticích prostředků pouze v období od í.
7. do 3í. 12' běŽného roku:
- ob|ast ',V|hošť a stříbrný vrch'' sektor ''V|hošť_ horní patro.,
- ob|ast ,,V|hošť a Střibrný Vrch. sektor 'V|hošť- spodní patro','
- ob|ast'V|hošť a stříbrný vrch'' část sektoru ,'stříbrný vrch'' na Území
PP StřÍbrný Vrch'
Toto omezeníŽadate| zdŮÍazní při ýyznačeni horo|ezeckých terénůV ostatních hoÍo|ezeckých terénech nevyjmenovaných v podmince č' 4 tohoto rozhodnut!
|ze provádét horolezeckou činnost a údržbuhoro|ezeckých zařízení včetně trva|ých
jisticích prostředků ce|oročně' avšak je přítom nutné respektovat dočasnéstanovená
omezení na jednot|ivých lezeckých objektech či jednot|ivých |ezeckých cestách, klerá je
žadate| povinen Vyznačit po dohodě se správou v elektronické databázi ''ská|y cR.' na
s\^ých interneto\.ých st.ánkách'
ol Na územíPR V|hošť a PP stříbrný Vrch' uvnitř horo|ezeckého terénu označ€ného jako
ob|ast ,'Vlhošt a stříbrný vrch.' neni moŽné zřizova| nové horo|ezecké cesty, tedy
provádět tzv' prvovýstupy'
7) za úče|emprovádění horo|ezecké činnosti nebo údrŽby horolezeckých zařízeni Ve všech
Vyznačených horo|ezeckých terénech nesmí být odstraňovány nebo jinak narušovány
dřeviny v b|ízkosti skalnich objektů, ani nesmí být z důvodu Úpravy horo|ezeckých cest
jiným způsobem poškozován Vegetačníkryt (porosty mechŮ, |išejníků'trav, keřů a
stromů) na vrcho|ech ska|, ska|ních spárách, terasách, apod.
8) Ve Všech Vyznač€ných horo|ezeckých terénech !gs!!]i osoby provádějící horo|ezeckou
činnost (dá|e jen ,'|ezci.'):
a) pouŽivat chemické ěi minerá|ni látky s|ouŽíci k Vysoušení kůžena rukou (např'
4)

V

magnesium),
b) používatjistícípomůcky porušujíci pískovec (např. skoby, pevné nebo mechanické
vk|íněnce, s Úimkou texti|ních)'
c) nýt či Vysekávat chyty nebo proráŽet nedokona|é hodiny a dřít ská|u při manipu|aci s
lanem,
d) pouŽivat obuv s proÍi|ovanou podrážkou ěi pouŽíVat stoupací železa,
e) s|aňovat pomocí stromů a keřú' s v.ýjimkou nouzových případů,kdy trva|é vrcho|ové
Žařízení pro s|aňování chybí nebo je poškozeno a při ohrožení|idského Života'

0

9)

|ézt na piskovcových ska|ách nasák|ých sráŽkovou vodou' zasněžených

ěi

zIedovatě|ých'
Ve všech vyznačených horo|ezeckých terénech i99!-!9!9ij9yD!il
a) uŽíVat k přístupu ke ska|ám přednostně |esní a turistické cesty a stezky; tam, kde
nejsou vyznačeny' vo|it přístup tak, aby seš|apem nedocháze|o k poškození povrchu
půdy a nás|ednému vzniku škodIivéeroze'
b) chovat se šetrně ke Všem s|ožkám životního prostředí' zachovávat k|id' maximá|ně
šetřit dochovaný stav Územi a vegetaěni kryt,
c) na hranách ska| a vÍcho|cích věži' které jsou přístupné pouze horo|ezeckou
technikou' se pohybovat jen v nezbytně nutné míře, a to pouze V oko|í Vrcho|o\^ých
kníŽek a trva|ých vrcho|o\.ých zařheni pÍo jištěni a s|aňování (dobíracích bodú a
sIaňovacích kruhů)'
d) nerušit hnízdění ptactva a při zjištění probihajícího hnízdění ptákú V b|ízkosti
horo|ezecké cesty v průbéhuhoro|ezeckého \.ýstupu tento výstup neprod|eně ukoněit;
zjištěná hnízdění|ezec bezodk|adně oznámí Správé nebo příslušnémusprávci ska|ní
ob|asti, kteÚ nás|edně tuto skutečnost neprod|eně sdě|í správě,
e) respektovat případná loká|ní časová omezení Vyznačená správou v terénu napřík|ad
informačními tabu|emi nebo páskou a s|ovně nebo graficky v e|ektronické databázi
''skály cR'' na internetových stránkách Žadate|e z dŮvodu zjištěného zahnízdění ptáků,
f) v případě nezbytného použití ska|ních útvarú(hodin, hrotů, apod.), stÍomů nebo keřů
k zajišťovánípostupovat tak, aby ská|u nebo dřevinu nepoškodi|i (např' obrušováním)'
9) prostupovat \^ýstupové horo|ezecké cesty vždy zdo|a bez pouŽitítechniky 'top rope.'
tedy s částečnýmnebo p|ným jištěnim shora nebo ze strany. Horníjištěnímůžes|ouŽit
jen pro zajištění da|šíchó|enů lanového družstva (V počtu nejvýše 5 osob) a nesmí být
použito pro aktivní podporu při překonáváni gravitace (např. tažením|ana)'
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1o)Veškerou údržbuhorolezeckých zařízení včetně tNa|ých jisticích prostředkŮ Ve Všech
vyznačených horo|ezeckých terénech můžepÍovádět pouze Žadate|, a to takovým
způsobem' při kterém nedojde ke změně chaÍakteru stáVajících horo|ezeckých cest'
Doplňování pevných jisticích bodů do stáVajícíchhoro|ezeckých cest (tzv. dojištbvání)
z důvodu zajištěníbezpečnosti |ezců je možnépouze po předchozím projednáni se
spráVou.
P|atnost tohoto rozhodnutíje omezena do 31' 12' 2029'

odůvodnění:

