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Věc: Vydání souhlasu orgánu ochrany přírody k činnostem a zásahům vymezeným v
bližších ochranných podmínkách přírodní památky Přílepská skála

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad) jako příslušný správní orgán dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody příslušný podle ust.
§ 77a odst. 4 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), na základě správního řízení vedeného podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl
takto:

vydává souhlas
dle ust. § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k činnostem vymezeným v článku 2 písm. i)
Nařízení Okresního úřadu Rakovník č. 37/2001, o zřízení „Přírodní památky Přílepská skála“
a jejího ochranného pásma ze dne 6. 4. 2001 (dále jen nařízení)., které jsou vázány na
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Konkrétně se jedná o činnost „[…] provozovat
horolezeckou činnost“. Předmětem žádosti je povolení horolezecké činnosti se stejnými
podmínkami jako dosud (souhlasem č.j. 183623/2011/KUSK ze dne 21. 9. 2011, jehož
platnost vyprší dne 31. 12. 2021), s jednou odchylkou spočívající v povolení používání
magnézia při lezení.
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Souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodní
památky Přílepská skála (dále jen PP) se vydává pro účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, kterým je:
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČO 00460001

Souhlas je vydáván za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:
1. na skalních stěnách na území Památky nebudou vytyčovány nové lezecké cesty a nebudou
zpřístupňovány další části skal nad rámec stávajících úseků (viz práce Kolektiv (1994):
Přílepská skála – horolezecký průvodce; Horolezecký klub Rakovník; 15 s.; MS depon in.
ČHS, www.horosvaz.cz);
2. při provádění výše konkretizovaných činností nebude poškozován ani měněn povrch
skalních výchozů včetně všech prvků makroreliéfu (pukliny, spáry, drobné římsy,
výstupky, výklenky a převisy);
3. po dosažení vrcholu svislých a soudržných stěn bude k sestupu ze skal využíváno pouze
slanění;
4. při zjištění hnízdění ptáků ve skalních stěnách, nebo v jejich bezprostředním okolí
(křoviny, stromy) bude žadatel bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat
(telefonicky, emailem – viz záhlaví tohoto dokumentu) Krajský úřad o poloze hnízda a
datu nálezu;
5. při lezení nebude používáno magnézium;
6. žadatel bude o těchto podmínkách provozování horolezecké činnosti, jakož i o bližších
ochranných podmínkách stanovených nařízením informovat své členy, jakož i ostatní
lezeckou veřejnost prostřednictvím svých internetových stránek;
7. stručné podmínky provozování horolezecké činnosti budou rovněž uvedeny na informační
tabulce, kterou žadatel umístí na svoje náklady na stávající stojan označení zvláště
chráněného území nacházející se u cesty při jeho severní hranici.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 30. 7. 2021, pod č.j. 096548/2021/KUSK, od Českého
horolezeckého svazu, se sídlem Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČO 00460001, (dále jen
žadatel) žádost o vydání předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody k činnostem a zásahům
vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodní památky Přílepská skála.
Žadatelem

