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ODDĚLENÍ 
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e-mail: ceskyraj@nature.cz 
IDDS: zqmdynq 

 

NAŠE Č. J.: SR/2936/LI/2021 - 14            VYŘIZUJE: Višinský V TURNOVĚ: 12. 8. 2022 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český 
ráj (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s  
§ 78 odst. 3 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„zákon“), na základě žádosti podané Českým horolezeckým svazem, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, 
IČ:004 60 001 dne 19. 5. 2022 ve věci provozování horolezecké činnosti v národní přírodní památce 
Suché skály v úseku Sokolí věž, mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta Sokolníkův direkt, 
a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
„správní řád“) vydává toto 
 

R O Z H O D N U T Í. 
 

Žadateli Českému horolezeckému svazu, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČ: 00460001, se podle ust. 
§ 44 odst. 3 zákona ve spojení s § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje 
Chráněná krajinná oblast Český ráj  

 

I. u d ě l u j e  s o u h l a s  

 

k provozování horolezecké činnosti v národní přírodní památce Suché skály v úseku Sokolí věž, mezi 
cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta Sokolníkův direkt, v termínu od 1. 11. do 31. 1. 
každoročně.  

Tento souhlas platí do 31. 12. 2026 
 

 

II. n e u d ě l u j e  s o u h l a s  

k provozování horolezecké činnosti v národní přírodní památce Suché skály v úseku Sokolí věž, mezi 
cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta Sokolníkův direkt, v termínu od 1. 2. do 15. 2. každoročně. 

 

 

Agentura dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 
3 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle 
§ 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) 
vydává usnesení, kterým se 

z a s t a v u j e  ř í z e n í 

o žádosti podané Českým horolezeckým svazem, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, IČ:004 60 001 dne 
19. 5. 2022 ve věci provozování horolezecké činnosti v národní přírodní památce Suché skály v úseku 
Sokolí věž, mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta Sokolníkův direkt, v té části, ve které 
žadatel požaduje souhlas Agentury k provozování horolezecké činnosti v národní přírodní 
památce Suché skály v úseku Sokolí věž, mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta 
Sokolníkův direkt v období od 1. 7. do 31. 10. každoročně, neboť horolezecká činnost je v 
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požadovaném období a na požadované lokalitě již povolena předchozím pravomocným rozhodnutím 
Agentury, č. j. SR/2936/LI/2021-6 ze dne 14. 1. 2022 a žádost je tak v tomto rozsahu bezpředmětnou.  

 

O D Ů V O D N Ě N Í: 

Řízení bylo zahájeno dne 19. 5. 2022 doručením žádosti Českého horolezeckého svazu, IČ: 00460001 
se sídlem Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 o vydání souhlasu s provozováním horolezecké činnosti v 
národní přírodní památce Suché skály v úseku Sokolí věž, mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - 
varianta Sokolníkův direkt. Z žádosti plyne, že žadatel požaduje udělení souhlasu s provozováním 
horolezecké činnosti v termínu od 1. 7. do 31. 1. každoročně.  

Agentura uvědomila o zahájeném řízení všechny známé účastníky oznámením ze dne 24. 6. 2022   
č. j. SR/2936/LI/2021-12. Účastníkem řízení je žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, dále 
obec Malá Skála, jakožto vlastník pozemků dotčených žádostí účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního 
řádu, a konečně obec Koberovy, která je účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s 
§ 71 odst. 3 zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo spolu s výzvou k oznámení účasti v řízení dle ust. 
§ 70 odst. 3 zákona rovněž zasláno na vědomí spolkům Česká společnost ornitologická, Česká 
společnost pro ochranu netopýrů, ČSOP, Základní organizace Prachovské skály, Ochrana Klokočských 
skal, z.s.,  které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem 
informovány o zahajovaných řízeních. Žádný z uvedených spolků svoji účast v řízení v zákonné lhůtě 
neoznámil.  

Účastníkům byla usnesením č. j. SR/2936/LI/2021-12 ze dne 24. 6. 2022 stanovena lhůta 15 dnů od 
doručení tohoto usnesení pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů dle ust. § 36 odst. 1 správního 
řádu, a zároveň, vzhledem k tomu, že Agentura již nashromáždila dostatek podkladů pro rozhodnutí, byli 
před vydáním rozhodnutí v téže lhůtě vyzváni k vyjádření dle § 36 odst. 3 správního řádu. Žádný z 
účastníků se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Agentura učinila následující zjištění a závěry: 

Požadovaná horolezecká činnost má být vykonávaná v lokalitě Suché skály, konkrétně v oblasti Sokolí 
věž, mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana - varianta Sokolníkův direkt. Podmínky v území jsou 
orgánu ochrany přírody známy, proto nebylo třeba nařizovat místní šetření. Daná oblast se nachází v I. 
zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Český ráj v národní přírodní památce Suché skály. 
Hlavním předmětem ochrany je zde ostrý skalní hřeben tvořený pruhem křemenných pískovců s 
výskytem rozvolněných porostů borovice s xerofytními trávníky. Suché skály jsou obecně jedinečným 
geologickým a geomorfologickým útvarem s nadnárodním významem. Území je součástí územního 
systému ekologické stability krajiny jako regionální biocentrum s výskytem zvláště chráněných druhů  

Horolezecká činnost je na území CHKO Český ráj dle bližších ochranných podmínek vymezených v § 5 
odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 508/2002 Sb., ve spojení s ust. § 44 odst. 3 zákona vázaná na předchozí 
souhlas orgánu ochrany přírody. Cílem regulace této tradiční a Českému ráji příznačné sportovní aktivity, 
je ochrana reliéfu skal, ochrana půdního krytu před erozí a ochrana zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin. Z důvodů ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, zejména prevence rušení 
na hnízdišti jsou některé lezecké oblasti či vyjmenované skalní objekty pro horolezeckou činnost 
otevřeny až od 1. 7. daného roku, protože po tomto datu se hnízdění již nepředpokládá. Lokalita Suché 
skály je tradičním hnízdištěm dravců, konkrétně kriticky ohroženého sokola stěhovavého.  