Dne 1. 10. 2019 spráVa obdrže|a 'Žádost o vydání souh|asu s prováděnim značení
horo|ezeckých terénúa údÉbouhoro|ezeckých zařízení Včetně trva|ých jisticích prostředků
na Území cHKo Kokořínsko - |V|áchův kraj'''
Žádost se týka|a vyznačeni všech stávajících horo|ezeckých terénůna ce|ém území
chránéné krajinné ob|asti Kokořínsko - MáchůV kraj' které jsou uvedeny V e|ektronické
databázi ''ská|y ČR'' umistěné na Webových stránkách eHS (https|//wWW'horosvaz'czlska|yregion-4/), s Výjimkou těch, které se nacházejí na územíNPR Břehyně - Pecopala' PR
Koste|ecké bory, PP ŠpičákU střezivojic, PP Kamenný- vrch u Křenova, PP Husa' PP stráně
HIubokého do|u' PP stráně Truskavenského do|u, PP ze|ízky, PP Martinské stěny a ska|ních
útvarů'.|\íšensképok|ičky.'a ''Jestřebické pok|ičky'' na územíPR Kokořinský dŮ|' souh|as by|
poŽadován na dobu 10 |et'

zadate| Ve sVé žádosti zároveň navrhl' aby Vyznačeníhoro|ezeckých terénúpro-tradičníi
sportovní lezení by|o moŽné provést odkazem na Výše uvedenou databázi ''skály cR,'s tím'
že jednot|ivé Vyznačené horo|ezecké terény by odpovída|y sektorům uvedeným V této
databázi k datu Vydání souhlasu' Dá|e žadatel navrhuje' aby hranice těchto horo|ezeckých
terénů(resp' sektorů) by|y vyznačeny také mapově prostřednictvím po|ygonů s definovanými
souřadnicemi |omo\.ých bodů' zadatel rovněž navrh|' aby podmínky rozhodnutí byly
stanoveny stejně nebo obdobně, jak by|y definovány v dosud platném rozhodnutí správy č'j'
sRy00Q0/KK2014.7 ze dne 7. 'l. 2015, s tím rozdí|em, že provozování horo|ezectvi by by|o ve
všech vyznačených terénech umoŽněno V prúběhu ce|ého ka|endářního roku a připadné
časovéomezení z důVodu zjištěnéhohnízdění chráněných druhů ptactva by se řešilo
prostřednictvím |oká|nich uzavírek, které by se vyznačily v terénu a současně i V databázi
''Ská|y cR'' na h|avní straně Webu cHs'

Dnem podánÍ bylo v souladu s s 44 zákona č' 500/2004 sb., spráVní řád _ V platném a
účinnémznění (dá|e jen
řád'.), zahájeno správní řízení pod|e s 44 odst' 3 zákona Ve
',spráVni
věci vydání souh|asu k činnostem vymezeným v b|iŽšich ochranných podmínkách chráněné
krajinné ob|asti, a to konkrétně Vydání souhlasu s prováděním značeni horolezeckých terénů
a údÉbouhoro|ezeckých zařizeni ýčp-tně trva|ých jisticich prostředků na územícHKo
Kokořínsko _ Máchův kraj daného V ust' s 5 odst. 1 písm. c) Nařízenívlády.
chráněná krajinná ob|ast Kokořínsko - MáchůV kraj by|a vyhlášena Nařízením v|ády a jejím
pos|áním je pod|e s 2 Nařízenív|ády ,'uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména
ekosystémůvo|ně Žijícich Živočichůa p|aně rostoucích rost|in, zachování a obnova
eko|ogických funkcí územi a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvÍení
eko|ogicky optimálního systému VyuŽíVáníkrajiny a jejích přírodních zd.ojů.' D|e ust. s 5 odst.
1 písm' c) Nařízeni v|ády je možnépouze s předchozím souh|asem přis|ušného orgánu
ochrany přírody provádět značeníhoro|ezeckých terénůa údržbuhoro|ezeckých zařizení
Včetně trva|ých jisticich prostředků.
zahájení řízení spráVa oznámila svým dopisem č'j' SR/0113/Klí2019 _ 2 ze dne 8. 10. 2019
řízení a současně usnesením podle s,|40 odst. ,1 spráVního řádu
Všem známým účastníkům
uvědomi|a účastnikyřízenío spojenídvou řízenídospo|ečného řizení' UsnésenÍmpod|e s 36
odst. í a 3 správního řádu dá|e správa proh|ási|a, že účastníciřízení mohou navrhovat
dúkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 15 dnú od doručenítohoto usnesení a
|Čo: 62933591
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současně mají možnost se Vyjádřit k podk|adům rozhodnutí. Proti tomuto usnesení se Žádný
z účastníků
neodvo|a|' Ve stanovené |hůtě se Žádný z Účastníkůřízení k podk|adům
rozhodnuti nevyjádři|'
V rámci správního řízení správa posoudi|a charakter a rozsah ěinností uvedených V žádosti a
zváži|a možná rizika nedovo|ených změn obecně nebo zv|áště chráněných částípřÍody
V dotčenémúzemi'
Po posouzeni Všech skutečnostíuvedených žadate|em V Žádosti' skuteěnoští známých
SpráVé z její úřednía odborné ěinnosti a po zváŽeni moŽného ovlivněni veřejného zájmu na
ochraně přírody a krajiny dospě|a spráVa k záVéru' že za stanovených podmínek můžese
značenim uvedených horo|ezeckých terénůa s údržbouhoro|ezeckých zařizení včetně
trva|ých jisticich prostředků Žadate|em souh|asit' správa při tom zoh|edni|a také skutečnost'
Že v předmětných horo|ezeckých terénech je horolezecká čínnostprováděna již d|ouhodobě'
stejně jako údÉbahorolezeckých zařízeni Včetně trvalých jisticích prostředkŮ' kterou
d|ouhodobě zajišťuje žadate| prostřednictvím sVé ob|astní Vrcholové komise Dubské ská|y' V
|etech 2015 až 2019 provádě| Žadate| tyto činnosti na zák|adě rozhodnutí spráVy č.j'
sRy0060/Kl(20'14.7 ze dne 7' 1.2015' kteÚm byl žadate|i udě|en souh|as s prováděním
značeni horo|ezeckých terénůa údržbouhoro|ezeckých zařizeni Včetně trva|ých jisticích
prostředků na územícHKo Kokořinsko - MáchůV kraj do 3'l ' '12. 2019'

