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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy ve věci udělení souhlasu s horolezeckou činností na území Národní
přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e), ust. § 78 odst. 1 a ust. § 78 odst. 3 písm. i) zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává podle § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 4 / 2021,
kterým se na území národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory
vyhrazují místa pro horolezeckou činnost, a uděluje souhlas s provozováním horolezectví a s
vyznačením přístupových cest.
Článek 1
Předmět úpravy
(1) Na území národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je dle ust. § 29 písm. f) zákona
zakázáno provozovat horolezectví a dle ust. § 29 písm. d) zákona zakázáno vstupovat mimo cesty
vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody.
(2) AOPK ČR tímto opatřením obecné povahy souhlasí s prováděním horolezecké činnosti na
místech vyhrazených pro provozování horolezectví v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny
(dále jen NPR JHB) v souladu s ust. § 29 písm. f) zákona (viz příloha č. 1 až 3). AOPK ČR dále souhlasí
s vyznačením přístupových cest k horolezeckým terénům v NPR JHB v souladu s § 29 písm. d) zákona.
(3) Ve vyznačených terénech se povoluje horolezecká činnost, za podmínek stanovených tímto
opatřením dle ust. § 78 odst. 3 písm. i) zákona.
(4) Horolezeckou činností je pro účely tohoto opatření obecné povahy míněno pouze sportovní lezení, s
případným využitím fixních a vyjímatelných jisticích prostředků. Horolezeckou činností povolenou tímto
opatřením obecné povahy není bouldering, skialpinismus, slackline, highline a lezení po zajištěných
cestách (tzv. via ferraty).
Článek 2
Podmínky souhlasu
(1) Lezení je povoleno celoročně na vyjmenovaných lezeckých objektech a ve vymezených liniích a
polygonech (výčet a poloha jednotlivých lezeckých objektů a hraniční body linií a polygonů jsou
stabilizované souřadnicově - viz přílohu 1. - 3. tohoto opatření).
(2) V ochranném pásmu NPR JHB je povoleno lezení celoročně na celém území.
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(3) Lezeckým objektem se rozumějí skalní věže a stěny včetně bezprostředně navazujících skalních
bloků, které umožňují sportovní lezení s lanem a fixními nebo vyjímatelnými jisticími prostředky.
(4) Vyhrazení míst pro horolezectví v NPR JHB a jejím ochranném pásmu se vztahuje na horolezectví
provozované individuálně; nevztahuje se na hromadné a organizované akce.
(5) Pro přístup k lezeckým objektům budou horolezci využívat značené turistické trasy a vyznačené
přístupové pěšiny, v ostatních místech budou volit přístupy s maximální šetrností k přírodnímu prostředí.
(6) K výstupu a sestupu mohou horolezci využívat pouze přirozené skalní tvary a musejí v maximální
možné míře šetřit půdní a vegetační kryt. Při provozování horolezecké činnosti nebude nijak upravován
povrch skály a nebude zasahováno do vegetačního krytu (čištění skály od mechu, lišejníku, travního
porostu) a porostů dřevin. V odůvodněných případech, zejména z důvodu bezpečnosti, může být po
předchozím projednání s AOPK ČR přistoupeno k odstranění vybraných stromů - partnerem pro jednání
je v tomto případě Oblastní vrcholová komise Jizersko-Lužická (dále jen OVK).
Po dohodě s AOPK ČR mohou být v odůvodněných případech umísťovány vratné body pro bezeškodné
ukončení výstupu a sestup.
(7) Při zjištěném zahnízdění ptáků je horolezec povinen přerušit výstup a buď přímo nebo
prostřednictvím OVK bezodkladně informovat AOPK ČR. Ta v odůvodněných případech a v rozsahu
časově i plošně nezbytně nutném může vyhlásit lokální uzávěru; o jejích důvodech a rozsahu bude
lezeckou veřejnost ve spolupráci s OVK vhodným způsobem informovat (vyznačení v terénu, web).