Horolezecká činnost je v části národní přírodní památky Suché skály, konkrétně v úseku Sokolí věž, 
mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana, var. Sokolníkův direkt již umožněna, a to v období od 1. 7. do 
31. 10. každoročně, s platností do roku 31. 12. 2026, na základě rozhodnutí Agentury č. j. 
SR/2936/LI/2021-6 z 14. 1. 2022, včetně jeho opravných rozhodnutí č. j. SR/2936/LI/2021-8 z 24. 1. 
2022 a SR/2936/LI/2021-11 z 9. 2. 2022. V části, v níž je požadován souhlas k činnosti již pravomocným 
rozhodnutím povolené, tedy Agentura řízení zastavila, a žádost v této části posoudila jako 
bezpředmětnou. 

Agentura se tedy zabývala především zhodnocením možnosti a případných dopadů horolezecké činnosti 
v dané lokalitě v zimním období tj. vždy listopad - leden/únor.  
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Žadatel ve své žádosti argumentuje, že vzhledem k tvrdosti pískovce v lokalitě Sokolí věž není důvod 
omezovat tzv. zimní lezení v období od 1. 11. do 31. 1., eventuelně až do 15. 2., tak jako tomu je u 
měkkých pískovců v ostatních částech Českého ráje, když i zbylé části Suchých skal jsou vzhledem k 
tvrdosti zdejšího pískovce otevřeny během celého roku, tj. i v průběhu podzimu a zimy, vyjma sezónního 
omezení z důvodu hnízdění ptactva. 

Agentura argumentaci žadatele zvážila a shledala jí v převážné části jako odůvodněnou. Omezení lezení 
do 31. 10. kalendářního roku je skutečně stanovováno především z důvodu ochrany měkčích pískovců 
Českého ráje v zimním a podzimním období, přičemž Suché skály jsou tvořeny převážně tvrdým 
prokřemenělým pískovcem. Oproti ostatním skalním městům Českého ráje poškozuje horolezectví v 
zimním období skalní povrch Suchých skal minimálně a s provozováním horolezecké činnosti od 1. 11. 
do 31. 1. každoročně tedy lze i v tomto úseku Suchých skal, tedy konkrétně v úseku Sokolí věž, mezi 
cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana, var. Sokolníkův direkt vyslovit souhlas. Co se však týče období 
první poloviny měsíce února, omezení horolezecké činnosti v tomto období zde vyplývají z důvodu 
ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to prevence rušení dravců - zde především 
kriticky ohroženého sokola stěhovavého - na hnízdištích. Ačkoliv v průběhu konce roku dochází u 
dravců k pomalému vyznívání tzv. podzimního toku, který je vázán na konkrétní fotoperiodu, samotné 
obsazování hnízdiště probíhá již v období února až března běžného roku. V období měsíce února by 
tedy horolezecká činnost mohla mít negativní dopad na hnízdní aktivitu dravců a proto Agentura s 
horolezeckou činností v termínu od 1. 2. do 15. 2. každoročně souhlas nevyslovila.  

Agentura souhlas s provozováním horolezecké činnosti od 1. 11. do 31. 1. každoročně, vydává s 
platností do 31. 12. 2026. Toto omezení je stanoveno ve shodě s již zmiňovaným rozhodnutím Agentury 
č. j. SR/2936/LI/2021-6 z 14. 1. 2022, jehož předmětem bylo posouzení a stanovení podmínek pro 
horolezeckou činnost v řadě horolezeckých lokalit CHKO Český ráj a Agentura tedy považuje za vhodné 
z důvodu přehlednosti stanovit termín platnosti těchto rozhodnutí totožně. Dalším důvodem časového 
omezení platnosti souhlasu je potřeba pravidelného nového posouzení lokalit a zhodnocení vlivu 
horolezectví na ně v čase, přičemž Agentura 4 - 5 let považuje za optimální periodu.  

 
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů odvolat k Ministerstvu 
životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, 
oddělení SCHKO Český ráj). Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo 
rozhodnutí doručeno. Podané odvolání má odkladný účinek. Proti usnesení o částečném zastavení 
řízení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k 
Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště 
Liberecko, oddělení SCHKO Český ráj). Podané odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Klápště 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SCHKO 

 
Rozdělovník 

1. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  
 - Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 
 
2. účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu 
 - obec Malá Skála 
 
3.   účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu  
 - Obec Koberovy, Obecní úřad, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod 
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Po právní moci 

3.   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sbírka listin ÚSOP, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11 (do 30 dnů 

ode dne nabytí právní moci) 
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