P|atnost nově udě|eného souh|asu správa naváza|a na nutnost dodÉenístanovených
podmÍnek' aby nedocházélo kpří|iš Výraznému zvyšování dosavadní intenzity provádění
horo|ezecké činnosti Ve Vyznačených horo|ezeckých terénech' k rušeni zv|áště chráněných
druhů nebo ke snižování nároěnosti |ezeckých cest, apod. Při formu|aci těchto podminek
spráVa Vycháze|a jednak z pos|ání cHKo Kokořinsko _ |vláchův kraj dek|arovaného V
Nařízeni V|ády, dále také z obecných pravide| lezení V pískovco\^ých ska|ních ob|astech
V cechách ze dne 26. 1' 2013' které stanovi| Žadate| plo sVé č|eny, a rcunéžz ustanovení
dohody o spo|Upráci uzavřené mezi žadate|em a AoPK cR dne 7. 9' 20'|9. Takto stanovené
podmínky jsou v souIadu s Žadate|ovými návrhy V před|oŽené V Žádosti-

P|ošné Vymezení předmětných horo|ezeckých terénů'které smí být na zák|adě tohoto
rozhodnuti vyznačeny, Správa znázorni|a graficky V pň|oŽených mapo\^ých zákresech
po|ygoňy s definovanými zeměpisnými souřadnicemi |omových bodů. Přj Urč€ní hranic
vyznač€ných horolezeckých terénůspráVa vycháze|a ze s|ovního popisu i z grafického
znázornění umistění jednot|ivých horo|ezeckých objektú V pub|ikaci ,'Horo|ezecký prúVodce
Dubské ská|y. Kokořínsko a pň|eh|é oblasti. Vydané V roce 2005 a dá|e z údajůo po|oze
někteÚch horo|ezeckých objektů definované zeměpisnými souřadnicemi V e|ektronické
databázi ''ská|y eR''.
souh|as s prováděním značeni horo|ezeckých terénůa s údržbouhoro|ezeckých zařizení
Včetně trvalých jisticích prostředků spráVa Vydává na zák|adě před|ožené žádosti přímo
Žadate|i. Pod|e názoru spráVy není možnévztahovat p|atnost souh|asu pod|e ust' s 44 odst' 3
zákona na všechny osoby neomezeně' a|e pouze na toho, kdo o souh|as požáda|' zadateIje
tak jedinou oprávněnou osobou, která můžena zák|adě tohoto rozhodnutí a za stanovených
podmínek provést Vyznačeníhoro|ezeckých terénůzpŮsobem stanoveným ve výroku
rozhodnutí, a provádět údÉbuhoro|ezeckých zařízenívčetně trva|ých jisticich prostředkŮ
prostřednictvím Žadate|em zřízenéob|astní vrcho|ové komise Dubské ská|y, tedy přís|ušnými
soráVciska|'
Provádění horo|ezecké ěinnosti v takto Vyznačených horo|ezeckých terénech Však není
Vázané pouze na osobu Žadate|e' proto správa stanovi|a Žadate|i povinnost' aby vyznačení
horo|ezeckých ob|astí provedl zveřejněním tohoto rozhodnutí na s\.ých interneto\.ých
stránkách' tedy takovým způsobem' kter'ý bude trva|e přístupný veškeréVeřejnosti' Kromě
připustné dalšízveřejnění např. prostřednictvim aktua|izovaného Vydání
toho
horo|ezeckého průvodce. Fyzické Wznačeníhorolezeckých terénůV krajině je po projednání
se správou rovněž možné,avšak s oh|edem na roz|ehlost dotčenéob|asti a č|enitost
předmětných horo|ezeckých terénŮ jej správa neprosazuje jako povinné'

