
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: KK/4160/ZZ/20-4 Vyřizuje: Ing. Brachtl/2228
V Karlových Varech dne 09. 09. 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 77a odst. (4) písm. j) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a jako místně příslušný orgán podle § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po provedeném 
správním řízení rozhodl takto:

vydává 
dle § 44 odst. (3) ZOPK

Českému horolezeckému svazu, Nádražní 29/21, 150 00  Praha 5, IČO: 00460001 

závazné stanovisko
k některým činnostem ve zvláště chráněném území – předchozí souhlas 

k činnostem stanovených v bližších ochranných podmínkách Nařízení Okresního úřadu Cheb
č. ŽP/3640-532/98 o zřízení Přírodní památky Goethova skalka.
Přesněji definováno:
- Článek 2, odst. 1) písm. a) – vstup na území mimo cesty;
- Článek 2, odst. 1) písm. d) – provozování sportovní horolezecké činnosti

pro záměr „Provozování horolezecké činnosti v Přírodní památce Goethova skalka“. 

Předchozí souhlas se uděluje za těchto podmínek:
 Horolezci jsou povinni:

- chovat se na skalách a v jejich okolí šetrně, tak, aby nedocházelo k poškozování skal, vegetace
a rušení zvířat, zachovávat ticho a udržovat pořádek,

- řídit se značením či pokyny orgánu ochrany přírody, majitelů pozemků a dalších oprávněných 
subjektů,

- využívat k přístupu ke skalám a sestupu z nich pouze vyznačených stezek, a tam, kde není cesta 
vyznačena, volit takový přístup ke skále, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a erozi,

- respektovat případná omezení týkající se hnízdění chráněných druhů ptactva a informovat příslušný 
orgán ochrany přírody, pokud hnízdění na skalách zjistí.

 Horolezcům je zakázáno poškozovat či upravovat povrch skal, tj. zejména vysekávat stupy
a chyty či používat výzbroj pro zimní lezení.

 Pořádání hromadných horolezeckých akcí s počtem více než 20 účastníků Český horolezecký svaz, 
Nádražní 29/21, 150 00  Praha 5, IČO: 00460001 (dále i „ČHS“) písemně oznámí příslušnému orgánu 
ochrany přírody nejméně 15 dnů před datem konání akce.

 ČHS bude informovat o podmínkách provozování horolezectví v Přírodní památce Goethova skalka 
prostřednictvím svých webových stránek  a prostřednictvím celostátní databáze Skály ČR širokou 
horolezeckou veřejnost. 

 Oprávnění podle výroku rozhodnutí bude moci držitel rozhodnutí realizovat prostřednictvím jiných 
subjektů. Na vyzvání příslušných orgánů ochrany přírody sdělí jejich identifikační údaje.

 Předchozí souhlas je platný do 31. 12. 2030. 
 Udělení předchozího souhlasu se vztahuje pouze k činnostem, které se týkají činností v Přírodní 

památce Goethova skalka dle ZOPK a nenahrazuje další případná povolení.
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Účastník dle § 27 odst. (1) správního řádu:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00  Praha 5, IČO: 00460001.
 

O d ů v o d n ě n í

Dne 21. 08. 2020 obdržel zdejší odbor jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. (4) písm. j) 
ZOPK žádost výše uvedeného účastníka řízení o vydání závazného stanoviska k některým činnostem
ve zvláště chráněném území – předchozí souhlas dle § 44 odst. (3) ZOPK stanovených v bližších 
ochranných podmínkách Nařízení Okresního úřadu Cheb č. ŽP/3640-532/98 o zřízení Přírodní památky 
Goethova skalka – vstup na území mimo cesty a provozování sportovní horolezecké činnosti.