(7a) Při zjištěném výskytu zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD) živočichů (především vlk obecný,
rys ostrovid, čáp černý) v oblasti řešené tímto OOP může AOPK ČR v rozsahu časově i plošně nezbytně
nutném vyhlásit lokální uzávěru; o jejích důvodech a rozsahu bude lezeckou veřejnost ve spolupráci s
OVK vhodným způsobem informovat (vyznačení v terénu, web).
(8) Používat při horolezecké činnosti magnézium či jiné chemické prostředky sloužící k vysoušení kůže
na rukou je možné od stupně VIIIb jizerské stupnice (včetně) výše.
(9) Při výstupu je možné používat stávající fixní jisticí prostředky a dále jisticí prostředky vyjímatelné
nepoškozující skálu (použití skob při výstupu není dovoleno s výjimkou případů, kdy budou použity k
osazení fixního jištění při prvovýstupu). Osazovat fixní jištění při tvorbě prvovýstupů je třeba s maximální
úsporností a pouze typy schválené OVK (barva, velikost). Podmínka platí i pro vratné body a ostatní
zařízení (slaňovací a dobírací kruhy, vrcholové schránky...). Bez předchozího souhlasu AOPK ČR není
povoleno provádět dojišťování (doplňování nových fixních jisticích prostředků do stávajících
horolezeckých cest).
(10) Lezení v ledu (za použití stoupacích želez a cepínů) není striktně časově vymezeno stanovením
konkrétní doby, ale je podmíněno existencí vhodných podmínek, tedy vytvořením dostatečně silné vrstvy
ledu, kdy nehrozí poškození povrchu skal a přírodního prostředí v jejich okolí.
Lezení v ledu na území NPR JHB je možné na lokalitách v údolí Černého Štolpichu po obou stranách
lesní cesty Štolpišská.
Sektor A - vodopád: Ledové stupně přímo v korytu Černého Štolpichu pod lávkou u Štolpišského
vodopádu.
Sektor B - Galerie levá: Rozsáhlý prostor v jižním svahu nad lesní cestou Štolpišská v úseku za
zatáčkou s mohutnou opěrnou zdí (Galerie).
Sektor C - Galerie pravá: Prostor v obtížně přístupném terénu cca 100 metrů západně od zatáčky lesní
cesty Štolpišská. Horní konec opěrné zdi Galerie je místem nástupu k tomuto sektoru.
Sektor D - Pod horním mostem: Rozsáhlý sektor v SV svahu nad lesní cestou Štolpišská v úseku pod
horním mostkem (mostek u památníčku „Maiwaldova smrt“).
Sektor E - Pod Jeskynní věží: Skalní masiv s ledovými stoky ve svahu pod Jeskynní věží přibližně 100
metrů od lesní cesty Štolpišská ještě pod nejníže položeným mostkem.
Mimo vyjmenované lokality není lezení za použití maček a cepínů dovoleno. Nepřípustné je záměrné
lezení mixů a drytooling na území NPR JHB. Výjimkou je lokalita lom Oldřichov v Hájích v ochranném
pásmu rezervace, kde jsou zmíněné aktivity povoleny.
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Přehled rozmístění a vymezení jednotlivých sektorů pro lezení v ledu je zobrazen v příloze tohoto
opatření.
Článek 3
Účinnost a platnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a platí
do 31. 12. 2025.
Článek 4
Odůvodnění
Proces vydání opatření obecné povahy
Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 200/1999 Sb. Dle ust. § 29, písm. f) zákona je zakázáno na celém území NPR provozovat
horolezectví. Dle ust. § 43 odst. 3 zákona se souhlas s vyhrazením míst podle § 29 zákona stanoví
opatřením obecné povahy. Horolezectví je provozováno velkým počtem osob (adresátů), jejichž okruh
ani nemůže být AOPK ČR znám. Z těchto důvodů AOPK ČR vydává souhlas formou opatření obecné
povahy a postupem v souladu s § 171 až 173 správního řádu.
Podnětem k vydání opatření byla žádost Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) z 23. 11.