je
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Horo|ezecké terény na územícHKo Kokořínsko _ |v|áchůV kraj patří mezi ob|asti, kde
|ezecké cesty Vznika|y technikou tradiěního |ezení po pískovci. Aby se minima|izova|o riziko
poškozování pískovcových ska| V této ob|asti při Využíváníhoro|ezeckých terénů,stanovi|a
správa' že tyto terény je možnéVyznaěit pouze pro prováděni horo|ezeckých činnosti
\.ýhradně technikou vo|ného |ezení' kterou přesně definova|a' Provádění horo|ezeckých
činnostíjinými technikami, které mohou přímo mechanicky poškozovat povrch skal nebo
sniŽovat riziko pádu |ezce' by ved|o k přimému zvýšeni pravděpodobnosti poškozeni
dochovaného přírodního prostředí' případně ke sníženíobjektivni obtížnosti horo|ezeckých
terénůa s tím spojenému zvýšenínáVštěVnosti míst, která nejsou Veřejnosti běžně dostupná.
To by vedlo k většímu rušeni živočišnýchi rost|inných druhů V jejich přirozeném VýVoji'
spÍáVa tedy deÍinova|a' které sportovní a rekreačníaktivity prováděné na pískovcových
skalních objektech ne|ze povaŽovat za přípustnou horo|ezeckou techniku V takto
Vyznačených horo|ezeckých terénech' protože nevycházejí z tradic pískovcového|ezení na
územícHKo Kokořínsko - li|áchŮV kraj a mohou způsobit trva|é negativní změny
v dochovaném přírodnim prostředí. za nepřípustné horo|ezecké techniky je považováno
,,|edové |ezení.., je|ikož pískovcová hornina obsahujícízmÍz|ou vodu je extrémně náchy|ná na
při kterém jsou užíVánastoupací že|eza přímo
mechanické poškození' dále
'drytoo|ing.'
pronikající do pískovcovéhorniny'
kter'ý spočíVá v provádění krátkých VýstupŮ
'bou|dering.,'
pouŽití
přióemž
vysoké obtižnosti za
magnesia,
se provádí převáŽně na nízkých ska|ních
objektech a balvanech za normálních oko|ností nedotčených horolezeckou činností'a ''Via
feratta.,, která je za|ožena na insta|aci pevných jisticích prvků do skalniho povrchu (skoby,
oce|ová |ana' apod'), které umožňujíintenzivní Využití takto zajištěných cest širokou
veřejností a zvyšují tak míru poškození povrchu pískovcové ská|y itakto zpřístupněných
zraniteIných biotopů'

NáVrhu žadate|e' aby by|o provozování horo|ezectvi umoŽněno Ve všech Vyznačených
terénech v prúběhu ce|ého ka|endářniho roku a případné hnizdění chráněných druhŮ ptactva
řešeno prostřednictvím Ioká|ních uzavírek, spráVa Vyhověla jen částečně-správa souh|así s
Žadate|ovým názoÍem' že účinnouochranu hnízdícíchptáků |ze v současnédobě dobře
zajistit prostřednictvím e|ektronické databáze ''ská|y cR.', kterou žadate| provozuje' a ve které
mohou být Wznačována |oká|ní časová omezeni horo|ezeckých činnostív záVis|osti na
aktuá|[ě zjištěném hnízdění ptačídruhů, případně \.ýskytu jiného chráněného fenoménu'
Takováto omezení pak mohou být individuá|ně stanovená na potřebné období, tedy po ce|ou
dobu trvánídůVodu, kteÚ k omezenivede' oprotitomu, pevné stanovená časová omezení na
rozsáh|ých územíchse jeví jako neefektivní' Vobdobi p|atnosti předchoziho rozhodnuti
spráVy č'j' SR/0060/KK/20'14-7 ze dne 7. 1' 2015, ve kterém by|o pevně Vymezeno šest
oblastí s časovým omezením horo|ezeckých činnostíkvů|i hnízdění ptactva' vzrost| počet
známých hnízdišťsoko|a stěhovaného na územícHKo Kokořínsko - MáchůV kraj' přičemŽ
doš|o i ke změně jejich umistění mimo takto Wmezené oblasti' Ska|ní objekty mohou k
hnízdění využíVati dalšídruhy zv|áště chráněných druhů ptákú (např' čáp černý' výr ve|ký)'
přičemŽ konkrétníumístěníjejich hnízd v nadcházejících 10 |etech ne|ze s jistotou
dlouhodobě předvídat. správa tedy rozhod|a v sou|adu s žadate|ovým náVrhem nevymezovat
ob|asti s časovým omezenim na Všech známých hnizdištich, avšak Ve dvou horo|ezeckých
terénech V ob|asti ''V|hošt'a stříbrný Vrch.', kde se nacházejí d|ouhodobě stabi|ní hnízdiště
něko|ika zv|áště chráněných druhů ptáků' tato územís časovým omezením prováděni
horolezecké činnosti i prováděni údržbyhoro|ezeckých zařizeni, a to na období od 1. 7' do
31' 12' každéhoroku' DůVodem ke stanovení této podmínky je potřeba omezení možných
ruši\.ých Vlivů V této Ioka|itě v době hnízdění. Jde o ska|ní objekty na územíPR V|hošť
(sektory ''V|hošť_ horní patro'. a .\/|hošť _ spodní patro'') a PP Stříbrný vrch (ěást sektoru
''stříbrný vrch'')'
Rozsah takto Wmezených územíspráVa urči|a na zák|adě zna|ostí ze sVé odborné činnosti'
přičemž nevycházela pouze z umístění samotných hnízd' a|e také ska|ních objektů
využíVanýchptáky pravide|ně při |ovu' odpočinku, apod. Na územi PP Stříbrný Vrch je
provozování horolezectví povo|eno rozhodnuti spráVy ě.j. SR/'l0002/Kl(2013-4 ze dne 12. 8.
2013 pouze v období 1. 7' _ 31. 12' kaŽdého roku' Provozováni horo|ezéckých činnostíV
těchto územích múžemít na hnízdícíptáky Výrazně Větší negativnívliv než běŽná přítomnost
pěších turjstů' je|ikož hoÍo|ezci se pohybují na běžně nepřistupných místech na stěnách'
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hranách a nepřístupných Vrcho|cích pískovco\.ých ska|ních masivŮ a Věži' Při horolezecké
činnosti tak dochází k d|ouhotNajícímu pobytu |idí V prostorech' které ptáci využívajípro
odpočinek' konzumaci potravy i rozmnožováni' ZVláště chráněné druhy ptáků, jsou ve|mi
cit|iVé vůčipřítomnosti |idí v prostoru hnízdiště i V b|izkém oko|í. Většínáchylnost na rušeníje
zejména V období od 1' 1. do 30. 6' každéhoroku, kdy na hnízdišti a jeho okolí postupně
probíhá tok, páření' inkubace snůškya krmeni mlád'at minimálně do doby' neŽ opustíhnízdo'
V pdběhu něko|ika nás|edujícich týdnů se m|ád'ata následně zdržujíV b|ízkosti hnízdiště'
Riziko zmaření úspěšnéhovyhnizdění tak v těchto |oka|itách trvá objektivně áŽ do 30' 6'
běžnéhoroku.

