Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

ČÍSLO JEDNACÍ

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL

LIBEREC

KULK 13369/2021
OŽPZ 1416/2020 OZOP

Mgr. Waldhauserová/621
irena.waldhauserova@kraj-lbc.cz

22. února 2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území PP Dutý kámen
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále je „krajský
úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 a § 77a odst. 5 písm. j)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), k udělení souhlasu k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných
podmínkách přírodních rezervací a památek dle ustanovení § 44 odst. 3 zákona,

vydává
ve smyslu ustanovení § 44b zákona a §§ 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,
kterým uděluje souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území
přírodní památky Dutý kámen.
Článek 1
Předmět úpravy
1. Podle čl. 4 Nařízení Libereckého kraje č. 4/2005 ze dne 31. 5. 2005, o zřízení přírodní památky
Dutý kámen a jejího ochranného pásma, je provozování horolezecké činnosti na území přírodní
památky Dutý kámen (dále jen „PP“) vymezeno v bližších ochranných podmínkách PP, a je tedy
dle ustanovení § 44 odst. 3 zákona možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.
2. Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. j) zákona
souhlasí s provozováním horolezecké činnosti na území PP 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. Každý, kdo horolezeckou činnost
umožněnou tímto opatřením obecné povahy na území PP vykonává, je pro účely tohoto opatření
obecné povahy horolezcem.
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Článek 2
Podmínky souhlasu
1. Horolezecká činnost bude provozována pouze na těchto skalních útvarech: Děravec,
Sloupská jehla, Kužel a Půlený kámen.
2. Horolezecká činnost bude provozována pouze od 1. 7. do 31. 10. V případě prokázaného
hnízdění na některém ze skalních útvarů je orgán ochrany přírody oprávněn omezit
horolezeckou činnost po dobu nezbytně nutnou i v období, kdy je lezení povoleno.
3. Při zjištěném zahnízdění ptáků na skalách je horolezec povinen přerušit výstup
a bezodkladně o tomto informovat krajský úřad.
4. Horolezci jsou povinni se chovat na lezeckých objektech šetrně ke skalám a k jejich
blízkému okolí tak, aby nedocházelo k poškozování přírody, tj. zejména nebudou zasahovat
do porostu na skalách a v jejich okolí, nebudou odstraňovat kameny, dřeviny či zeminu
z terásek a povrchu skal.
5. Je zakázáno poškozovat nebo jakkoliv upravovat povrch skal, např. nevhodnou
manipulací lanem, vysekáváním chytů či stupů apod.
6. Při výstupu je možné používat stávající fixní jistící prostředky a dále vyjímatelné jistící
prostředky na textilní bázi, které nepoškozují skály. Použití jistících prostředků
poškozujících skálu (např. vklíněnec, friend) je zakázáno. Každý horolezec je povinen si své
jistící prostředky po ukončení lezení odstranit.
7. Při lezení nelze používat magnézium a jiné chemické látky, které by měly sloužit
ke zvýšení tření na skalách.
8. Lézt je možné pouze ve vhodné lezecké obuvi nepoškozující povrch skal.
9. Provozovat horolezectví je dovoleno pouze na suchých skalách a za denního světla.
10. Vytváření nových lezeckých cest je možné pouze na základě souhlasu orgánu ochrany
přírody.
Článek 3
Platnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky a platí do 31. 12. 2030.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 20. 8. 2020 od Českého horolezeckého svazu, se sídlem Nádražní
29/21, Praha, IČO: 00460001 (dále jen „ČHS“), žádost o vydání souhlasu s provozováním
horolezectví na území PP.
Důvodem pro podání žádosti je fakt, že ke dni 31. 12. 2020 končí platnost rozhodnutí
č.j. KULK 61781/2015 ze dne 3. 9. 2015, kterým krajský úřad za podmínek v tomto rozhodnutí
uvedených povolil provozování horolezectví na skalách v PP. Ve své žádosti ČHS navrhuje, aby
byl souhlas vydán formou opatření obecné povahy tak, jak to umožňuje ustanovení § 43 odst. 2
zákona.
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Krajský úřad zvážil tuto možnost, konzultoval ji s jinými orgány ochrany přírody a prostudoval
dostupná opatření obecné povahy týkající povolování horolezecké činnosti ve zvláště
chráněných územích a nenalezl důvod, proč by tento postup neměl zvolit. Zejména s ohledem
na to, že výsledkem vydání tohoto opatření obecné povahy bude možnost provozování
horolezectví v této lokalitě i pro horolezce, kteří nejsou organizování v ČHS, a to za jasně
stanovených podmínek, které zajistí, že při této činnosti nebude docházet k poškozování PP.
Předmětem ochrany PP je pískovcový hřbet s erozí vypreparovanými nebo lidskou činností
vzniklými skalními útvary a se specifickými geologickými jevy – ukázka přeměny
svrchněkřídového pískovce na styku s třetihorní bazickou vyvřelinou, projevující se
sloupcovitou a deskovitou odlučností pískovce. PP není jen geologickou zajímavostí, ale
historicky má toto území také kulturní a rekreační význam. Již ve druhém desetiletí 20. století
bylo v jižní části hřbetu kunratickou sekcí Horského spolku pro nejsevernější Čechy upraveno
výletní místo nazývané Körnerova výšina. Byla zde realizována hřebenová cesta a místní umělci
vytesali do jedné svislé skalní stěny reliéf s podobiznou básníka Theodora Körnera.
Horolezectví může ovlivňovat stanoviště na přístupových cestách, v bezprostředním okolí skal
a vlastní skály jako geomorfologický útvar i jako biotop. Negativní vliv má sešlap, vyřezávání
