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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen „OCP MHMP“), jako orgán 
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a § 31 odst. 1 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, VYDÁVÁ v souladu s 
ustanovením § 43 odst. 1 a 2 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, toto OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým:  

I. povoluje podle ustanovení § 43 odst. 1 a 2 ZOPK výjimku ze zákazů daných 
ustanovením § 36 odst. 2 ZOPK ve zvláště chráněném území přírodní památky 
(dále jen „PP“) Branické skály, PP Skalka, PP Bílá Skála za účelem provozování 
horolezecké činnosti při splnění podmínek uvedených níže v tomto opatření. 
Konkrétní lokality v rámci PP, kde je možné na základě povolené výjimky 
provozovat horolezeckou činnost, jsou specifikovány v příloze 1 a 2. 

II. povoluje podle ustanovení § 43 odst. 1 a 2 ZOPK výjimku ze zákazů daných 
ustanovením § 34 odst. 1 písm. f) ZOPK v přírodní rezervaci (dále jen „PR“) 
Divoká Šárka, PR Prokopské údolí a PR Údolí Únětického potoka za účelem 
provozování horolezecké činnosti při splnění podmínek uvedených níže v tomto 
opatření. Konkrétní lokality v rámci PR, kde je možné na základě povolené výjimky 
provozovat horolezeckou činnost, jsou specifikovány v příloze 1 a 2. 

Podmínky, za nichž se výjimky povolují: 

1.  Provozování horolezectví je možné celoročně. 

2.  Vytváření nových lezeckých cest mimo tímto opatřením povolené lezecké lokality je 
zakázáno. Lezecké lokality je možno využívat pouze tak, aby nedocházelo k dalšímu 
plošnému rozšiřování lezeckých cest do okolního přírodního prostředí. 
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3.  Při provozování horolezectví nebude přidáváno postupové fixní jištění do již hotových cest. 
Možná je pouze náhrada (kus za kus) stávajícího fixního jištění. Opravy a nová umístění 
centrálních jistících / slaňovacích bodů v nezbytném množství jsou povoleny.  

4.  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. 

5.  Horolezci jsou povinni chovat se na skalách a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k 
poškozování skal, skalní i okolní vegetace a rušení živočichů. Zakázáno je upravování okolí 
skal, včetně kácení dřevin, tvorby odpočinkových míst a tábořišť. 

6.  Při provozování horolezectví nesmí docházet k poškozování a úpravě povrchu skal, a to 
zejména vysekáváním stupů a chytů či nevhodnou manipulací s lanem. Horolezci nesmí 
používat výzbroj pro zimní lezení (stoupací ledovcová železa, cepíny, zimní kladiva apod.). 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky a platí do 31. 12. 2032. 

Odůvodnění 

OCP MHMP obdržel dne 19. 8. 2022 od Českého horolezeckého svazu, se sídlem Nádražní 29/21, 
150 00 Praha 5, IČO: 00460001 (dále jen „ČHS“), žádost o vydání souhlasu s provozováním 
horolezectví ve zvláště chráněných územích (dále jen „ZCHÚ“) v hl. m. Praze.  

Důvodem pro podání žádosti je fakt, že ke dni 31. 12. 2022 končí platnost rozhodnutí Sp.zn.: S-
MHMP 1352708/2020; č.j. MHMP 1861257/2020 ze dne 7. 12. 2020, kterým orgán ochrany 
přírody za podmínek v tomto rozhodnutí uvedených povolil provozování horolezectví na 
vybraných skalách v PP a PR. Ve své žádosti ČHS navrhuje, aby bylo horolezectví povoleno 
(výjimka ze zákazů v ZCHÚ) formou opatření obecné povahy tak, jak to umožňuje ustanovení § 
43 odst. 2 ZOPK. Tato žádost se tedy stala podnětem k vydání opatření obecné povahy (dále jen 
„podnět“). 

