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Rozhodnutí
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle § 75 a § 77a odst. 4 písm. j) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil žádost právnické osoby
Českého horolezeckého svazu se sídlem Nádražní 29/21, 150 00 PRAHA 5 , IČO 00460001
(dále jen „žadatel“), o udělení souhlasu k činnostem a zásahům vymezeným v bližš íc h
ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44 odstavce 3)
zákona k činnosti podléhající předchozímu souhlasu orgánu ochrany přírody, uvede né
v Nařízení Libereckého kraje č.5/2006 ze dne 12.9.2006, o zřízení přírodní památky „Borecké
skály“ a jejího ochranného pásma, čl. 3 odstavce 3), tj. s provozováním horolezecké činnosti,
a ve věci rozhodl takto:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“), dle ust. § 44 odst.3 zákona
uděluje žadateli souhlas
1) s činností uvedenou v bližších ochranných podmínkách Nařízení Libereckého kraje
č.5/2006 ze dne 12.9.2006, o zřízení přírodní památky „Borecké skály“ a jejího ochranného
pásma, čl.3 odstavce 3), tj. s provozováním horolezecké činnosti dle průvodce „Skály mezi
Prachovem a Hruboskalskem BORY, Jindřich Sochor 1986“ – s výjimkou skalních útvarů
uvedených v tomto průvodci pod čísli VII.,VIII. a IX.
2) s vytyčením (prvovýstupem) a provozem nové horolezecké cesty – zatím bezejmenné cesty
na Boční stěně v sektoru IV. uvedeném v průvodci „Skály mezi Prachovem a
Hruboskalskem BORY, Jindřich Sochor 1986 (název této cesty bude následně žadatelem
doplněn),
3) s provozem dvou cest s již realizovanými prvovýstupy (na masívech Žíznivá skála se jménem „Žízním- žiju“ a dále na Ženské skále s novou cestou „Ve stínu lípy“).
Souhlas se uděluje za následujících podmínek:
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datov á schránka: c5kbv kw
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www.kraj-lbc.cz
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a) Udělený souhlas platí pouze pro členy Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) a
osoby v jejich přímém doprovodu.
b) Horolezecká činnost bude provozována dle interních podmínek ČHS dle Pravidel lezení
v pískovcových skalních oblastech v Čechách.
c) Z důvodu ochrany hnízdících ptáků a ochrany skal před erozí bude lezení provozováno
pouze v období od 1.7. do 31.10. kalendářního roku.
d) Horolezecká činnost nebude provozována na skalních útvarech uvedených v průvodci
„Skály mezi Prachovem a Hruboskalskem BORY, Jindřich Sochor 1986“ – (příloha rozhodnutí
č. 1) pod čísli VII.,VIII. a IX.
e) Horolezecká činnost nebude prováděna na vlhkých a mokrých skálách ani v botách s tvrdou
podrážkou.
f) Nebudou používány skoby, vklíněnce, frendy a podobné jistící prostředky poškozující skály.
g) Při horolezecké činnosti nebude používáno magnézium ani jiné chemické látky.
h) Při zakládání a odstraňování textilních smyček nebude poškozována skála a rostliny na ni
rostoucí.
i) Bez samostatného souhlasu krajského úřadu nebudou vytvářeny nové lezecké cesty na věže
a masivy, ani budováno nové jištění (kruhy).
j) Nové přístupové cesty musí být předem žadatelem vytyčeny, samostatně s krajským úřadem
projednány a případně označeny.
k) ČHS je povinen v dostatečném předstihu informovat krajský úřad o zamýšlené výměně
stávajícího jištění, včetně uvedení přesného umístění předmětných jistících prvků.
l) ČHS je povinen informovat své členy o podmínkách udělení souhlasu.
m) ČHS je povinen o danou oblast pečovat prostřednictvím svých pobočných spolků.
n) Tento souhlas se uděluje na období do 31.12. 2026.
