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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení 

Správa CHKO Jeseníky (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 

odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 ve spojení s § 77a odst. 4 písm. j) 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., správního řádu (dále jen „správní řád“)   

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2021, 
 

 

kterým podle § 44 odst. 3 a § 44b zákona ve spojení s § 3 písm. c) nařízení Agentury ochrany 

přírody a krajiny České republiky č. 2/2020 ze dne 16. 9. 2020, kterým se zřizuje přírodní re-

zervace Rabštejn, vydává předchozí souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území 

přírodní rezervace Rabštejn (dále jen „PR Rabštejn“).  

 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

1. Nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2020 ze dne 16. 9. 2020 byla 

zřízena PR Rabštejn (dále jen „nařízení“). V bližších ochranných podmínkách, konkrétně v ust. § 3 

písm. c) tohoto nařízení je stanoveno, že provozovat horolezeckou činnost v PR Rabštejn lze jen 

s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.  

2. Agentura tímto závazným opatřením obecné povahy (dále jen „opatření“) vydává souhlas s pro-

vozováním horolezectví na území PR Rabštejn, a to za podmínek uvedených v čl. 2 tohoto opatření.  

3. Za horolezectví se pro účely tohoto opatření je míněno sportovní lezení zejména s lanem, s vyu-

žitím fixních a vyjímatelných jisticích prostředků. 
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Článek 2 

Podmínky souhlasu 

 

1. Provozování horolezecké činnosti je povoleno celoročně na celém území PR Rabštejn.  

2. Každý jednotlivec, který provozuje horolezeckou činnost v PR Rabštejn (dále jen „horole-

zec“), je povinen dodržovat tato pravidla a zásady chování:  

 

2.1. Horolezci se budou na skalách a v jejich okolí chovat šetrně, aby nedocházelo k poškozování 

přírody, tj. nebudou zasahovat do porostu na skalách nebo jejich okolí, nebudou odstraňovat ka-

meny, dřeviny, zeminu a jinou organickou hmotu ze spár, terásek a povrchu skal, a budou dbát na 

čistotu a pořádek. 

 

2.2. K přístupu ke skalám a sestupu z nich budou horolezci přednostně využívat značené turistické 

trasy či již vyšlapané přístupové stezky. Tam, kde není přístupová stezka vyznačena, budou volit 

takový přístup ke skále, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a erozi.  

2.3. Provozování horolezectví bude probíhat takovým způsobem, aby nedocházelo k poškozování 

nebo změně povrchu skal (např. vysekávání stupů a chytů, popisování povrchu skály čísly, úmyslné 

ulamování zvětralé části skal atd.). Lézt je možno pouze ve vhodné lezecké obuvi nepoškozující 

povrch skal, (tj. není vhodná turistická obuv s tvrdou podrážkou) a rovněž nebude využívaná výzbroj 

pro zimní lezení. 

2.4. Nebude rušen klid a zejména nebudou rušeni hnízdící ptáci. V případě zjištění hnízdění ptáků 

nebo při zjištěném výskytu jiných zvláště chráněných druhů živočichů budou respektována omezení 

stanovená Agenturou.  

2.5. Horolezci budou respektovat pokyny orgánu ochrany přírody, vlastníků pozemků a dalších 

oprávněných subjektů.  

 

3. Není povolena tvorba nových horolezeckých cest, tzv. prvovýstupů, mimo skalní útvary 

s cestami již vyznačenými.   

 

 

Článek 3 

Účinnost a platnost 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

a platí do 31. 12. 2029. 

 

Článek 4 

Odůvodnění 

 

Agentura obdržela dne 4. 2. 2021 podnět Českého horolezeckého svazu, se sídlem Donská 275/9, 

101 00 Praha 10, IČO 00460001, zastoupeného PhDr. Boženou Valentovou na základě pověření 

k jednání s orgány ochrany přírody ze dne 1. 8. 2017 (dále jen „ČHS“) o vydání předchozího sou-

hlasu s provozováním horolezectví na území PR Rabštejn podle ust. § 3 písm. c) nařízení. Důvodem 

pro zaslání podnětu ze strany ČHS bylo nové vyhlášení PR Rabštejn.  

 

S ohledem na fakt, že předmět řízení se týká blíže neurčeného okruhu osob, vydává Agentura před-

chozí souhlas opatřením obecné povahy v souladu s ust. § 44b zákona a způsobem stanoveným 

ust. § 171 a následujícími správního řádu.  
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Návrh opatření obecní povahy byl v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu projednán a dotčenými 

orgány a rovněž s dalšími dotčenými osobami – obcí Oskava, Lesy České republiky, s. p. a Českým 

horolezeckým svazem. Následně byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou 

podle § 25 správního řádu vyvěšením na úřední desce Agentury dne 28. 4. 2021, č. j. 

