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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy k udělení souhlasu s vyhrazením míst k provozováním horolezectví 
pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby, které na vyhrazených místech provozují výhradně 

horolezectví v Národní přírodní rezervaci (dále jen “NPR”) Bořeň. 
 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKP České 
středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) 
a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „ZOPK“), po projednání s  obcemi Želenice a Hrobčice jako dotčenými obcemi ve smyslu 
ust. § 71 odst. 4 ZOPK a Městským úřadem Bílina, odborem stavebním a životního prostředí, jako 
dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje podle § 172 odst. 1 správního řádu 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2/2020: 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
 
 
(1) Na území NPR Bořeň je podle ust. § 29 písm. d) zákona zakázáno vstupovat mimo cesty 

vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a podle ust. § 29 písm. f) ZOPK zakázáno 
provozovat horolezectví. 

 
(2) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky tímto opatřením obecné povahy podle § 78 

odst. 3 písm. i) ZOPK vyhrazuje místa k provozování horolezectví a vyhrazuje přístupové cesty k 
těmto místům ve vymezených terénech vyznačených v příloze č. 1 tohoto opatření obecné povahy 
na území NPR Bořeň za podmínek stanovených tímto opatřením obecné povahy. 

 
(3) Horolezeckou činností je pro účely tohoto opatření obecné povahy míněno pouze sportovní lezení 

s využitím fixních a vyjímatelných jistících prostředků. Horolezeckou činností povolenou tímto 
opatřením obecné povahy není bouldering, slackline, highline či drytooling). 
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Článek 2 
Podmínky souhlasu 

 
(1) Na území NPR Bořeň lze k horolezecké činnosti využívat výhradně vyjmenované terény, a to v 

těchto časových obdobích: 
 
a. pouze v období od 1. července do 31. ledna následujícího roku je možno lézt v úseku od 
Kramlové cesty (někdy též „Kramlované cesty“) po Pravý severní pilíř (cesta Metla), mimo prostoru 
„Severního komína“, kde platí celoroční zákaz, 
b. celoroční lezení se povoluje na ostatních skalních partiích NPR Bořeň, evidovaných u 
 správce této skalní oblasti. 

 
(2) Přístupové cesty pro výše citované úseky (nástupové cesty) jsou vyznačeny následovně: 

a) z rozcestí značené turistické cesty (v místech, kde odbočuje na vrchol) pod jižní stěny Bořně 
b) ze značené turistické cesty k „Pašeráku“ do prostoru jižních stěn Bořně 
c) ze značené turistické cesty ke „Kramlové cestě“ 
d) ze značené turistické (okružní) cesty za chatou pod Bořní ke cvičné stěně (Stěna nebes“) 
e) ze značené turistické (okružní) cesty okolo „Poledního kamene“ pod „Polední pilíř“ 
f) ze značené turistické cesty na vrchol ke „Skautské věži“ a „Bílinské jehle“ 

 
(3) Zákres sektorů a jejich částí, ve kterých je dle odst. 1 a 2 povoleno provozování horolezecké 

činnosti, a povolených přístupových cest je přílohou tohoto opatření. 
 

(4) Horolezci jsou povinni ve výše uvedených sektorech dodržovat tato pravidla a zásady chování: 
 

a) pohybovat se výhradně po turisticky značených cestách a cestách vyznačených jako nástupové,  
b) chovat se šetrně ke všem složkám NPR Bořeň, dodržovat pořádek a zachovávat klid, v případě 

zjištění výskytu zvláště chráněných druhů organismů uvedených v prováděcím předpisu zákona 
(vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, např. hnízdění ptactva na 
skalních útvarech) bude tato skutečnost bezodkladně oznámena správci skal a horolezecká 
činnost bude v dotčené lokalitě přerušena a prostřednictvím správce skal bude přerušení 
horolezecké činnosti obvyklým způsobem oznámeno členům ČHS. Správce skal prokazatelným 
způsobem projedná s Agenturou územní a časovou uzávěru této lokality a zajistí informovanost 
o omezení provozování horolezectví způsobem obvyklým (mj. označením v terénu, 
informováním horolezců na webových stránkách ČHS) 

c) provozování horolezectví je povoleno za denního světla a v lezecké obuvi nepoškozující povrch 
skal. 

 
 

(5) Při provozování horolezecké činnosti není dovoleno: 

a) poškozovat a měnit povrch skal (nevhodná manipulace s lanem, vysekávání chytů či stupů 
apod.). 

b) používat jistících prostředků poškozujících skálu (skobování, zatloukání jistících prostředků 
kladivem, apod.),  

c) používat při lezení po skále zimní lezeckou výzbroj (stoupací železa, cepín, zimní kladivo, apod.), 
e) slaňovat pomocí stromů a keřů (ke slanění používat výhradně slaňovacích kruhů nebo jiných 

fixních prostředků, k případnému pěšímu sestupu pouze vyhrazené turistické stezky), 
f) zasahovat do vegetace na skalách a odstraňovat uvolněné kameny bez souhlasu Agentury a  

majitele pozemku, 
g) provádět prvovýstupy bez předchozího souhlasu správce skal. Správce skal před vydáním 

souhlasu k prvovýstupu projedná navrhovanou trasu prvovýstupu s Agenturou a bude 
disponovat prokazatelným souhlasem Agentury s vedením trasy navrhovaného prvovýstupu. 
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Článek 3 
Odůvodnění 

 
NPR Bořeň byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 445/2013 Sb., o zřízení 

NPR Bořeň. Dle ust. § 29 písm. d) ZOPK je zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem 
orgánu ochrany přírody a podle ust. § 29 písm. f) ZOPK zakázáno provozovat horolezectví.  