OCP MHMP tuto možnost zvážil a ztotožnil se s ní. Výsledkem vydání tohoto opatření obecné 
povahy bude možnost provozování horolezectví i pro horolezce, kteří nejsou organizování v ČHS, 
a to za jasně stanovených podmínek, které zajistí, že při této činnosti nebude docházet k 
poškozování ZCHÚ. Forma opatření obecné povahy se tedy pro daný případ jeví jako výrazně 
vhodnější než stávající individuální rozhodnutí, které formálně přiznává práva a ukládá 
povinnosti výhradně svému adresátu.    

Předmětné lezecké terény se nachází ve zvláště chráněných územích, kde OCP MHMP provádí 
státní dozor v ochraně přírody a management přírodních ploch s cílem zachovat a podpořit 
předmět ochrany daných území. 

Při specifikaci lokalit a podmínek, za nichž bude možno horolezeckou činnost na území ZCHÚ 
provádět, vycházel orgán ochrany přírody z návrhů uvedených v podnětu a dále z aktuálních 
Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky, z předchozích výjimek pro ČHS udělených 
OCP MHMP, databáze skal ČR (https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/), aktuálně platných i 
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historických plánů péče o ZCHÚ a zpracovaného botanického hodnocení (Provedení sezónního 
botanického průzkumu vybraných horolezeckých tras v hlavním městě Praze, Mgr. Martina 
Fialová, Ph.D., 08/2022). 

Podnět obsahoval širší územní požadavky na povolení horolezectví, než byly nakonec OCP 
MHMP povoleny.  

Horolezecká činnost byla povolena na lokalitách v následujících ZCHÚ: 

PP Branické skály byla zřízena vyhláškou č. 5/1968 Sb. NVP jako chráněný přírodní výtvor, 
ZOPK byla převedena do kategorie přírodní památky. Předmět ochrany podle zřizovacího 
předpisu: Bývalý lom a sousední vrch zvaný „školní“, kde se jednak zachovaly zbytky skalní 
stepi, jednak je zde naleziště zkamenělin. Kromě toho celý útvar je význačný krajinářsky. 
Hlavními předměty ochrany v současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: Skalní 
stepy a jejich fragmenty. Dále pak útvary neživé přírody (lomy, geologické profily a naleziště 
zkamenělin). Hlavním cílem ochrany je zachování mezinárodně významného geologického 
profilu a mezinárodně významných nalezišť fosilní fauny ve stavu, který umožňuje jejich další 
studium. Z hlediska živé přírody je hlavním cílem zachování výskytu a zlepšení stavu skalních 
stepí a příbuzných biotopů (vegetace skal, teplomilné lemy…), na které je vázána ohrožená biota. 
Doplňujícím cílem je zlepšení stavu porostů dřevin tak, aby byly tvořeny zejména stanovištně 
odpovídajícími domácími druhy a aby na ně byla vázaná ohrožená biota. 

Horolezectví v PP Branické skály bylo povoleno na všech aktuálních horolezeckých lokalitách. 

PP Skalka byla zřízena vyhláškou č. 5/1968 Sb. NVP jako chráněný přírodní výtvor, ZOPK byla 
převedena do kategorie přírodní památky. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu: 
Význačný geologický a krajinný prvek, převážně zalesněný. Hlavními předměty ochrany v 
současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: Štěrbinová vegetace silikátových skal a 
drolin (NT), Hercynské dubohabřiny a Suché acidofilní doubravy. Dále pak útvary neživé 
přírody: dva geomorfologické útvary tzv. „kozí hřbety“. Hlavním cílem ochrany je pak zachování 
ploch xerotermní vegetace a přirozeného charakteru lesních porostů a nepoškozených 
geologických výchozů skal. 

Horolezectví v PP Skalka bylo povoleno na všech aktuálních horolezeckých lokalitách. 