Žádost byla zdůvodněna následovně (upraveno):
Navrhujeme, aby současné podmínky pro provozování horolezectví zůstaly zachovány, a aby byly skály 
pro horolezce otevřeny celoročně. Oproti současnému znění podmínek, které se odkazují na Pravidla 
lezení ve skalních oblastech ČR, navrhujeme formulovat základní podmínky a zásady přímo
do příslušného dokumentu, tak, aby byly pro všechny lezce zřejmé a nebyly ovlivněny případnou novelou 
„pravidel", která jsou vnitřním dokumentem Českého horolezeckého svazu. Podmínky, za kterých bude 
možno horolezectví na Goethově skalce provozovat, navrhujeme formulovat zhruba takto:
Horolezci jsou povinni:
- chovat se na skalách a v jejich okolí šetrně, tak, aby nedocházelo k poškozování skal, vegetace a rušení 

zvířat, zachovávat ticho a udržovat pořádek,
- řídit se značením či pokyny orgánu ochrany přírody, majitelů pozemků a dalších oprávněných subjektů,
- využívat k přístupu ke skalám a sestupu z nich pouze vyznačených stezek, a tam, kde není cesta 

vyznačena, volit takový přístup ke skále, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a erozi,
- respektovat případná omezení týkající se hnízdění chráněných druhů ptactva a informovat orgán 

ochrany přírody, pokud hnízdění na skalách zjistí.
- horolezcům je zakázáno poškozovat či upravovat povrch skal, tj. zejména vysekávat stupy a chyty

či používat výzbroj pro zimní lezení.
Pořádání hromadných horolezeckých akcí s počtem více než 20 účastníků musí být písemně oznámeno 
orgánu ochrany přírody, a to nejméně 15 dnů před datem konání.
Ke zvážení dáváme možnost vydat souhlas s provozováním horolezectví i pro lezce, kteří nejsou 
organizováni v ČHS. Vzhledem ke spíše místnímu významu těchto skal se není třeba obávat zvýšené 
návštěvnosti. 
O podmínkách provozování horolezectví i o případných dočasných omezeních jsme připraveni informovat 
naše členy i širokou lezeckou veřejnost prostřednictvím našich webových stránek a zejména 
prostřednictvím celostátní databáze Skály ČR.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v předmětné věci.

Dne 26. 08. 2020 oznámil zdejší odbor všem jemu známým účastníkům zahájení správního řízení 
ve výše uvedené věci s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. (3) správního řádu. 

Možnosti seznámit se s podklady žádný z účastníků řízení nevyužil. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vzal v úvahu při svém 
rozhodování následující skutečnosti:

1) Posláním Přírodní památky Goethova skalka je ochrana a zachování části ašského křemenného 
valu, který zde tvoří skupinu vypreparovaných morfologicky nápadných skal. Prováděná 
horolezecká činnost nemůže ohrozit zachování předmětu ochrany a jsou přijaté takové podmínky, 
aby nedocházelo k nadměrnému úmyslnému poškozování skal.

2) Pro horolezeckou činnost v Přírodní památce Goethova skalka byly v minulosti již vydány dvě 
rozhodnutí k povolení:
a) rozhodnutí Okresního úřadu Cheb č. j. ŽP/1096-118/99 ze dne 02. 04. 1999;
b) rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

č. j. 797/ZZ/10-5 ze dne 09. 03. 2010.
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3) Po dobu platnosti obou rozhodnutí, tj. dvaceti let nedošlo, ze strany horolezců k žádnému 
problému a provozování horolezectví zde nemělo  negativní dopady na předmět ochrany Přírodní 
památky Goethova skalka. Přírodní památka Goethova skalka je navíc lokalitou, která není 
horolezci příliš intenzivně využívána. 

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství po provedeném správním řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat k Ministerstvu životního 
prostředí do 15-ti dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u zdejšího úřadu. První den této lhůty
je den následující po dni doručení. 

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Účastník dle § 27 odst. (1) správního řádu:
 Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00  Praha 5 - DS

Účastník dle § 27 odst. (3) správního řádu:
 Obec Hazlov, Hazlov 31, 351 32  Hazlov - DS
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