V ostatních vyznačených horo|ezeckých terénech, kde je

moŽné vykonávat horo|ezeckou
jakou
probíhat
formou
má
Vyznačování dočasných
óinnost ce|oročně, Správa stanovi|a'
|oká|ních uzavírek po vzájemné domIuvě žadatele a spráVy v sou|adu s dohodou o spo|upráci

uzavřenou mezi Žadate|em a AoPK cR dne 7' 9' 2019, a to při zjištění nepředvídaného
\.ýskytu zv|áště chráněného druhu rost|iny či žjvoěicha, nebo jiného významného přÍodniho
fenoménu, kteď by moh| být prováděním horo|ezecké ěinnosti a údrŽby horo|ezeckých
zařízeni nadměrně rušen nebo poškozen (např' hnízdění soko|a stěhovavého' apod.)'
H|avním zpúsobem zveřejněni začátku a konce |oká|ni uzavirky je pub|ikace tohoto omezení
v elektronické databázi ''ská|y eR''' kterou provede Žadate| v co nejkratším možném termínu'
Jako doplňujÍcí způsob můŽe být |okalita dočasně označena spráVou přímo v terénu' V tom
se Správa odchý|i|a od Žadate|ova návrhu' kteni k|ad| většídůraz na fyzické Vyznačování
|oká|ních uzavírek V terénu' speciÍ]cké utváření re|iéfu krajiny cHKo Kokořínsko _ Máchův
kraj je od|išné oproti jiným chÍáněným územíms pískovcovými skalami' kde se takovéto
vyznačováni v terénu provádí' a neumožňuje tak snadné a přeh|edné fyŽické ohraničení
hnízdišťsoko|a stěhovavého v terénu'
správa dále stanovi|a, že na územíPR V|hošťa PP střibrný vrch není moŽné zřizovat nové
horo|ezecké cesty (tzv' prvoýýstupy)' pňčemžVycháze|a i z Žadate|ova náVrhu uvedeného
Vžádosti' z poh|edu ochrany přírody a krajiny směřuje podmínka především ke konzervaci
stávajíciho rozsahu horo|ezeckých cest. obě |oka|ity jsou tvořeny mimořádně cennými
soubory pískovco\.ých ska| s unikátními útvary mezo- a mikrore|iéfu vznik|ými se|ektivním
zvětráVáním' Na těchto ska|ách, zejména na jejich částech béŽně nepřístupných č|ověku se
vyvinu|á a dochova|a mimořádně cenná přírodní stanoviště' na která jsou vázány vzácné a
ohrožené druhy Živočichůa rost|in' Tyto hodnoty by|y dúVodem vyh|ášení těchto |oka|it jako
zv|áště chráněná území.stáVající rozsah pokMí těchto |oka|it horo|ezeckými cestami je v
porovnání s ostatními |okalitami na územi cHKo Kokořínsko _ MáchŮv kraj nadprůměrný'
Pro zachování zdejšího mimořádně hodnotného dochovaného přírodního prostředí je
žádouci' aby nedocháze|o k da|šímu zvyšování počtu horo|ezeckých cest a nás|edkem toho
také ke zpřístupňování da|šíchska|ních objektů nebo částíska|' které jsou zatím pro č|ověka
neořístuDné.

Vzh|edem k tomu, Že při provádění horo|ezecké činnosti by moh|o docházet ze strany |ezcŮ
k záměrnému odstraňování dřevin a jiné Vegetace ze ska| a jejich oko|í kvůli usnadnění
fyzického Výstupu nebo sniženíV|hkosti zastíněného ska|ního povrchu (menší|ámavost
hominy' omezení růstu mechů a ljšejníků)'apod.' stanovi|a SpráVa podminku' Že takovéto
úpraw horo|ezeckých cest nejsou na Vyhrazených horo|ezeckých terénech na územícHKo
Kokořínsko _ Máchův kraj přípustné, nebot'by tim doš|o k poškození dochovaného přírodniho
prostředí. Vegetace rostoucí na pískovcových ska|ách a Vjejich oko|i je nedí|nou sloŽkou
\.ýznamných a ohroŽených biotopů' které jsou předmětem ochrany cHKo Kokořinsko _
Máchův kraj (zejména brusnicové vegetace ska| a dro|in, jeskyně nepřístupné veřejnosti a
štěrbinová vegetace si|ikátových ska| a dro|in)' a jejich současný výskyt je umožněn mimo
jiné také vyloučenímškodIivých ljdských zásahů na místech č|ověku běžně nepřistupných.