2020. ČHS v žádosti navrhoval na území NPR JHB povolit horolezeckou činnost v podobném rozsahu
jako v minulém období a zavázal se, že bude informovat lezeckou veřejnost o podmínkách souhlasu a
případných lokálních uzávěrách z důvodu hnízdění, zveřejní podmínky opatření na webu a
prostřednictvím OVK bude dohlížet nad dodržováním stanovených podmínek a spolupracovat s AOPK
ČR.
V souladu s ust. § 172 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn na úřední
desce AOPK ČR (vyvěšeno 23. 2. 2021, sejmuto 12. 3. 2021) a na úředních deskách obecních úřadů v
obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat:
Město Frýdlant - vyvěšeno 23. 2. 2021, sejmuto 12. 3. 2021
Město Raspenava - vyvěšeno 22. 2. 2021, sejmuto 11. 3. 2021
Město Hejnice - vyvěšeno 24. 2. 2021, sejmuto 12. 3. 2021
Obec Bílý Potok - vyvěšeno 24. 2. 2021, sejmuto 23. 3. 2021
Obec Oldřichov - vyvěšeno 22. 2. 2021, sejmuto 10. 3. 2021
Obec Lázně Libverda - vyvěšeno 22. 2. 2021, sejmuto 9. 3. 2021
Současně se zveřejněním návrhu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky
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). Nikdo ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnil.
2. Rozhodnutí o uplatněných námitkách:
Do 23. 3. 2021 (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 (§ 172 odst. 5
správního řádu). K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky a proto AOPK ČR
po posouzení žádosti a vyhodnocení dostupných podkladů 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 AOPK ČR (datum zveřejnění/vyvěšení je uvedeno níže).
Odůvodnění ve vztahu ke konkrétní výjimce
Z hlediska ochrany přírody je oblast NPR JHB jedním z nejhodnotnějších území v CHKO Jizerské
hory. To dokládá i režim její ochrany. Území NPR JHB je I. zónou CHKO Jizerské hory, nadregionálním
biocentrem územního systému ekologické stability, evropsky významnou lokalitou a je součástí ptačí
oblasti Jizerské hory.
Předmětem ochrany NPR JHB jsou v národním měřítku jedinečné a významné ekosystémy komplex smíšeného, převážně bukového lesa s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými
přírodě blízkými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto specifické prostředí a plnícími
funkci zachování a reprodukce genetického potenciálu původních lesních dřevin.
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Horolezectví ovlivňuje stanoviště na přístupových cestách, v bezprostředním okolí skal a vlastní
skály, jako geomorfologický útvar a biotop. Negativní vliv má sešlap, vyřezávání vegetace, eroze a
zanechávání pobytových stop. Tyto negativní jevy se soustřeďují zejména do nejčastěji navštěvovaných
horolezeckých sektorů (Lysé skály, okolí Zvonu, Zahradní stráň). Je však v podstatě nemožné rozeznat,
zda jsou způsobeny neukázněnými turisty, kteří vstupují mimo turistické stezky, nebo horolezci.
AOPK ČR provádí v NPR JHB pravidelné kontroly, které jsou zaměřeny na dodržování
ochranného režimu NPR a dodržování podmínek vydaných rozhodnutí. Skutečný stav věci je AOPK ČR
znám z její úřední a odborné činnosti.
Při kontrolní činnosti se AOPK ČR zaměřovala zejména na dodržování místního a termínového
omezení horolezecké činnosti v období hnízdění ptáků. Tato omezení byla dle vědomí AOPK ČR
respektována a po celou dobu platnosti souhlasu s vyhrazením míst pro provozování horolezectví v
NPR JHB v letech 2012 - 2020 nebylo zjištěno takové nedodržení, jež by AOPK ČR řešila v
přestupkovém řízení.
Předmětem ochrany ptačí oblasti Jizerské hory je tetřívek obecný a sýc rousný a jejich biotopy.