je

navrhováno

zachování

podmínek

stávajícího

souhlasu

č.j.
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183623/2011/KUSK ze dne 21. 9. 2011, jehož platnost končí 31. 12. 2021, týkajících se
nerozšiřování počtu existujících cest, sestupu ze skal výhradně slaněním, zákazu poškozování
a měnění skalního výchozu s jedinou výjimkou, kterou je vypuštění zákazu používání
magnézia. Žadatel argumentuje tak, že magnézium je jemný materiál, jehož používání nemůže
vést k obrušování skal, jak je uvedeno ve stávajícím souhlasu, a dále, že negativní vliv
magnézia na pískovcové skály není prokázán a názory v této věci se různí.
Dnem doručení žádosti bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno
správní řízení, o němž byla v souladu s ust. § 70 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., informovány
zapsané spolky Česká společnost ornitologická, sídlem Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, Sdružení Miláčov, z.s., sídlem Vrchotovy Janovice 22, 257 53 Vrchotovy Janovice,
a příslušná obec, která je ve svém správním obvodu účastníkem řízení dle § 27 odst. 3
správního řádu ve vazbě na ust. § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Do doby vydání tohoto
rozhodnutí se žádný z obeslaných zapsaných spolků do řízení nepřihlásil.
Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. lze v bližších ochranných
podmínkách zvláště chráněných území vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny.
Přírodní památka Přílepská skála byla zřízena nařízením Okresního úřadu Rakovník č.
37/2001, o zřízení „Přírodní památky Přílepská skála“ a jejího ochranného pásma ze dne 6. 4.
2001. PP byla vyhlášena k ochraně skalnaté krajinné dominanty se zbytky historické těžby
arkozového pískovce, tzv. přílepáku. Cílem ochrany je zachování této krajinné dominanty a
vysoké diverzity rostlinných a živočišných společenstev v návaznosti na geologický podklad
území. Dle ust. článku 2 písm. i) nařízení lze na území PP jen s předchozím souhlasem orgánu
ochrany přírody: „[…] provozovat horolezeckou činnost“.
Krajský úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že k navrhované činnosti je
možné udělit souhlas při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Dopad
činnosti na zvláště chráněné území je třeba minimalizovat stanovenými podmínkami, aby byl
co nejvíce omezen negativní zásah do předmětu ochrany. Při pravidelných kontrolách území
PP prováděných mj. v rámci výkonu péče o PP nebyl, po dobu platnosti souhlasu č.j.
183623/2011/KUSK ze dne 21. 9. 2011 (dále jen předchozí souhlas), zjištěn významnější
negativní vliv provozované horolezecké činnosti na PP. Na základě této skutečnosti tedy
Krajský úřad vyhodnotil, že je možno ve věci vydat další souhlasné rozhodnutí v intencích
předchozího souhlasu. Ohledně žádosti o povolení používání magnézia v PP Krajský úřad
porovnal zájem žadatele na používání magnézia při lezení se zájmem veřejným,
deklarovaným zřízenou přírodní památkou a dospěl k závěru, že potenciální riziko
představované negativním působením magnezia na předměty ochrany PP nelze vyvážit
diskomfortem při provozování zájmové, sportovní činnosti bez jeho užití. Těžko
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predikovatelné negativní působení magnesia na arkózový pískovec, jakož i na estetickou a
biotickou stránku PP, které připouští i žadatel, tak není, v protiváze k veřejnému zájmu,
akceptovatelné. Na jedná straně stojí tedy veřejný zájem deklarovaný ustanoveními §§ 36 a
58 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a na straně druhé pak „pouze“ sportovní, zájmová činnost.
Ve světle uvedených argumentů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku a zákaz
používání magnézia byl i nadále zachován.
Při posuzování žádosti a stanovení podmínek rozhodnutí Krajský úřad vycházel
především z informací, které žadatel uvedl ve svém podání, ze znalosti požadavků pro
zachování předmětů ochrany, z předchozího souhlasu č.j. 183623/2011/KUSK ze dne 21. 9.
2011 a rovněž ze znalosti stavu dotčeného území vyplývající ze zajišťování pravidelné péče o
PP. Během řízení nebyl podán žádný návrh ani námitka. K podkladům rozhodnutí se vyjádřila
obec Přílepy, dopisem č.j. 106580/2021/KUSK doručeným Krajskému úřadu dne 25.08.2021,
v tom smyslu, že obec souhlasí s dalším provozováním horolezecké činnosti v PP včetně
používání magnézia, za zachování ostatních stávajících podmínek s jednou drobnou úpravou
týkající se popisu umístění informační tabulky.
Krajský úřad předložený záměr posoudil a dospěl k závěru, že činnost vymezenou v
bližších ochranných podmínkách přírodní památky Přílepská skála, spočívající v provozování
horolezecké činnosti, lze akceptovat za dodržení výše uvedených podmínek. Dopad záměru na
PP, v rozsahu daném žádostí a podmínkami rozhodnutí, byl vyhodnocen jako velmi malý. Na
základě tohoto zhodnocení Krajský úřad vydal souhlasné rozhodnutí.
Podmínka č. 1 omezuje provozování horolezecké činnosti v PP na stávající lezecké
cesty, vzhledem ke zřejmému vyčerpání počtu možných tras v území zmíněnému již
v předchozím souhlasu.
Podmínka č. 2 zakazuje změny povrchu skalních výchozů v PP z důvodu zachování
integrity geologického fenoménu jakožto předmětu ochrany PP.
Podmínka č. 3 upravuje způsob sestupu z lezeckých cest z důvodu zachování integrity
geologického fenoménu jakožto předmětu ochrany PP a z důvodu ochrany xerothermních
stanovišť vyskytujících se na skalních hranách.
Podmínka č. 4 dává žadateli povinnost hlásit Krajskému úřadu zjištěná hnízdění ptáků
ve skalních stěnách vzhledem k jejich potenciální vhodnosti jakožto hnízdišť. Na základě
hlášení bude moci Krajský úřad, jakožto příslušný orgán ochrany přírody, posoudit charakter
nálezu a případně v souladu s § 66 zákona č. 114/1992 Sb. upravit podmínky prováděné
činnosti.
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Podmínka č. 5 zakazuje používání magnézia na základě výše zmíněného zhodnocení
jeho potenciálních vlivů na přírodní a estetické hodnoty v území PP.
Podmínky č. 6 a 7 dávají žadateli vhodnými způsoby povinnost informovat své členy,
potažmo i širší veřejnost, o pravidlech provozování činnosti, k níž je vydáván souhlas.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to
podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství do 15 dnů ode dne jeho doručení.

oprávněná úřední osoba
Ing. Adam Šťasta
referent odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:
Na doručenku obdrží (účastníci řízení):
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IDDS: mdbqgbk
Obec Přílepy, Přílepy č.p. 46, 270 01 pošta Kněževes, IDDS: f7kaxd5