SR/0091/OM/2021-4 a rovněž na úřední desce Obecního úřadu Oskava. K návrhu opatření obecné 

povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky ani námitky. Agentura tedy přistoupila k vlast-

nímu vydání opatření obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního řádu oznámením veřejnou vyhláš-

kou č. j. SR/0091/OM/2021-6 ze dne 26. 5. 2021 na své úřední desce a rovněž na úřední desce 

Obecního úřadu Oskava.   

 

Agentura při vydávání tohoto opatření vycházela z těchto podkladů:  

 

1. Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2020 ze dne 16. 9. 2020 

2. Plán péče o PR Rabštejn (platnost 2020–2029)  

3. Plán péče o CHKO Jeseníky (platnost 2014–2023)  

 

Území dnešní PR Rabštejn se stalo chráněným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Jeseníky v r. 

1969. Vyhláškou Okresního národního výboru v Šumperku ze dne 8. 11. 1990 bylo území vyhlášeno 

jako „chráněný přírodní výtvor“ na ploše 20,00 ha. Důvodem ochrany byla skutečnost, že „chráněné 

území představuje ukázku lesa nižších horských poloh – vegetační stupeň jedlových bučin s přiro-

zenou nebo jen málo pozměněnou dřevinnou skladbou. Významné je též z hlediska geologického a 

geomorfologického.“ Poté byla vyhlášena ještě několikrát. K poslednímu vyhlášení a stanovení no-

vých bližších podmínek došlo nařízením ze dne 16. 9. 2020. Předmětem ochrany jsou lesní porosty 

jedlobukového lesního vegetačního stupně s málo pozměněnou dřevinnou skladbou a místy prale-

sovitými strukturami s geneticky cennými jedinci jasanu ztepilého, javoru klenu a jilmu horského. 

Předmětem ochrany jsou rovněž geologicky významné útvary (skály, skalní věže a skalní výchozy). 

 

Při udělení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti Agentura zohlednila především tyto sku-

tečnosti: 

 

Podle ust. § 34 odst. 1 zákona je na celém území PR Rabštejn zakázáno: 

a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a 

činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému 

anebo nevratně poškozovat půdní povrch, 

b) používat biocidy, 

c) povolovat a umisťovat nové stavby, 

d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živo-

čichů, 

e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních 

plodů, 

f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. 

 

Plán péče o PR Rabštejn (2020–2029) definuje tyto cíle ochrany:  

a) v porostech s druhovou skladbou víceméně odpovídající potenciální vegetaci doplnit některé málo 

zastoupené nebo zcela absentující druhy dřevin, ve vybraných částech uplatnit samovolné procesy, 

b) v porostech s převahou smrku postupné přiblížení druhové skladby a prostorové struktury přírod-

ním poměrům. Dlouhodobým cílem ochrany přírodní rezervace nad rámec tohoto plánu péče je 

v lesních porostech zcela vyloučit jakoukoliv lidskou intervenci,  

c) v případě skalních útvarů je cílem zachovat jejich dochovaný stav. Protože PR Rabštejn je inten-

zivně rekreačně využívána, je v neposlední řadě také nutné zajistit udržitelné využívání lokality z 

hlediska turistiky a horolezecké činnosti.  
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PR Rabštejn je současně v překryvu s evropsky významnou lokalitou (EVL) Rabštejn, jejíž předmě-

tem ochrany jsou přírodní stanoviště, jmenovitě 9130 – Bučiny asociace Asperulo-Fagetum a 9180 

– Lesy svazu Tilio-Acerion. Agentura je proto povinna vyhodnotit vliv záměru ve smyslu ust. § 45g 

zákona na tyto předměty ochrany. Území PR Rabštejn není v překryvu s Ptačí oblastí.   

 

Zdůvodnění stanovených podmínek: 

1. V posledních letech nebylo na žádném ze skalních útvarů na území PR Rabštejn evidováno hníz-

diště zvláště chráněných druhů ptáků, a proto bylo povoleno provozování horolezectví celoročně. 

Při posuzování této otázky bylo také přihlédnuto k faktu, že území je celoročně přístupné pro turis-

tickou veřejnost a rovněž je v tomto směru využíváno poměrně intenzivně. 

 

2. Druhá část podmínek souhlasu se týká vlastního způsobu provozování horolezectví v PR 

Rabštejn. Podmínky vychází z platných Pravidel lezení ve skalních oblastech ČR (dokument ČHS). 