Hodnotit vliv horolezecké činnosti v NPR JHB na populaci tetřívka obecného je irelevantní, neboť tento
druh se v zájmovém území - lokalitách, jež by byly zajímavé i z horolezeckého hlediska - nevyskytuje.
Vliv horolezectví v NPR JHB na sýce rousného je možné spatřovat pouze v podobě nahodilého rušení.
Jde však o vliv marginální, protože v nejcitlivějším období toku a péče o mláďata je horolezecká činnost
z důvodu specifických klimatických podmínek (sněhová pokrývka, vlhké skály) minimální. Provozování
horolezectví ve skalních oblastech na území NPR JHB se může dostávat do konfliktu s požadavkem na
ochranu sokola stěhovavého a výra velkého, pro které jsou četné skalní výchozy vhodným hnízdištěm.
Tyto druhy sice nejsou předmětem ochrany vyhlášené Ptačí oblasti Jizerské hory, jedná se však o
ZCHD živočichů. Aby bylo riziko negativního ovlivnění vývoje těchto druhů minimalizováno, přistupuje
AOPK ČR ke stanovování místních a časových uzávěr, které, jak již bylo výše zmíněno, jsou lezeckou
veřejností respektovány. Z ostatních zástupců ZCHD živočichů zjištěných na území NPR JHB, pro které
je třeba chránit biotop a zajistit tím jejich klidný a nerušený přirozený vývoj, je třeba jmenovat krkavce
velkého a čápa černého.
Jizerskohorské bučiny tvoří unikátní ucelený lesní komplex. Díky své členitosti se zde stále
nachází množství klidných míst jen s absolutním minimem lidské přítomnosti a rušení, které je jinak
soustředěno především na okolí turistických cest a návštěvnicky atraktivních bodů (především vyhlídek).
Území je tak útočištěm mnoha druhů vyžadujících klid na větším území, jako jsou například velcí savci.
Vedle kopytníků zde byla zjištěna přítomnost rysa ostrovida a pravidelný výskyt vlka obecného.
Zachování klidového režimu je předpokladem trvalého výskytu a rozmnožování těchto druhů.
AOPK ČR vyhodnotila i vliv opětovného povolení horolezectví na EVL Jizerskohorské bučiny a
ptačí oblast Jizerské hory jako území Natury 2000. Po vyhodnocení údajů o stavu předmětů ochrany
EVL a ptačí oblasti 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.
K zajištění předmětů ochrany dotčeného maloplošného chráněného území stanovila AOPK ČR
podmínky uvedené v článku 2 opatření obecné povahy. Dále k jednotlivým podmínkám:
k bodu 1:
Opatřením jsou vyhrazena místa k provozování horolezectví pro konkrétní skalní objekty a pro
stanovené linie a polygony, jejich soupis je obsahem přílohy. Oproti výčtu skalních objektů z rozhodnutí
z roku 2012 došlo jen k malému nárůstu počtu objektů, na nichž je provozování horolezecké činnosti
umožněno. Většinou se jedná o historicky využívané objekty, u nichž AOPK ČR zvážila možnost jejich
zařazení na seznam. Byly rovněž precizovány hranice polygonů obsahujících skalní objekty tak, aby
lépe reflektovaly situaci v terénu a vyloučily pochybnosti o možnostech provozovat horolezeckou činnost
na objektech v blízkosti hranice polygonu. Oproti návrhu obsaženému v žádosti ČHS nebylo v
ojedinělých případech umožněno horolezectví na nově evidovaných skalách, které se nacházejí
solitérně ve větší vzdálenosti od stávajících legálních horolezeckých terénů. Důvodem vyřazení těchto
objektů je snaha uchovat v rámci NPR Jizerskohorské bučiny lokality s maximálním klidovým režimem,
který má zajistit přežití zde zjištěných ZCHD živočichů - především vlka obecného (Canis lupus), rysa
ostrovida (Lynx lynx) a čápa černého (Ciconia nigra). Jedním z argumentů pro minimalizaci negativních
vlivů horolezecké činnosti na území NPR Jizerskohorské bučiny je rovněž aspirace na zapsání území na
seznam světového přírodního dědictví pod patronátem UNESCO.
