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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako 
věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení 
§ 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává 
podle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ust. § 44 odst. 3 a § 44b 
ZOPK toto opatření obecné povahy, kterým se uděluje souhlas s provozováním 
horolezectví na území přírodní památky Tupadelské skály.

I.
Tímto opatřením obecné povahy se za níže uvedených podmínek uděluje souhlas dle 
ust. § 44 odst. 3 a § 44b ZOPK k provozování horolezectví na území přírodní 
památky Tupadelské skály, a to za podmínek uvedených v čl. II. tohoto opatření.

II.

1. Provozování horolezectví je možné celoročně. 
2. Horolezci smí využívat pouze takový přístup ke skalám, při kterém nebude 

docházet k poškozování půdního krytu a erozi půdy na přístupových stezkách a 
v okolí skal.

3. Horolezci jsou povinni chovat se na skalách a v jejich okolí tak, aby nedocházelo 
k poškozování skal, vegetace a rušení živočichů, zejména hnízdících ptáků.

4. Při provozování horolezectví nesmí docházet k poškozování a úpravě povrchu 
skal, a to zejména vysekávání stupů a chytů. Horolezci nesmí používat výzbroj 
pro zimní lezení (stoupací ledovcová železa, cepíny, zimní kladiva apod.).

5. Na území přírodní památky nesmí být zřizována tábořiště.
6. Souhlas udělený tímto opatřením obecné povahy se vztahuje pouze na 

horolezectví provozované individuálně, nevztahuje se na hromadné a 
organizované horolezecké akce.

III.
Souhlas udělený tímto opatřením obecné povahy platí do 31. 12. 2031.
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Odůvodnění

Přírodní památka (dále jen „PP“) Tupadelské skály byla zřízena nařízením Okresního 
úřadu Klatovy ze dne 11. 4. 2002 na pozemku p. č. 299/46 v k. ú. Tupadly u Klatov 
k ochraně geologicky a krajinářsky významné skupiny vypreparovaných buližníkových 
skal. Dle ust. čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení lze na území přírodní památky 
vyjmenované činnosti včetně horolezectví vykonávat jen s předchozím souhlasem 
orgánu ochrany přírody (krajského úřadu). 
Souhlas k provozování horolezectví byl udělen Krajským úřadem Plzeňského kraje, 
odborem životního prostředí rozhodnutím č. j. ŽP/4382/10 ze dne 3. 6. 2010 s platností 
do 31. 12. 2020, a to Českému horolezeckému svazu (dále jen „ČHS“), IČO 00460001. 
Dne 20. 8. 2020 obdržel krajský úřad žádost Českého horolezeckého svazu se sídlem 
Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČO 00460001, o prodloužení platnosti uvedeného 
předchozího souhlasu. Žádost obsahovala návrh, aby byl tento souhlas udělen formou 
opatření obecné povahy, jež by otevřelo Tupadelské skály i pro lezce, kteří nejsou 
organizováni v ČHS. V žádosti ČHS uvádí, že vzhledem ke spíše místnímu významu 
skal se není třeba obávat zvýšené návštěvnosti, a odkazuje na praxi uplatňovanou 
i v dalších horolezeckých oblastech České republiky nacházejících se ve zvláště 
chráněných územích. Žádost rovněž obsahovala návrh podmínek provozování 
horolezectví v daném zvláště chráněném území (dále jen „ZCHÚ“), který počítá se 
zachováním stávajícího režimu.
Dle ust. § 44b ZOPK lze souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných 
podmínkách, k nimž není třeba povolení správního orgánu podle jiného právního 
předpisu, vydat v případě neurčitého okruhu adresátů opatřením obecné povahy. 
Krajský úřad po zvážení všech okolností a obsahu podání uvedenou žádost 
klasifikoval jako podnět k vydání opatření obecné povahy a přistoupil k řízení o jeho 
vydání.
Při formulaci podmínek, za nichž bude možno výše uvedenou činnost na území PP 
Tupadelské skály provádět, vycházel orgán ochrany přírody z návrhů uvedených 
v žádosti a dále z Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky, schválených 
Výkonným výborem ČHS dne 12. 6. 2020, z předchozího souhlasu uděleného 
krajským úřadem v roce 2010, plánu péče o toto ZCHÚ zpracovaného pro období 
2010–2026 a vlastní znalosti území PP.
Na území PP Tupadelské skály se nachází těleso buližníků, které vystupuje v délce 
230 m a šířce cca 20 m, maximální výška skal činí 15 m. Horolezecky významné jsou 
dvě skály – Kočičí hlava a Hlavní masiv. Skaliska jsou v jihozápadní části lemována 
úzkými jazyky kamenných moří. Cílem ochrany je dle plánu péče zachování 
dokumentačního geologického a geomorfologického významu lokality a její 
krajinotvorné hodnoty. Z území není znám výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. 
Dle ust. § 36 odst. 2 ZOPK je zakázána změna nebo poškozování přírodní památky 
nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození. Podmínky uvedené 
v čl. II tohoto opatření obecné povahy by měly zajistit, aby při povolované činnosti 
nedošlo ke změně nebo poškození uvedené přírodní památky.
Na území PP Tupadelské skály není známo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků 
vázaných na skalní biotopy. S ohledem na tuto skutečnost je, stejně jako v předchozím 
souhlasu vydaném v roce 2010, podmínkou č. 1 povoleno celoroční provozování 
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horolezectví. Podmínky č. 2–6 se týkají vlastního způsobu provozování horolezectví 
na území PP Tupadelské skály a směřují k maximální šetrnosti ve vztahu k přírodním 
složkám v PP. Z uvedeného důvodu se souhlas týká pouze horolezectví 
provozovaného individuálně, nikoliv hromadných akcí, při nichž je riziko poškození 
přírodního prostředí přírodní památky i vlastního předmětu ochrany nepoměrně vyšší 
a vyžaduje tak případné individuální posouzení a stanovení specifických ochranných 
podmínek. Článek č. III stanovuje dobu platnosti tohoto opatření obecné povahy na 
dobu přibližně deseti let. Vychází přitom z návrhu uvedeného v žádosti, který krajský 
úřad považuje za přiměřený charakteru povolované činnosti a jejímu vlivu na uvedené 
ZCHÚ. Během doby platnosti tohoto opatření obecné povahy bude krajský úřad stav 
PP průběžně sledovat, aby bylo možno následně po jejím uplynutí (v případě 
mimořádně nepříznivého vlivu horolezectví na předmět ochrany i dříve) vyhodnotit vliv 
horolezectví na stav PP a případně upravit podmínky, za nichž může být dále 
provozováno.
Zákazy plynoucí ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), apod.) nejsou tímto opatřením 
obecné povahy dotčeny.
Krajský úřad oznámil dne 4. 3. 2021 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy 
a vyzval v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu k uplatnění připomínek a námitek 
ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění. Veřejná vyhláška o návrhu opatření obecné povahy 
byla vyvěšena na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce příslušné obce po 
dobu nejméně 15 dní, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve stanovené 
lhůtě krajský úřad neobdržel žádné připomínky ani námitky.

Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle ustanovení 
§ 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení, které může být zahájeno 
nejpozději do 1 roku od účinnosti opatření.

Účinnost
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné 
povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce 
krajského úřadu.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Na vědomí:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5
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