PP Bílá Skála byla zřízena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP jako chráněný přírodní výtvor, ZOPK 
byla převedena do kategorie přírodní památky. Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu: 
Významný krajinný prvek skalnatého údolí Vltavy, stratotyp libeňského souvrství, opěrný profil 
letenského souvrství, výskyt význačných druhů organismů. Hlavními předměty ochrany v 
současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: Skalní výchozy, lom a zářez železniční 
trati a acidofilní doubravy, dále pak zástupci rostlinných a živočišných druhů dotčených skalních 
a lesostepních společenstev. Významné jsou útvary neživé přírody. Hlavním cílem ochrany je pak 
zachování krajinné dominanty, udržení přístupnosti geologických profilů, zachování 
paleontologické lokality. Udržování a rozvoj stanovištní diverzity zejména s ohledem na rostliny 
a živočichy vázané na skalní výchozy, stepi a xerotermní pastviny. Cílem by mělo být vytvoření 
mozaiky stanovišť od obnažených skalních výchozů až po raná sukcesní stádia na těchto místech. 
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Na lokalitě by měly být zastoupeny stepi až lesostepi vnitřně diverzifikované rozdílným 
managementem. Porosty acidofilních doubrav by měly být rozvolněné. 

Horolezectví v PP Bílá skála bylo povoleno na všech historických/aktuálních horolezeckých 
lokalitách. 

PR Divoká Šárka byla zřízena vyhláškou č. 12/1964 Sb. NVP jako chráněný přírodní výtvor, 
ZOPK byla převedena do kategorie přírodní rezervace. Předmět ochrany podle zřizovacího 
předpisu: Epigeneticky vzniklé soutěsky v buližníku a význačná společenstva rostlin a živočichů. 
Hlavními předměty ochrany v současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: xerotermní 
trávníky a skalní vegetace, chladnomilná skalní vegetace kapraďorostů, zakrslá doubrava s 
vřesem obecným a lužní les, dále řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin vázaných na 
výše uvedené biotopy a dále útvary neživé přírody (buližníkové skalní soutěsky v okolí Šáreckého 
potoka). Hlavním cílem ochrany je zachování podmínek pro existenci ohrožených specifických 
fytocenóz a zoocenóz, které se zde vyvinuly a zabránění jejich druhovému ochuzování: a) 
přirozená teplomilná společenstva rostlin i živočichů skalní stepi na minerálně chudých půdách, 
b) chladnomilná společenstva rostlin a živočichů zastíněných severních svahů skal a dna údolí. 

Horolezectví v PR Divoká Šárka bylo povoleno na všech aktuálních horolezeckých lokalitách a 
dále lokalitách historicky i nově lezených, převážně pak v lokalitě Soutěsky Džbán (pravá a levá 
strana) a dalších terénech. 