spráVa dá|e stanovi|a zásady' které musí dodÉovat všichni lezci při provádění horo|ezecké
činnosti Ve Vyznaěených horo|ezeckých terénech na územícHKo Kokořinsko - MáchŮV kraj,
a Vyjmenova|a aktivity' které nesmí lezci při provádění horo|ezecké činnoýi VykonáVat' aby
nedoš|o k poškozenídochovaného přirodního prostředi nad rámec stáVajícího Využitíúzemí.
Důvodem je zajištění ochrany jednot|ivých s|ožek žiVéi neživépříÍody na územícHKo
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Kokořínsko _ |\'i|áchůV k.aj před poškozovánim, rušeníma dalšími negativními v|ivy' ke ktenim
by moh|o dojít v souvis|osti s neomezeným prováděním horo|ezecké činnosti. Jde zejména o
pouŽíváníněkter'ých horo|ezeckých technik a vybavení, které poškozuje měkkou pískovcovou
horninu. Pískovcovéská|y jsou jedním z předmětů ochrany cHKo Kokořinsko - Máchúv kraj'
jejich poškozování tak neni v sou|adu s pos|áním této ob|asti' V sou|adu s rozhodnutím
oblastni Vrcho|ové komise Dubské ská|y Vy|ouěi|a správa používáníchemických a
minerá|ních |átek (např' magnesium) snižujícíchtření na skalách. ská|y vyuŽivané na území
cHKo Kokořínsko _ MáchůV kraj pro provádění horo|ezecké ěinnosti jsou lvořeny převážně
křemennými pískovci střední a svrchní části jizerského souvrství (střední aŽ svrchní turon)
českékřidové pánve. Je|ikoŽ spráVě není známo, že by by|y provedeny re|evantní studie'
které by jednoznačně a nezaujatě potvzova|y nebo vyvrace|y negativní Vlivy pouŽiti magnesia
na chemismus pískovcové horniny a zejména na vzácné a ohroŽené druhy rost|in a živočichů
vázané na specifické biotopy piskovcových ska|, muse|a spráVa použití těchto |átek vyloučit'
průVodce Dubské ská|y" zroku 2005'
Jak Wp|]ýVá z \.ýše uvedené pub|ikace
''Horo|ezecký
V
Kokořínsko
MáchůV kraj jen zce|a ojedině|e
obtížnost |ezeckých cest ob|asti cHKo
přičemŽ
přesahuje stupeň obtížnosti
zúdajů'které sám žadate| přímo uvádí
"V|||c.,'
v aktuá|ně p|atných
|ezeni V pískovcových ska|ních oblastech V cechách., (26' 1'
',Pravid|ech
2013) Vyp|ýVá' Že tyto |átky je nevhodné použíVatk \.ýstupu na cesty s obtížnosti niŽši neŽ
stupeň
a cesty vznik|é před rokem 1980' protoŽe nejsou součástídlouhodobé tradice
''|Xa..
pískovcového |ezení a snižujísportovni hodnotu horo|ezeckého výstupu' Abso|utní zákaz
pouŽivání magnesia také Žadatel sám přímo navrhl ve své žádosti' Vybavenim' které svou
konstrukcí a způsobem pouŽiti mohou snadno způsobit opakované poškozeni povrchu
piskovcové ská|y' jsou především skoby a pevné nebo mechanické vk|íněnce' kromě
mechanických Vk|íněnců textiIních. Rovněž přetvářeni přirozeného reIiéfu ska|ního povrchu
pro usnadnění \.ýstupu |ezce horo|ezeckou cestou (např. přitesáVání skály, neopatrná
manipu|ace s |anem) je zce|a nepřípustnou aktivitou jednoznačně vedouci k poškozeni
pískovcových ska|' Poškozování povrchu piskovcových ska| můžezpůsobit i pouŽití nevhodné
obuvi s profi|ovanou podrážkou; pro |ezeni na pískovci se tradičně pouŽíVá obuv s podrážkou
h|adkou' ze stejného důVodu je nepřipustné také použitírůzných stoupacích že|ez. využití
dřevin rostoucich V extrémnich podmínkách na ska|ách by moh|o zpúsobit jejich trva|é
mechanické poškození nebo zničení'především třením |ana o kmen nebo VětVe' MoŽnou
Výjimkou jsou pouze situace, kdy |ezec nemůžepro bezpečný návrat s|aněním použítk tomu
,'s|aňovací
urěené zařízeni (''dobíracíbod'' či
kruh.')' např. z důvodu jeho poškození, nebo při
jako
je mnohem Více náchy|ný k mechanickému
hornina'
ohroŽení Života' Pískovec,
usazená
poškození při zvýšeném obsahu v|hkosti' která působímenši soudržnost jednotlivých
pískových zrn' spráVa proto stanovi|a, že |ezci nesmí ve vyznačených horo|ezeckých
terénech |ézt na pískovcoýých ska|ách, které jsou nasák|é Vodou ze sráŽek (déšť'mokr,ý
sníh' m|ha) nebo jsou zasněŽené ěi z|edovatě|é' Na rozdíl od dosavadni praxe SpráVa
nestanovi|a Žádné časovéomezení této podminky' např' ko|ik hodin po dešti tento zákaz
p|atí, je|ikož pískovcová hornina je Ve|mi různorodá a nelze stanovit jednotnou dobu' po
kterou zůstává povrch ska| nasáklý Vodou'