vegetace, eroze a zanechávání pobytových stop. Žádné tyto negativní vlivy horolezectví však
nikdy během kontrol, které zde krajský úřad pravidelně provádí, zjištěny nebyly. Nebyly
zjištěny ani zpracovatelem nového plánu péče o PP při terénních pochůzkách v r. 2019 ani
takové informace nemá krajský úřad z jiných zdrojů. Na skalách povolených k lezení nejsou
viditelná poškození. Odpadky, které se v PP dají najít zejména během a po skončení letní
turistické sezóny, lze zcela jistě připsat na vrub turistům, kteří se pohybují po hřebenové stezce
a evidentně je během cesty na vyhlídku na JZ konci skalního hřbetu zahazují ze svahu dolu.
Povolovaným horolezectvím nemohou být poškozeny nejcennější a nejzajímavější části PP,
útvar „Vějíř“ a lomová stěna bývalého lomu, kde je patrná výše zmiňovaná sloupcovitá až
deskovitá odlučnost pískovce. Horolezectví je povolováno v jiných částech památky a tyto
útvary ani nejsou pro horolezectví vhodné.
Z výše uvedených důvodů krajský úřad uděluje souhlas s horolezectvím v PP na skalních věžích
uvedených v podmínce č. 1 tohoto opatření obecné povahy, na popsaných „udělaných“ cestách,
za podmínek, které zajistí, že ani v budoucnu nebude horolezectví negativně ovlivňovat stav
předmětu ochrany PP, lokalitu jako důležité hnízdiště nejen zvláště chráněných druhů ptáků
i biotop dalších druhů.
K podmínkám souhlasu:
Všeobecně: Krajský úřad vydal dne 3. 9. 2015 rozhodnutí č.j. KULK 61781/2015, kterým
členům ČHS povolil provozování horolezectví za velice podobných podmínek, jako jsou
uvedeny v tomto opatření obecné povahy. Jak je uvedeno výše, v rámci své správní činnosti
krajský úřad nezjistil poškození PP provozováním horolezecké činnosti ani takové informace
nemá z jiných zdrojů. Z toho krajský úřad usuzuje, že takto nastavené podmínky rozhodnutí
umožňují dostatečnou ochranu PP z pohledu jejího využívání pro horolezectví.
Podmínkou č. 1 jsou vymezeny skalní útvary, kde je možné horolezectví provozovat.
Podmínky č. 2 a 3 jsou stanoveny k ochraně hnízdících ptáků. Podle ornitologických průzkumů,
které si nechal krajský úřad zpracovat v letech 2011 a 2012, je území PP hnízdištěm
i potenciálním hnízdištěm řady i zvláště chráněných druhů ptáků. Na skalách by však s největší
pravděpodobností mohl zahnízdit pouze krkavec velký a poštolka obecná. Oba druhy byly
na lokalitě v jarních měsících průzkumu pozorovány, ke hnízdění ovšem nedošlo. Nejspíš kvůli
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rušení turisty, kteří se v časném jaru pohybovali na území PP. Pokud by došlo ke hnízdění
zvláště chráněného krkavce velkého, bylo by téměř s jistotou v červenci už ukončeno, protože
krkavci hnízdí neobyčejně brzy (někdy i od konce února).
Další podmínky (č. 4-9) jsou stanoveny jak k ochraně předmětu ochrany PP, tak dochovaného
přírodního prostředí v PP. Omezení lezení na denní hodiny má zajistit klid pro živočichy
po setmění. I s ohledem na to, že v SV části PP navazuje na frekventovanou silnici I. třídy
a předmětné skalní útvary jsou soustředěny v její opačné, JZ, polovině. Je tedy pravděpodobné,
že živočichové vyžadující po setmění klid, se budou vyskytovat právě v JZ, provozem na silnici
méně ovlivněné, části.
Podmínku č. 10 krajský úřad stanovil, aby mohl posoudit vhodnost nově navržených cest a jejich
případnou kolizi se zájmy ochrany přírody.
Souhlas je udělen do konce roku 2030. V tomto roce bude též probíhat příprava nového plánu
péče o PP, kde budou vyhodnoceny dopady provozování horolezectví na předmět ochrany PP.
Toto vyhodnocení bude podkladem pro projednání nového opatření obecné povahy.
Při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření obecné povahy se nepředpokládá
zhoršení dochovaného přírodního prostředí a stavu předmětu ochrany PP, proto krajský úřad
tento souhlas udělil.
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán doručil veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 25 a § 172 odst. 1 správního řádu: návrh vyvěsil na své úřední desce a na úředních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat,
a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Návrh
opatření obecné povahy byl vyvěšen na úředních deskách krajského úřadu a obcí Cvikov
a Kunratice u Cvikova od 11. 1. 2021 do 27. 1. 2021, přičemž ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění
návrhu k němu nikdo neuplatnil žádné připomínky či námitky. Z toho krajský úřad usuzuje, že
tímto opatřením obecné povahy nebudou negativně dotčeny zájmy samospráv, vlastníků
pozemků ani dalších dotčených osob. Proto krajský úřad ponechal opatření obecné povahy
ve znění jeho návrhu ze dne 7. 1. 2021.
Plné znění tohoto opatření obecné povahy bude po dobu jeho platnosti zveřejněno na webu ČHS
a krajského úřadu.
Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho
odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 101 00 Praha 10
Město Cvikov, nám. Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce:
Město Cvikov, nám. Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Obec Kunratice u Cvikova, č.p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 správního
řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označených správních
orgánů, tj. Města Cvikov a Obce Kunratice u Cvikova.
Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ustanovení
§ 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ....................

Sejmuto dne: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.
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