PR Prokopské údolí byla původně zřízena výnosem MK ČSR č. 25.533/78 jako státní přírodní 
rezervace, ZOPK byla převedena do kategorie přírodní rezervace. Nařízením rady hl. m. Prahy č. 
5/2020 Sb. hl. m. Prahy byla tato rezervace přehlášena. Předmět ochrany podle zřizovacího 
předpisu: Předmětem ochrany je ojedinělá geologická, geomorfologická lokalita s význačným 
výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů, zejména suchomilných druhů. Jedná se zejména 
o společenstva – Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) (T6.2B), Panonské 
skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) (T3.1., T3.2), Polopřirozené suché trávníky a facie 
křovin na vápenitých podložích (Festuca- Brometalia) (T3.3D, T3.4D), Lesy svazu Tilio-Acerion 
na svazích, sutích a roklích (L4), L3.1 Hercynské dubohabřiny. Území je výjimečné řadou 
významných geologických profilů, výskytem geologických i geomorfologických fenoménů jako 
jsou např: Novoveské vulkanické centrum, tvořené pyroklastiky a bazalty silurského stáří 
(Hemrovy skály), skalnaté svahy Butovického hradiště, břehy nad Prokopským a Dalejským 
potokem spolu s řadou opuštěných lomů. V území je odkryt souvislý geologický vrstevní sled od 
svrchního ordoviku (kosovské souvrství) až po střední devon (srbské souvrství). Cenné jsou také 
lokality s bohatými nálezy fosilií (zkamenělin). Cílem ochrany území by mělo být zabránění 
sukcesním pochodům, tedy zarůstání území křovinami a lesními porosty, podpořit druhovou 
skladbu luk pravidelnou péčí (kosením, pastvou), podpořit druhovou pestrost stanovišť různými 
a časově odstupňovanými managementovými zásahy: kosení mozaikovité s časovým odstupem, 
kosení a pastvu provádět v období plánu péče v různých termínech (čímž se zabrání selekčnímu 
tlaku na vybrané druhy rostlin a živočichů). Monitoring a eliminace nepůvodních druhů (zejména 
akát, křídlatka, bělotrn). Nefragmentovat přírodní část Prokopského údolí zástavbou, ať již v 
ochranném pásmu nebo přírodní rezervaci. Citlivě usměrnit návštěvnost ve smyslu vymezení 
návštěvnicky přijatelných koridorů a naopak odklonit návštěvníky z cenných částí území. V 
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lesních porostech podporovat původní a stanovištně vhodné druhy dřevin, včetně podpory jejich 
přirozeného zmlazení, nerozšiřovat lesní porosty na bezlesí a plochy stepních trávníků. 

Horolezectví v PR Prokopské údolí bylo na historických lokalitách povoleno pouze ojediněle 
s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny. Na aktuálně povolených horolezeckých lokalitách 
bylo povolení horolezecké činnosti zachováno. 

PR Údolí Únětického potoka byla zřízena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP jako chráněný přírodní 
výtvor, ZOPK byla převedena do kategorie přírodní rezervace. Předmět ochrany podle 
zřizovacího předpisu: Skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka včetně buližníkového suku 
Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů. 
Hlavními předměty ochrany v současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: Vlhké 
pcháčové louky, Skalní vegetace s kostřavou sivou, Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin, Vrbové 
křoviny hlinitých a písčitých náplavů, Nízké xerofilní křoviny, Údolní jasanovo-olšové luhy, 
Acidofilní teplomilné doubravy. Dále pak útvary neživé přírody: buližníkové suky na Hřebenech 
Kozích hřbetů. Dlouhodobým cílem péče musí být nadále zachování a rozvoj reliktních a 
mokřadních společenstev s populacemi chráněných, ohrožených či lokálně významných druhů a 
geomorfologického rázu celé lokality. Zachování těchto fenoménů je v případě PR Údolí 
Únětického potoka do značné míry dáno blokováním nežádoucí sukcese ve skalních 
společenstvech a eliminace nežádoucích antropogenních vlivů v celé lokalitě. Hlavním 
prostředkem k tomu je především obnova pastvy nebo její nahrazování pravidelným sečením, 
odstraňováním náletových křovin a nepůvodních druhů rostlin. V lesních společenstvech, která 
tvoří převážnou část chráněného území, je potřeba omezovat a postupně likvidovat nepůvodní 
druhy dřevin, které výrazně mění přirozenou skladbu lesa, a uvolňovat významné jedince dřevin 
z hustého zápoje. Část údolních olšin je vedena jako bezzásahová zóna, zde by se měly zásahy 
omezit pouze na ty nejnutnější (likvidace invazních druhů atd.). Souladem všech navrhovaných 
činností by mělo dojít k zachování významných přírodních hodnot a také kulturního a rekreačního 
využití lokality. 

Horolezectví v PR Údolí Únětického potoka bylo povoleno na všech aktuálních horolezeckých 
lokalitách. 