Neuvažuje se o rozšiřování počtu skalních objektů z důvodů vyhledávání a využívání terénů pro
bouldering (Bouldering je lezení po kamenech či masivech nižších výšek bez zajištění lanem. V případě
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pádu slouží jako záchrana tzv. „bouldermatka“, což je speciální měkké dopadiště, které si lezec umístí
pod sebe. Jedná se o čistě sportovní disciplínu, kdy se lezec pokouší většinou v bezpečných
podmínkách, o co nejnáročnější lezecký výkon. V boulderingu bývají přesně vytyčené linie výstupu, a to
včetně přesného přikázání určitého směru výstupu. Často jsou i některé chyty zakázány a často se
výstup začíná ze sedu.). Důvodem je očekávaná zvýšená návštěvnost a především plošný dopad tohoto
typu lezení, které se neomezuje jen bodově na markantní skalní útvary. Zvýšená návštěvnost by v
těchto terénech, často velmi náchylných na poškození, mohla způsobit změnu či škodu na dochovaném
stavu přírodního prostředí. Pro tuto specifickou horolezeckou disciplinu existují v Jizerských horách
terény mimo jádrová území NPR Jizerskohorské bučiny. Opatření rovněž nelegalizuje vytváření slackline
a highline (chůze po popruhu napnutém mezi dvěma body - nejčastěji skalními objekty). Tato aktivita
vyžaduje specifické podmínky pro kotvení popruhu a záložního jištění a přináší s sebou delší setrvávání
osob provozujících tuto disciplinu na zájmové lokalitě a s tím souvisejícími jevy - rušení, eroze.
Opatření dále neřeší skialpinismus jako svébytnou horolezeckou disciplínu, která je provozována
nejčastěji v alpském terénu, v podmínkách České republiky pak téměř výlučně v nejvyšších oblastech
Krkonoš a Jeseníků. AOPK ČR považuje skialpinismus v NPR JHB za nežádoucí především z důvodu
ochrany lesního porostu a požadavku na zachování klidového režimu v území.
Opatření také neřeší discipliny slackline a highline, jejichž podstatou je přechod po lanovém
popruhu napnutém mezi pevnými objekty. Lokality pro tyto aktivity je potřeba volit s přihlédnutím ke
konkrétním podmínkám, aby nedošlo k poškození přírodních fenoménů (zejména geomorfologických
struktur a vegetačního krytu) a řešení těchto disciplin je velmi specifické a přesahuje obecný rámec
stanovený tímto opatřením pro horolezeckou činnost.
Opatření neřeší lezení po zajištěných cestách (via ferrata), které je podmíněno realizací stálých
jistících a postupových prvků se specifickými podmínkami založení těchto prvků a představuje výrazně
intenzivní technický zásah do území a umožňuje využití skalního prostředí mnohem širší skupinou i
méně zdatných návštěvníků a přináší s sebou delší setrvávání těchto osob v lokalitě a s tím související
negativní jevy - rušení, eroze, odpadky aj.
k bodu 2:
Vyhláškou č. 200/1999 Sb., jež definuje bližší ochranné podmínky NPR Jizerskohorské bučiny, je
na území ochranného pásma vázáno provozování horolezecké činnosti na souhlas příslušného orgánu
ochrany přírody. S ohledem na fakt, že vyhláška neupravuje pohyb osob, přistoupila AOPK ČR k
paušálnímu povolení horolezecké činnosti v ochranném pásmu za předpokladu dodržení podmínek
formulovaných v dalších bodech tohoto opatření.
k bodu 3:
Pro potřeby vyhrazení bylo přistoupeno k definování termínu „lezecký objekt“. Tato definice rovněž
vychází z rozhodnutí a praxe OVK a z parametrů objektů, které OVK eviduje.