Podmínky 2.1 a 2.2 směřují k maximální šetrnosti ve vztahu k dochovanému přírodnímu prostředí, 

především živé přírody. Dřeviny, zemina či jiná organická hmota ve spárách a teráskách je potenci-

álně jedním z mikrostanovišť poskytujících prostředí pro některé bezobratlé. Je zcela zbytečné od-

straňování těchto potenciálních mikrostanovišť, pokud pro provozování horolezení nepředstavují 

žádnou překážku. Netýká se to však údržby horolezeckých tras spočívající v čištění skal a odstra-

ňování náletových dřevin, tato problematika je pravidelně řešena mezi Agenturou a se správci skal 

samostatně. Podmínka 2.3 reflektuje zachování dochovaného stavu geologických útvarů, kde je pro-

voz horolezectví umožněn. Podmínkou 2.4 si Agentura vyhrazuje nárok dočasně omezit provozo-

vání horolezectví v případě, že bude zjištěno hnízdění ptáků nebo výskyt jiného zvláště chráněného 

druhu. K omezení provozování horolezectví může rovněž dojít v případě omezení vstupu veřejnosti 

příslušnými orgány na území PR, např. při nutnosti bezodkladné asanace důsledků živelné události 

(staticky narušených stromů působením vichřice apod.), která je povinna takové omezení do odvo-

lání strpět (podmínka 2.5).  

 

3. Horolezecká oblast je tvořena 2 výraznými skalními útvary, tzv. Předními a Zadními skály. Podle 

horolezeckého průvodce je zde aktuálně k dispozici celkem 290 lezeckých cest. Horolezecká ná-

vštěvnost je relativně intenzivní, především nárazově o víkendech a svátcích. Po novém vyhlášení 

rezervace bylo do nového území PR zahrnuto i několik dalších menších skalních útvarů. Smyslem 

podmínky je omezit provoz horolezecké činnosti na těchto útvarech (byť nejsou pro horolezce nijak 

atraktivní), resp. na všech skalních útvarech, na kterých ještě nebyly vyznačeny horolezecké cesty. 

Agentura má za to, že skalní útvary, na který je provozování horolezectví umožněno, je kapacitně 

zcela dostatečné.      

Agentura stanovila účinnost a platnost souhlasu do 31. 12. 2029, a to v návaznosti na platný plán 

péče o PR Rabštejn. Nastavení platnosti lze vzhledem k charakteru lokality a jejího využívání 

bez vzniku kolize se zájmy ochrany přírody považovat za adekvátní. V průběhu tohoto období bude 

Agentura průběžně sledovat stav PR Rabštejn tak, aby po uplynutí doby platnosti mohla vyhodnotit 

vliv horolezecké činnosti a případně stanovené podmínky upravit. 

 

Souhrn: 

Agentura konstatuje, že podmínky stanovené v tomto opatření zcela dostatečně zajišťují ochranu 

jednotlivých předmětů ochrany a povolovaná činnost není v přímém konfliktu se žádným z nich. 

Lesní ekosystémy (stanoviště) nebudou povolenou horolezeckou činností dotčeny prakticky vůbec 

a co se týče ochrany geologicky významných útvarů (skály, skalní věže a skalní výchozy), jednotlivé 

podmínky jsou nastavené tak, aby bylo zajištěno jejich udržitelné využívání a byl zachován jejich 
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dochovaný stav. Agentura současně zohlednila skutečnost, že lokalita Rabštejn patří mezi jeden 

z dlouhodobě nejvýznamnějších a nejtradičnějších horolezeckých terénů na Moravě. 

 

V neposlední řadě byl vyhodnocen také vliv záměru na předměty ochrany EVL Rabštejn (stanoviště) 

ve smyslu ust. § 45g zákona. Vzhledem k charakteru činnosti lze konstatovat, že stanovené pod-

mínky dostatečně zajišťují ochranu jednotlivých předmětů ochrany a je tak „vyloučeno závažné nebo 

nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná 

lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování 

druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena“.  

 

 

Článek 5 

Poučení 

 

Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Agentury. Proti opatření obecné povahy nelze podle 

ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý nahlédnout 

u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky 

na adrese uvedené v záhlaví) nebo na webové stránce Agentury (www.ochranaprirody.cz).  

 

Zároveň žádáme, v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu, obecní úřad Oskava o bezodkladné 

zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 

a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí. 

 

 

           "otisk úředního razítka" 

 

Mgr. Petr Šaj 

VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO 

"podepsáno elektronicky" 

 

 

 

Na úřední desce Agentury a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronické úřední desce) 

 

vyvěšeno dne: 26. 5. 2021 

 

sejmuto dne: 11. 6. 2021 
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