 Horolezecká činnost nebyla povolena na lokalitách v následujících ZCHÚ: 

PP Údolí Kunratického potoka byla zřízena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP jako chráněný přírodní 
výtvor, ZOPK byla převedena do kategorie přírodní památky. Předmět ochrany podle zřizovacího 
předpisu: Svahy a údolní niva Kunratického potoka, soubor lesních společenstev (tolitová 
doubrava, biková doubrava, černýšová dubohabřina, střemchová jasanina), geologický profil 
proterozoikem a ordovikem, výskyt významných a chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Hlavními předměty ochrany v současném stavu dle platného plánu péče o ZCHÚ jsou: S1.2 
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (Asplenion cuneifolii), T3.1 Skalní vegetace s 
kostřavou sivou (Alysso-Festucion pallentis), T4.1 Suché bylinné lemy (Geranion sanguinei), 
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů (Hyperico perforati-Scleranthion perennis), L2.2 
Údolní jasanovo-olšové luhy (Alnion incanae), L3.1 Hercynské dubohabřiny (Carpinion), L4 
Suťové lesy (Tilio-Acerion), L5.4 Acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion sylvaticae), L6.5 Acidofilní 
teplomilné doubravy (Genisto germanicae-Quercion), L7.1 Suché acidofilní doubravy (Genisto 
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germanicae-Quercion) a dále útvary neživé přírody (geologický profil v ordoviku) výchozy skal 
na svazích údolí Kunratického potoka.  

Horolezectví v PP Údolí Kunratického potoka nebylo povoleno na evidovaných třech 
horolezeckých lokalitách (Dešťovka, Prostřední, Zakázaná) s ohledem na zájmy ochrany přírody 
a krajiny. Důvodem jsou cenné fragmenty skalního bezlesí a výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin, např. silně ohroženého křivatce českého (Gagea bohemika). Riziko negativního zásahu 
do těchto dochovaných přírodních hodnot vlivem horolezecké činnosti shledal OCP MHMP 
v daném případě jako příliš vysoké.    

K odůvodnění míry zásahu do ZCHÚ a veřejného zájmu: 

Výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích dle § 43 odst. 1 ZOPK lze udělit pouze v 
případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany 
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území. Dle § 43 odst. 2 ZOPK může orgán ochrany přírody výjimku 
podle odst. 1, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, povolit opatřením obecné povahy.  

Ve smyslu § 43 ZOPK tedy orgán ochrany přírody posuzoval na základě podnětu na povolení 
horolezecké činnosti splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných 
územích. OCP MHMP se zabýval zhodnocením vlivu povolované činnosti na zachování stavu 
předmětu ochrany dotčených ZCHÚ. Dále se OCP MHMP zabýval otázkou, do jaké míry dojde 
k porušení základních ochranných podmínek PP a PR specifikovaných v § 36 odst. 2 a § 34 odst. 
1 ZOPK, respektive na kolik předmětným záměrem provozování horolezecké činnosti dojde ke 
změně dochovaného přírodního prostředí v rámci PR, či změně a poškozování PP. Konečně pak 
také posoudil, jaký je veřejný zájem na provozování horolezecké činnosti. 

Povolovaná horolezecká činnost, ve své stávající regulované podobě, nezpůsobuje nevratné 
zásahy do přírodních poměrů, respektive předmětů ochrany ZCHÚ. Většina geologických 
výchozů, profilů a lezeckých stěn je dlouhodobě stabilní. Nebezpečné sektory bývají pravidelně 
monitorovány a nebezpečné uvolněné skály hrozící zřícením nejen na horolezeckou veřejnost, 
řízeně odstraňovány. Většina lezených cest na dotčených lokalitách vznikla antropogenní 
činností, tedy se jednalo o různé lomy a těžbu surovin (PP Branické skály, PR Prokopské údolí), 
případně se jedná o člověkem od pravěku využívaná území intenzivně ovlivněná např. pastvou 
dobytka atp. Jedná se o skalní a okrajově pak xerotermní biotopy bylin a trav na temenech skal.  