Nedodržení shora uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení a odnětí tohoto souhlasu
podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 PRAHA 5 , IČ 00460001
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 23.8.2021 žádost Českého horolezeckého svazu, (IČO 00460001)
o vydání souhlasu s provozováním horolezectví v Přírodní památce Borecké skály. Tato
přírodní památka byla vyhlášena Nařízením Libereckého kraje č.5/2006, publikována byla ve
Věstníku právních předpisů Libereckého kraje dne 1.11.2006. Součástí nařízení bylo i
vymezení bližších ochranných podmínek přírodní památky. Na území památky byly vymeze ny
činnosti, které lze provozovat pouze s předchozím souhlasem krajského úřadu, mezi které patří
i provozování horolezecké činnosti.
Žádost byla zdůvodněna skutečností, že Borecké skály patří dle žadatele mezi oblasti s letitou
historií českého pískovcového lezení a současně již v žádosti žadatel uvedl akceptování
některých již z dříve uložených podmínek provozu. Žadatel v žádosti požádal o možnost
udělení souhlasu i pro širší veřejnost. Již v oznámení o zahájení řízení však bylo žadateli
krajským úřadem sděleno, že vzhledem k viditelné erozi, zejména bází skalních masívů a
vzhledem k výskytu a hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků v území, se neuvažuje
o rozšíření okruhu osob, jimž by byla horolezecká činnost v území umožněna. Samostatná
výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů ptáků (výr velký a krkavec obecný) nebyla
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udělována vzhledem ke skutečnosti, že z horolezecké činnosti byly vyloučeny soubory skal,
u nichž došlo či dochází k hnízdění a pobytu těchto ptáků.
V oznámení o zahájení řízení ze dne 31.8.2021 byl žadatel vyzván k doložení popisu a zákresu
dvou horolezeckých cest, o jejichž legalizaci žádá. Prvovýstupy těchto horolezeckých cest již
byly realizovány v rozporu s platným zněním souhlasu k horolezecké činnosti v PP Borecké
skály č.j. KULK 66281/2015 ze dne 23.9.2015.
Dne 15.9.2021 žadatel specifikaci obou horolezeckých cest doplnil. Dne 22.9.2021 byli
účastníci řízení informováni o doplnění spisu o specifikace horolezeckých cest. Ve stanovené
lhůtě se k řízení žádný jiný z účastníků písemně nevyjádřil.
Žadatel se ve své žádosti zavazuje zajišťovat bezpečnost lezení pravidelnou kontrolou a
dodržovat nadále podmínky uvedené v původním souhlasu č.j. KULK 66281/2015 ze dne
23.9.2015, uděleném krajským úřadem k dané činnosti, který je platný do 31.12.2021. Současně
žadatel žádá o zvážení možnosti rozšíření míst pro provoz horolezecké činnosti tak, aby mohla
být horolezecká činnost provozována na všech skalních útvarech uvedených ve výše citované
publikaci průvodce „Skály mezi Prachovem a Hruboskalskem BORY, Jindřich Sochor 1986“
(dále jen „Sochora“). Dále žadatel požaduje prodloužení udělení souhlasu na blíže
nespecifikované období. Již v oznámení zahájení řízení byl žadatel informován, že předmětný
souhlas je krajským úřadem udáván nejdéle na období 5 let, tzn. do 31.12.2026. K tomuto
termínu pro udělení souhlasu se žadatel v doplnění spisu samostatně nevyjádřil.
Krajský úřad se důkladně seznámil při řízení s problematikou žádosti, jakož i s důvodem, který
vedl žadatele k podání žádosti. Dále se seznámil s návrhem prvovýstupu na masivu Boční stěny,
v sektoru VI dle Sochora, a k předmětnému sděluje, že tento masív není součástí skalních
masívů, na nichž dochází k prokázanému hnízdění a pobytu zvláště chráněných druhů ptáků,
ani v jeho blízkosti nedochází k zvýšenému pohybu zvláště chráněných druhů obojživelník ů
(jako je tomu u skalních stěn, nacházejících se v blízkosti stávajících vodních přehrážek). Tento
skalní masiv není významněji poškozen nově se objevující či významně postupující erozí
skalních částí masivů. Současně skalní masiv nebude dle popsané žádosti poškozen novou
instalací trvalého jištění tzn. nýtů či slaňovacího kruhu. Proto nebyl v současnosti shledán
důvod pro nepovolení uvedeného prvovýstupu.