-

správa rovněŽ stanovila lezcům povinnosti, které musí dodrŽet při provádění horo|ezecké
činnosti V horo|ezeckých terénech Vyznačených na zák|adě tohoto rozhodnutí. oko|í

pískovcových ska| na územícHKo Kokořínsko - Máchův kraj je zpravid|a tvořeno písěitými
sedimenty (osypy), které mohou být ve svaŽitém terénu značně nestabi|ní, a tedy náchy|né ke
vzniku škodlivéeroze nás|edkem opakovaného seš|apu' spráVa proto stanovi|a, jakým
způsobem mají |ezci Vo|it přístup ke ska|ním objektúm. Tím bude minima|izován negativní
dopad na přírodní prostředí' Mezi nejvíce zranite|né |oka|ity z Vyznačených horo|ezeckých
stěny''' V sektoru
terénůpatří některé pískovcové skaIníobjekty ve skaIni ob|asti
''Hradčanské
pahorkatina", kde je na pískovcové osypy Vázán \.ýskyt Velmi Vzácných a
''Hradčanská
ohrožených druhů rost|in. V horizontu něko|ika |et se V prostoru Hradčanských stěn
předpok|ádá vyh|ášení nového ma|op|ošného zv|áště chráněného územízaměřeného mimo
jiné na ochranu piseěných osypů a na ně Vázané unikátní vegetace' Lze tedy očekávat da|ší
možnéusměrněni provádění horo|ezecké činnosti v této skalníob|asti.
Rada unikátních stanovišť a na ně vázaných druhú se na piskovcoýých ska|ách dochova|a
zejména na místech' která nejsou běžně přistupná pro Ve]ké savce (vč' č|ověka)' a kde tak
nemohlo V minu|osti docházet kjejich zničenínás|edkem seš|apu, a|e která jsou však
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dosažite|ná různou horo|ezeckou technikou. Takovými místy jsou hrany ska|nich stěn a
předevšim vrcho|y samostatně stojícíchska|ních věží'Aby by|a tato stanovišté i nadá|e co
nejvíce uchráněna před mechanickým poškozeníma podobnými škodIivými v|ivy' stanovi|a
spráVa povinnost |ezců pohybovat se na tako\.ých místech pouze V nezbytně nutném
rozsahu' tedy V oko|i Vrcho|ových knižek za úče|empísemného záznamu o Výstupu a V oko|í
s|aňovacích kruhů a dobíracíchbodů za účelemzajištěníbezpečného sestupu po
horo|ezeckém |aně (tzv. s|anění) nebo přijištění dalšíchč|enů|anového družstva. Vzh|edem
ktomu' že ptáci VyužíVajícik hnízděnípřirozené ska|ní dutiny či římsy mohóu zahnízdit
V průběhu jednotlivých |et na |ibovolném místě mimo výše uvedené hoŤolezecké terény se
stanoveným éasovým omezením, stanovi|a Správa, Že při zjištěníaKivního hnízdění ptáků
V b|ízkosti horo|ezecké cesty během horo|ezeckého výstupu je |ezec povinen tento Výstup
neprodleně ukoněit' aby nedocháze|o ke zbytečnémurušeníhnízdícíchjedinců. současně
SpráVa upozorni|a |ezce, aby takovou skutečnost neprod|eně oh|ási|i správě' a to přimo nebo
prostřednictvím příslušnéhosprávce skalni ob|asti z ob|astní Vrcho|ové komise Dubské ská|y.
správa tak nás|edně můžezajistit úěinnou ochranu takto zjištěného hnízdiště a předejít tak
připadnému neÚmys|nému rušeníhnízdícíchptáků' Lezci mohou takto oh|ásit rovněŽ istaré
pobytové znaky po hnizdéní (např. trus v oko|í skalních dutin' staré skořápky, apod.). Tím se
předejde da|šímu nežádoucimu rušeni' Lezci jsou přitom povinni respektovat případná
časová a místníomezení horolezecké činnosti V dŮsledku neočekávaného zahnízdění zv|áště
chráněných druhů ptáků cit|ivých na rušení, které správa stanoví dočasným označenim
daného územíVterénu a na internetových stránkách žadate|e. ProtoŽe součástí Výstupu po
horo|ezecké cestě můžeblýt Výjimečně potřeba pouŽít k osobnímu jištěnía nouzovém slanění
i přirodni ska|ní útvary nebo dřeviny' stanovi|a spráVa povinnost |ezců předcházet poškození
těchto přÍodnin. Počet č|enů|anového družstva správa omezi|a na pět osob, aby tím a|espoň
částečně předešla komerčnímaktivitám specia|izovaných cestovních kance|áří' ke kteÚm
dochází V jiných pískovco\.ých ob|astech na územi ceské repub|iky' Jde o situace' kdy je na
ska|ni objekt umoŽněn v krátkém časovémúseku ýistup ve|kého počtu osob, které nemají
fyzické schopnosti ani zkušenosti potřebné pro šetrný horolezecký Výstup výhradně V|astními
silami. Výstup takových osob po horo|ezecké cestě vyŽaduje aKivní podporu taŽením |ana
přes pevný jistici bod V horní části skalního objektu (technika
rope.)' pňěemž zpravid|a
'top
dochází k mechanickému poškozování pískovcovéhorniny taženímzatíŽeného |ana po
povrchu ská|y. Proto správa stanovi|a také povinnost prostupovat Výstupové horo|ezecké
c€sty !ždy zdo|a v|astními si|ami.

Aby by|o zajištěno dodrženíjednotných postupů a stanovených pravide| pro údÉbu
horo|ezeckých zařízení a jisticích bodů na územíce|é dotčenéob|asti, stanovi|a sp.áva' že
tyto činnosti můžeprovádět pouze žadate|. Při této údržběmimo jiné provádí Výměnu
stáVajicích pevných jisticích prvků nesp|ňujících požadavky na bezpečnost Iezcú (tzv'
přejišťování)' za toto přejišťováníse považuje ináhrada poškozeného nebo zanik|ého
přirozeného skalního útvaru (např' ska|ní hodiny)' dřeviny, apod.' které by|y součástí
původního zajištění horo|ezecké cesty od doby jejího uzniku' a to novým pevným jisticim
prvkem umístěným Ve stejném místě horo|ezecké cesty. Zásadní stanovenou podminkou při
této údržběje zachování stávajícího charakteru horo|ezeckých cest bez dop|ňování da|ších
pevných jisticích bodů (tzv. dojišťovánÍ)' Pokud by by| stávající charakter horolezeckých cest
měněn, např' doplněnim Většíhopočtu jisticích prvkú umístěných b|ížeu sebe' by| by tim
mimo jiné umoŽněn výstup většímu počtu i méně zdatných |ezců' je|ikoŽ zvyšovánim re|atjvni
bezpečnosti |ezce se snižuje psychická náÍočnostsportovního výkonu' To by Ved|o
k intenzivnější náVštěVnosti takových ska|ních objektů a stím spojenému zvyšování rizika
poškození skalniho povrchu i dochovaného přírodního prostředi. Pouze ve zce|a výjimečných
případech' z důvodu dosaŽení bezpeěnosti lezců na objektivně nebezpečných horo|ezeckých
cestách' je dojišt'ování možnépo předchozím projednání se SpráVoU provádět'