k bodu 4:
Termínem „individuálně“ se rozumí vyloučení komerčních aktivit cestovních kanceláří a dalších
outdoorových agentur včetně horských vůdců a průvodců. Pořádání hromadných akcí je nadále možné
pouze s výjimkou udělovanou AOPK ČR. Hromadné akce s prvky horolezecké činnosti (horolezecké
závody, závody Horské služby, cvičení složek integrovaného záchranného systému) mají v místě konání
významný vliv na přírodní prostředí (sešlap terénu a následná eroze, rušení živočichů v senzitivním
období) a je proto třeba regulovat jejich průběh v čase nebo stanovením speciálních podmínek.
k bodu 5:
Z praktických důvodů a s ohledem na rozdílnou intenzitu využívání skalních objektů (resp. jejich
skupin) AOPK ČR nepovažuje za možné a vhodné značit přístupy ke všem objektům, na nichž je
horolezecká činnost povolena. V současnosti jsou vyznačeny hlavní přístupové trasy, které jsou
dlouhodobě využívány a jsou již tradiční, a to v těch oblastech, kde je návštěvnost lezeckých objektů
relativně vysoká. Provedení a údržbu tohoto značení zajišťuje OVK po dohodě s AOPK ČR.
K lezeckým objektům, které nemají vyznačenou přístupovou cestu, jsou horolezci povinni volit co
nejšetrnější přístup.
k bodu 6:
AOPK ČR předpokládá, že se horolezci budou při provozování horolezecké činnosti chovat
maximálně ohleduplně k přírodnímu prostředí (tvořenému složkou živou i neživou). Zásahy do
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přirozeného skalního povrchu - například vysekávání stupů a chytů či naopak jejich podlepování jsou
zcela nepřípustné. Výjimkou je pouze vrtání otvorů pro osazení nezbytně nutného fixního jištění.
Nepřípustné je také odstraňování vegetačního krytu a „čištění“ skály od porostu mechů a lišejníků
a odstraňování organické hmoty ze spár a polic. Výřez dřevin není povolen vyjma ojedinělých
odůvodněných případů. Každý takovýto zásah musí být dopředu schválen AOPK ČR. Tento souhlas
nenahrazuje nezbytný souhlas vlastníka pozemku.
V případě, že horolezecká cesta končí výlezem do vegetace, je vhodné po dohodě s AOPK ČR
osadit na její konec schválený vratný bod tak, aby byl zajištěn bezpečný sestup lezce a nedocházelo k
devastaci půdního a vegetačního krytu dolézáním na vrcholy a temena skal.
k bodu 7:
Skalní oblasti Jizerských hor jsou významným hnízdním biotopem řady ptáků (typicky sokol
stěhovavý, výr velký, krkavec velký). Při horolezecké činnosti může dojít k situaci, kdy lezec při výstupu
zjistí zahnízdění. V takovém případě je zapotřebí ihned přerušit výstup, aby nedošlo k rušení hnízdících
ptáků a následnému možnému opuštění hnízda a přerušení inkubace či úhynu mláďat. AOPK ČR pak
přistoupí k regulaci horolezecké činnosti v dané lokalitě. Tato regulace bude mít charakter časově a
místně ohraničené uzavírky s vyloučení horolezecké činnosti. O uzavírkách bude AOPK ČR informovat
na webu (vlastní webové stránky, webové stránky ČHS) a v případě potřeby i vhodným vyznačením v
terénu.
k bodu 7a
Z důvodu ochrany ZCHD živočichů především vlka obecného, rysa ostrovida a čápa černého, pro
které je třeba zachovat klidový režim jako předpoklad jejich trvalého výskytu a rozmnožování v NPR
JHB, stanovila AOPK ČR v tomto bodě regulaci využití území horolezeckou činností obdobně jako v
bodě 7.