Současně s tím se krajský úřad zabýval i skutečností, zda je možné povolit provoz na uvedených
cestách, které byly jako prvovýstupy realizovány bez souhlasu krajského úřadu k uvedené
činnosti a tak v rozporu s doposud platným souhlasem pro provoz horolezecké činnosti
v dotčeném území. Také u těchto horolezeckých cest bylo zhodnoceno, že jejich provoz
výrazně nenaruší výše uvedené zvláště chráněné druhy ani vlastní dochovaný stav skalního
masivu. Pokud však žadatel není schopen dodržet podmínky uloženého souhlasu krajského
úřadu u svých členů, kteří jsou vázáni podmínkami ČHS a Pravidly lezení na pískovcovýc h
skalách v Čechách, ale i jakousi svazovou kulturou, není možné povolit tuto činnost široké
veřejnosti formou opatření obecné povahy, jak původně žadatel ponechal na zvážení krajského
úřadu. V předmětné lokalitě jsou důvodem pro omezení masového provozu horolezecké
činnosti již výše uvedená ochrana stanovišť fragmentů reliktních borů, vysoká míra eroze
(zejména pat) některých skalních masívů a ochrana dochovaných fragmentů železitýc h
inkrustací v pískovci, které mohou být horolezeckou činností významně negativně poškozeny.
V žádosti o udělení tohoto souhlasu žadatel také specifikoval přístupové cesty ke konkrétním
sektorům skal (dle Sochora) s tím, že jde o turistické či lesní cesty a nové přístupy ke skalám
není třeba budovat.
Na základě toho lze konstatovat, že předmětem rozhodování bylo provozování horolezecké
činnosti na skalních masivech uvedených v publikaci Jindřicha Sochora 1986 pod čísly VI., V.,
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IV. (a dále z provozu horolezecké činnosti vyloučených sektorů VII., VIII, .IX.). Ostatní skalní
komplexy leží na území ochranného pásma či zcela mimo plochy podléhající zvláštní územní
ochraně, a není u nich tedy třeba o předmětný souhlas žádat. Krajský úřad však upozorňuje, že
některé z těchto skalních masivů jsou osídleny zvláště chráněnými druhy ptáků, jejichž biotopy
je třeba respektovat.
K podmínkám:
Ad a) Souhlas je v rozsahu žádosti omezen na členy ČHS a na osoby v jejich přímém doprovodu
tak, aby bylo zaručeno dodržování podmínek tohoto rozhodnutí.
Ad b) Žadatel se v žádosti zaručil k dodržování těchto podmínek, které vycházejí z interníc h
pravidel ČHS.
Ad c) Termín byl navržen žadatelem s ohledem na „tvrdost“ skal a s ohledem k hnízdění ptáků
v dané oblasti a to od 1.7. do 31.10. kalendářního roku, krajský úřad jej akceptoval.
Ad d) Souhlas s činností se týká skal na území Přírodní památky Borecké skály, u nichž nebylo
zjištěno hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků a u nichž tedy nedochází ke střetům ochrany
přírody s předmětem žádosti. Z činnosti byly vyloučeny skalní komplexy, u nichž bylo aktuálně
prokázáno hnízdění krkavce a dalších dravých ptáků a sov (z pobytových stop - v lokalitě
evidovaný výskyt výra velkého skalní komplex č VII. a VIII.) a skála v průvodci uvedena
pod bodem IX. - skály nad Boreckou vodní kaskádou. Jedná se o oblast s nízkým počtem
vyznačených cest, nacházející se nad nově budovanou vodní kaskádou. V přístupové partii
k lokalitě je evidován výskyt a rozmnožování obojživelníků (včetně zvláště chráněných druhů
zejména ropuchy obecné a blatnice skvrnité). V ploše se navíc nachází mladý zajištěný porost
zarůstající v současnosti až k patě skal, je tak zamezen přístup k navrhované horolezecké
lokalitě. Je tedy nežádoucí směrovat do těchto míst horolezeckou či jakoukoli jinou sportovní
činnost.
Ad e) až i) a k) Podmínky vycházejí ze základního předmětu ochrany a poslání Přírodní
památky Borecké skály, jímž je kromě dochovaného reliktního boru ochrana
geomorfologického útvaru pískovcových skal. Podmínky vycházejí jednak ze žádosti podané
žadatelem, jednak z podmínek uvedených v „Pravidlech lezení v pískovcových skalních
oblastech v Čechách“ stanovených ČHS. Do souhlasu byly dány zejména z důvodů omezení
poškození skal horolezeckou činností (mechanické poškozování - vznik eroze např. manipulace
s lanem, chemické poškození skalního povrchu).