D|e odborného názoru správy' by jednání V rozporu se stanovenými podmínkami Ved|o
k přimému či nepřímému poškozování ska|nich útvarůi biotopů druhů rost|in a živoěichů,
které se Vtomto územíVyskytuji' zejména na místech přístupných pro č|ověka pouze
horolezeckou technikou.

z Výše uvedených důvodůby|o rozhodnuto
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Tímto rozhodnutím neisou dotěeny povinnosti p|ynoucí zjiných právních předpisú.
Jde zejména o zák|adní ochranné podmínky NPR Břehyně - Pecopa|a a b|ižšíochranné
podmínky něktených da|ších zv|ášté chráněných územív kategorii PR a PP' Ve ktených je
provádění horolezecké ěinnosti dále omezeno, resp' vázáno na zv|áštní souh|as příslušného
a stříbrný vrch., na územi PP
orgánu ochrany přírody' V horo|ezeckém terénu
''V|hošť
stříbrný vrch ie provozování horolezectví nadále vázáno na předchozí soub|as SpráVy|
V současnédobě je V p|atnosti a účinnostisouhlas vydaný rozhodnutím správy č'j'
sR/10002/K|(2013.4 ze dne 12' 8' 2013, kteď b|íŽe stanovuje podmínky provádění
horo|ezecké činnosti na vymezeném územído 31. 12' 2023'

správa upozorňuje, že na zbývajícímúzemícHKo Kokořínsko - Máchúv kraj, mimo
v'ýšésDeciÍikované označenéhoro|ezecké terény, ne|ze bez předchozího souh|asu
správy horo|ezeckou činnost provádět _ s 5 odst' í písm. d) Nařízeni v|ády'
Poučenío odvo|ání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle s 81 odst' 1 spráVního řádu do patnácti dnŮ ode dne
jeho doručení odvo|at k Ministerstvu Životního prostředí, a to podánim uěiněným u Agentury
ochrany přírody a krajiny cR _ regioná|ni pracoviště spráVa cHKo Kokořínsko - NíáchŮV
kraj. V připadě' Že písemnost bude u|ožena u provozovate|e poštovních s|užeb' lhůta pro
podání odvo|ání se počítáode dne převzeti rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode
dne jejího u|oženi' Včas podané a přípustné odvo|ání má odk|adný účinek'

Ino' Ladis|av Pořízek

ŘED|íEL REG|oNÁLNÍHo PRAcovlŠŤĚ

Pí]g!y:.

. mapy: Zákresy Vyznačených horo|ezeckých terénÚ'
. tabu|ky: Vyznačenéhoro|ezecké terény'
souřadnice vyznačených horo|ezeckých térénŮ'

RoŽdě|ovník
Na doručenku obdÉÍúčastnÍciřízení (Íozhodnutí se doručuje do v|astnÍch rukou):
1. Účastníci řízení podle 6 27 odst' 1 spňvnÍho řádu:
Český horo|ezecký svaz' NádÍažní29121,150 00 Praha

5

- smíchov

2. ačastnícířízení
Dodle g 27 odst' 3 sDÉvnIho řádu:

,l93' 472 01 Doksy
|\4ěsto Dubá' Iv|asarykovo nám' 13a,471 41 Ďubá
|Věsto Liběchov, Rumburská 53' 277 21 Liběchov
|\4ěsto Mšeno, nám. MíÍu1' 277 35 Mšéno
l'/ěsto Ra|sko, Kuřivody 701' Ra|sko' 471 24 [limoň
|v]ěsto ŠtětÍ'MÍroVé náměstí 163' 411 o8 Štětí
|Vlěstys Holany, Ho|any 43' 470 02 ceská Lípa
obéc B|alce, Houska 79, 472 01 Doksy
obec B|Iževedly' B|íŽeved|y 10' 47104 B|ížéVed|y
obec Dobřeň. Jestřebice 30. 277 23 Kokořln
obec Do|nI zimoř. Do|nizimoř 38' 277 2'| Liběchov
obec Kanina' Kanina 34' 277 35 Mšeno
obéc KokořIn, KokořÍn 52'277 23 Kokořín
obec Medonosy, Medonosy 80' 277 2í Liběchov
|\4ěsto Doksy, nám' Repub|iky
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u

Nebuže|y, NebuŽe|y 14'277
Nebuže|y
Nosá|ov, Nosá|ov 29' 277 36 Nosá|ov
Provodín, PÍovodín80' 471 67 Provodín

snédovice. snědovice 99. 41í 74 snědovice
střemy, střemy 27,277 u Nebuže|y
TUhaň, Tuhaň 32' 472 01 Doksy
Tupad|y' Tupad|y4' 277 2í Liběchov
Vid|m' Hom[ Vtdim 45,277 21 LiÉcho^!
vysoká' Vysoká 32 , 277 24 vwoká
zen4' Že|I4 46,277 21Liběchcl!
Žd|rec, Ždhec 7,472 01 Doksy
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