 
Podnětem k vydání opatření byla žádost Českého horolezeckého svazu (dále jen „ČHS“) ze dne  

25.8.2020 z důvodu ukončení platnosti výjimky vydané Správou CHKO České středohoří dne 
23.10.2015 pod č. j. SR/1429/CS/2015-3. ČHS v žádosti navrhuje na území NPR Bořeň povolit 
horolezeckou činnost v podobném rozsahu jako v minulém období a také, aby bylo povolení vydáno 
formou opatření obecné povahy. Souhlas k těmto činnostem vydává rozhodnutím, nebo pokud je okruh 
adresátů neurčitý, opatřením obecné povahy. Horolezectví je provozováno velkým počtem osob 
(adresátů), jejichž okruh ani nemůže být Agentuře znám. Z těchto důvodů Agentura vydává souhlas 
formou opatření obecné povahy a postupem v souladu s § 172 správního řádu. 

 
ČHS se zavázal se, že bude informovat lezeckou veřejnost o podmínkách souhlasu, zveřejní tyto 

podmínky na webu, bude udržovat přístupové a horolezecké cesty a horolezecká zařízení v rozsahu, 
který umožňuje práce dobrovolníků, bude působit na lezeckou veřejnost, zajišťovat úklid odpadu v 
horolezeckých terénech a vést agendu prvovýstupů. 
 

Z hlediska ochrany přírody je NPR Bořeň významnou lokalitou ve správě RP Správa CHKO České 
středohoří. To dokládá i režim jeho ochrany. Území vrchu Bořeň je regionálním biocentrem územního 
systému ekologické stability, národní přírodní rezervací a evropsky významnou lokalitou. 
 

Předmětem ochrany NPR Bořeň je ochrana přirozených teplomilných společenstev sutí a skal 
(skalní stepi) na vypreparovaném znělcovém lakolitu. Předmětem ochrany EVL jsou stanoviště 
kontinentální opadavé křoviny (40A0); panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190); 
středoevropské silikátové sutě (8150); chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220) a 
lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180). Skalní výstupy na severní straně kopce 
jsou hnízdištěm výra velkého a krkavce velkého, kteří oba patří do kategorie zvláště chráněných druhů 
živočichů. Dle ust. § 50 jsou chráněni nejen jedinci, ale i jejich biotop. Střet ochrany těchto druhů s 
horolezeckou činností je řešen územním a časovým omezením horolezecké činnosti. Výskyt výše 
uvedených předmětů ochrany je také důvodem, proč není možné na území NPR Bořeň rozšiřovat 
stávající a povolovat nové horolezecké obvody. 
 

Agentura při posuzování žádosti vycházela zejména ze skutečnosti, že horolezecká činnost v NPR 
Bořeň probíhá kontinuálně desítky let, podmínky stanovené v předchozích souhlasech jsou 
respektovány a dosavadní spolupráce se stávajícím správcem oblasti je zcela bezproblémová. 
Agentura v průběhu řízení posuzuje, zda výjimka ze zákazu ve zvláště chráněných územích je 
podložena jiným veřejným zájmem převažujícím nad zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany 
zvláště chráněného území. Provozování horolezecké činnosti v rozsahu povoleném tímto opatřením 
významně neovlivní předmět ochrany NPR Bořeň (tzn. ochranu přirozených teplomilných společenstev 
sutí a skal). Podmínky uvedené ve výroku jsou nastaveny tak, aby horolezecká činnost významně 
neovlivnila zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.  

 
Správa CHKO ČS při hodnocení záměru vycházela také z těchto okolností a podkladů:  

 
1. Umístění ve vztahu k MZCHÚ, EVL, PS 
Horolezecká činnost bude provozována v NPR Bořeň, v evropsky významné lokalitě Bořeň. 
 
2. Posouzení vlivu na zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území 
Horolezecká činnost za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí nepředstavuje významný 
negativní zásah do cenných botanických či zoologických lokalit.  

 
Podklady pro rozhodnutí: 
1/ Žádost o povolení výjimky ze dne 27.8.2020 (č.j. SR/2002/UL/2020-1)  
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2/ Rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 23.10.2015 (č. j. SR/1429/CS/2015-3) 
3/ Plán péče o NPR Bořeň 
4/ Rezervační kniha NPR Bořeň 
5/ Soubor doporučených opatření pro EVL Bořeň (MZP/2018/630/1630) 

 
 

Agentura vyhodnotila také vliv opětovného povolení horolezectví v EVL Bořeň jako území Natura 
2000. Vycházela přitom z úvahy, že horolezecká činnost byla provozována již před rokem 2005 (doba 
vymezení EVL), na rozsahem podobném území jako je tomu v dnešní době. Po vyhodnocení údajů o 
stavu předmětů ochrany EVL došla k závěru, že z důvodu provozování horolezecké činnosti nedochází 
k závažnému nebo nevratnému poškozování přírodních stanovišť a druhů, k jejichž ochraně byla území 
vymezena. 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. 