Ad f a h) Podmínky zajišťují ochranu skalních masívů před nekontrolovaným mechanick ým
poškozováním vznikajícím při budování nových cest např. vyvrtáváním nýtů a umisťová ní
kruhů.
Ad j) Podmínka se týká nově budovaných přístupových cest ke skalám, které žadatel neuvedl
v žádosti o udělení souhlasu. Případné budování cest musí být žadatelem samostatně navrženo
a projednáno s dotčenými vlastníky pozemků a s krajským úřadem.
Ad l) O vydaném rozhodnutí bude informována veřejnost vyvěšením na úřední desce a na
webových stránkách krajského úřadu, následná informace svých členů je pak povinnos tí
žadatele.
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Ad m) Podmínka vychází z organizačního členění ČHS z předchozího správního řízení, a
současně je tato podmínka součástí platného souhlasu k horolezecké činnosti na území PP
Borecké skály č.j. KULK 66281/2015 ze dne 23.9.2015, jehož platnost by končila 31.12.2021,
a který tento souhlas nahrazuje.
Ad n) Výjimka je časově omezena a po uplynutí lhůty dojde k vyhodnocení plnění daných
podmínek a stavu dotčeného území. V současnosti byla výjimka udělena na dobu 5 let tzn. na
maximální dobu obvyklou v obdobných případech. Krajský úřad žadatele již v oznámení
zahájení informoval o předpokládané platnosti tohoto rozhodnutí, k této platnosti se žadatel
samostatně písemně nevyjádřil. Vzhledem k možným změnám území, zejména změnám
skalních masívů související se zvyšující se erozi některých pat skalních masívů, není z hlediska
ochrany přírody žádoucí udělování dlouhodobých souhlasů. Je možné, že u některých skal bude
v budoucnu nutné omezit provoz povolení činnosti z důvodu ochrany těchto útvarů.
Krajský úřad upozorňuje, že udělením tohoto souhlasu nejsou dotčeny jiné povinnosti, které
pro ČHS vyplývají z právních předpisů a bližších ochranných podmínek Přírodní památky
Borecké skály, zejména povinnost zajistit si legální přístup k jednotlivým skalním útvarům.
Krajský úřad dále upozorňuje, že na lesních pozemcích se vstup do lesa řídí lesním zákonem.
V případě budování značených přístupových cest se však nejedná o vstup do lesa v rámci
obecného užívání lesa, který není omezen, ale musí být projednán s vlastníkem pozemku.
Krajský úřad se, v souladu s § 45i zákona, současně s žádostí o udělením souhlasu zabýval i
možným vlivem záměru na soustavu Natura 2000. Plánovaný záměr neleží v lokalitě, která je
součástí soustavy Natura 2000, a vzhledem k svému charakteru nemůže ohrozit předměty
ochrany nejblíže se nacházející EVL Podtrosecké údolí, neboť nepřesahuje svým vlivem území
Přírodní památky Borecké skály. Toto hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 bylo již
součástí uděleného souhlasu KULK 66281/2015 ze dne 23.9.2015. Vhledem ke skutečnosti, že
na daném území nedošlo ke změnám ve vytyčení soustavy Natura 2000 není třeba tento souhlas
revidovat a zůstává nadále platný.
Při dodržení plošného omezení a při dodržení uložených podmínek by nemělo docházet
k poškození předmětů ochrany přírodní památky.
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností rozhodl krajský úřad, jak je ve výroku
uvedeno.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí končí platnost rozhodnutí č.j. KULK 66281/2015 ze
dne 23.9.2015.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 a §83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Ministerstvu životního prostředí. Podání odvolání je nutno učinit u Krajského
úřadu Libereckého kraje.
Podle § 85 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné
odvolání odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
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vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
příloha 1 a 2) grafické vytyčení horolezeckých cest Žízním-žiju a Ve stínu lípy
Na vědomí:
Městský úřad Turnov, OŽP, státní správa lesů- DS
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