k bodu 8:
Vliv používání magnézia při horolezecké činnosti na přírodní prostředí nebyl prokázán, ale nelze
jej ani vyloučit. Zejména v případě vegetace adaptované na kyselé prostředí povrchu skal, jaká se
nalézá ve skalních oblastech Jizerských hor. Byly zdokumentovány případy, kdy prostor pod osazeným
fixním jištěním byl pro vegetaci povrchu skal zcela sterilní z důvodu vymývání látek s herbicidním
účinkem. Podobný vliv nelze vyloučit ani v případě použití magnézia. AOPK ČR proto v souladu s
žádostí podanou ČHS a na základě dlouhodobého sledování situace přistoupila k povolení použití
magnézia na cestách vyšší obtížnosti s velmi nízkou frekvencí výstupů, čímž je omezen jeho negativní
vliv na minimální míru, aniž by regulace jeho použití byla limitem pro sportovní stránku lezení.
k bodu 9:
Jisticí prostředky používané při horolezecké činnosti v Jizerských horách prošly vývojem, jehož
výsledkem je v současnosti používaná široká škála fixních i vyjímatelných prostředků, které umožňují
horolezcům bezpečné zajištění v průběhu výstupu. Současná podoba fixních jisticích prostředků
schválená a prosazovaná oblastní vrcholovou komisí ČHS vyhovuje z hlediska bezpečnosti i požadavku
na to, aby svou podobou nepůsobily rušivě v přírodním prostředí. S tím souvisí i požadavek na nejvyšší
možnou střídmost jejich použití při prvovýstupu.
Vyjímatelné jisticí prostředky, které jsou dnes používány při horolezecké činnosti, dovolují
vyhovující zajištění při zachování požadavku na nenarušení povrchu skály. Z toho důvodu není při
výstupech dovoleno zatloukání jisticích skob a dalších prostředků, které mohou poškodit skálu. Výjimkou
je pouze jejich použití při tvorbě prvovýstupů, kdy je možné je použít k odsednutí při osazení fixního
jisticího prostředku a následné odstranění skoby.
Dojišťování stávajících horolezeckých cest je nežádoucí a je možné pouze ze závažných důvodů a
vždy po dohodě s AOPK ČR. Dodávání fixních jisticích prostředků má za následek jednak přímé
poškození skály a jednak může vést ke zvyšování intenzity využívání skal nad míru únosnou pro
přírodní prostředí. Přidávání fixního jištění do stávajících cest je možné pouze v případě, že je nově
osazeným jištěním nahrazována původní možnost jištění, která již není vyhovující.
k bodu 10:
Byly vyhrazeny sektory pro lezení v ledu v údolí Velkého (Černého) Štolpichu. Ostatní terény, které
by v rámci NPR Jizerskohorské bučiny připadaly v úvahu pro lezení v ledu, jsou marginální a nebyly
proto do tohoto opatření zahrnuty.
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Důvodem nepovolení drytoolingu a záměrného lezení mixů (lezení za použití stoupacích želez a
cepínů v terénu kde se střídají úseky skalní - tedy bez vrstvy ledu a úseky zaledněné, případně led zcela
chybí) je především možné poškozování přirozeného skalního povrchu a vegetačního krytu a možný
zvýšený rozsah pohybu osob v rámci NPR.
V lokalitě lom Oldřichov v Hájích v ochranném pásmu NPR Jizerskohorské bučiny je možné
provozovat lezení v ledu, mixové lezení i drytooling. Důvodem je fakt, že se jedná o umělé terény vzniklé
těžbou kamene a vliv těchto horolezeckých disciplín na prostředí lomových stěn je únosný.

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.

Ing. Tomáš Korytář
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

příloha:
1. Mapový zákres vymezených lezeckých objektů a polygonů
2. Vymezení sektorů lezení v ledu
3. Tabulka WPL lezeckých objektů (WGS 84)

Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu obecní úřady obcí, jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, o jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na svých
úředních deskách.

Rozdělovník
Městský úřad Frýdlant
Městský úřad Raspenava
Městský úřad Hejnice
Obecní úřad Bílý Potok
Obecní úřad Oldřichov
Obec úřad Lázně Libverda
Na vědomí:
ČHS
Lesy ČR, LS Frýdlant v Čechách

Na úřední desce AOPK ČR a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce):
vyvěšeno dne:

sejmuto dne:
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