 
Návrh opatření obecné povahy byl dne 22. 10. 2020 projednán s obcí Želenice a obcí Hrobčice, 

obcemi dotčenými ve smyslu § 71 odst. 4 ZOPK a dne 21.10.2020 s Městským úřadem Bílina, odborem 
stavebním a životního prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 správního řádu. 
Ani jeden z nich nevznesl připomínky. Návrh opatření obecné povahy byl dne 22. 10. 2020 zveřejněný 
na úřední desce Agentury, odkud byl dne 5.11.2020 sejmutý. Na úřední desce Obce Želenice byl 
zveřejněný dne 23.10. 2020 a sejmutý dne 10. 11. 2020, na úřední desce Obce Hrobčice byl zveřejněný 
dne 23.10.2020 a sejmutý dne 8.11.2020, na úřední desce MěÚ Bílina byl dokument zveřejněný dne 
21. 10. 2020 a sejmutý dne 6.11.2020. 

 
K zajištění předmětů ochrany dotčeného maloplošného chráněného území stanovila Agentura 

následující podmínky uvedené v článku 2 návrhu opatření obecné povahy. 
 
Podmínky č. 1 až 3 určují sektory, kde je horolezecká činnost povolená od 1.7. do 31.1., sektory, kde 
je horolezecká činnost celoročně zakázána a sektory, kde je horolezecká činnost celoročně povolena. 
Orientační zákres povolených sektorů je uveden v příloze. Časové omezení horolezecké činnosti je 
stanoveno z důvodu ochrany hnízdících ptáků. Podmínkou č.4 jsou stanovena pravidla chování v 
horolezeckých terénech, která slouží k ochraně dochovaného přírodního prostředí dotčených 
chráněných území. Pro splnění cílů ochrany přírody je nutné, aby horolezecká veřejnost respektovala 
značení v terénu, jak je uvedeno v bodu 4a). Konkrétním případem značení je lokální uzávěra 
horolezeckých terénů v době hnízdění ptáků, nebo omezení vstupu z důvodu probíhající těžby 
rizikových stromů. Podmínka 4.b) byla stanovena z důvodu obecné a zvláštní ochrany ptáků hnízdících 
v území. Podmínka platí i obecně. Horolezci nebudou rušit klid a budou dbát na čistotu a pořádek. 
Zmírnění dopadů turistického a sportovního zatížení rezervace je podmínkou pro dlouhodobé 
provozování horolezectví v oblasti bez dopadů na předměty ochrany (např. na druhové složení 
společenstev rostlin a živočichů). Podmínka 4.c) byla stanoveny z důvodu ochrany skalního povrchu 
a z důvodu zajištění klidu pro živočichy po setmění.  
 
1. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu opatření obecné povahy: 

Kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
mohl uplatnit své připomínky (§ 172 odst. 4 správního řádu). Agentura obdržela dne 16.11.2020 
následující připomínky ČHS: 
 

Připomínka k čl. 2, odst. 5, písm. d): „Žádáme o vypuštění zákazu používání magnesia a jiných 
chemických prostředků zvyšujících tření. Zákaz magnesia je obvyklý na pískovcových skalách v 
Čechách, na jiných skalách, tj. na vápenci, čediči, žule se magnesium běžně používá a orgány ochrany 
přírody jej nezakazují. Na skalách Bořně se magnesium dlouhodobě používá, zvláště na lezeckých 
sektorech otočených na jih.“ 

 
Agentura po zvážení všech výše uvedených argumentů připomínce vyhověla. 
 

2. Rozhodnutí o uplatněných námitkách: 
Do 24. 11. 2020 (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu) mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem práva vlastnického mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky 
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(§ 172 odst. 5 správního řádu). K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky, 
a proto Agentura po posouzení žádosti, vyhodnocení dostupných podkladů a připomínek rozhodla 
tak, jak je uvedeno v článku 1 až 3 tohoto opatření obecné povahy. 

 
Toto opatření obecné povahy se oznamuje v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou 

vyhláškou zveřejněním na úřední desce Agentury. 
 

 

Článek 5 
Účinnost a platnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a 
platí do 31.12.2030. 

 

Článek 6 
Poučení 

 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Agentury. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění 
může každý podle § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 
povahy vydal. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý 
nahlédnout u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO České středohoří, pracoviště 
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem). 

 

Otisk úředního razítka 

 
 

(podepsáno elektronicky) 
 

Ing. Petr Kříž, v. r. 
ředitel RP SCHKO České středohoří 
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Příloha č. 1 
Vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest v NPR Bořeň 
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