OCP MHMP během své činnosti nezjistil významnější změny v dotčených biotopech, respektive 
negativní vliv horolezení na předměty ochrany ZCHÚ nebyl prokázán ani aktuálním botanickým 
průzkumem. V některých lokalitách naopak horolezecká činnost napomáhá omezení sukcese a 
zarůstání puklin a skal nežádoucí vegetací. 

Naopak v lokalitách, které vykazují vysokou míru přírodních hodnot (biotop zvláště chráněných 
druhů organismů, zachovalé přírodní „klidové území“), které by mohly být horolezeckou 
aktivitou poškozeny, nebyla horolezecká činnost povolena.  



7/8  

OCP MHMP vzal dále na vědomí dlouhodobou tradici využívání lezeckých lokalit, která je v 
dotčených místech provozována již od začátku 20. století. Předmětné lezecké terény slouží 
dlouhodobě pro širokou horolezeckou veřejnost, která se sdružuje pod spolkem Českého 
horolezeckého svazu i mimo něj. 

OCP MHMP spatřuje veřejný zájem zejména ve skutečnosti, že se jedná o zájmovou sportovní 
činnost a vyplnění volného času veřejnosti ve volné přírodě, což je právem každého občana. Dále 
pak se jedná o sportovní a rekreační aktivitu, která významně posiluje fyzickou kondici a tedy je 
i ve výsledku důležitým prvkem ve zlepšení zdravotního stavu populace a omezení vlivu 
civilizačních onemocnění. 

OCP MHMP tedy shledal vliv horolezecké činnosti na předměty ochrany ve výroku uvedených 
ZCHÚ, za dodržení stanovených podmínek, jako slabý a veřejný zájem na činnosti horolezeckého 
spolku (ČHS) a další neorganizované horolezecké veřejnosti v tradičních lezeckých lokalitách 
jako silný, tedy převažující nad potenciálními negativními faktory vyvolanými touto aktivitou. 
OCP MHMP nepředpokládá, že by vydáním tohoto opatření obecné povahy došlo ke zhoršení 
podmínek ochrany přírody na území hl. m. Prahy. Povolovaná horolezecká činnost významně 
neovlivní zachování stavu předmětu ochrany dotčených zvláště chráněných území. 

K odůvodnění podmínek tohoto opatření obecné povahy: 

Ad 1. Tato podmínka pouze upřesňuje možnost realizovat horolezeckou činnost v průběhu celého 
roku. Na území hl. m. Prahy není nutné s ohledem na faunu a floru v dotčených ZCHÚ 
horolezeckou činnost omezovat. 

Ad 2. Tato podmínka je vydána z důvodu udržení stávajícího stavu horolezeckých lokalit tak, aby 
nedocházelo k dalšímu plošnému rozšiřování lezeckých cest do okolního přírodního prostředí 
ZCHÚ. U nových či dlouhodobě nelezených lokalit je možné budovat nové (obnovovat staré) 
lezecké cesty, avšak vždy pouze v rámci určené horolezecké lokality, přičemž není možné 
expandovat do širokého okolí, jakkoliv by se mohlo jednat o funkčně propojený celek (např. jeden 
skalní masiv). 

Ad 3. Tato podmínka je vydána z důvodu zachování charakteru stávajících lezeckých tras a lokalit 
a jejich náročnosti, což udržuje určitou rovnováhu ve využití daných přírodních lokalit. Je 
zakázáno stávající lezecké cesty „zlehčovat“ postupovým fixním jištěním, což do jisté míry 
eliminuje míru zátěže na chráněná území. Opravy mohou být pouze racionální u stávajících již 
nebezpečných prvků fixního jištění. Naopak jsou povoleny opravy a nová umístění centrálních 
jistících nebo slaňovacích bodů v nezbytném množství tak, aby zbytečně nedocházelo 
k poškozování okolního přírodního prostředí skal při sestupech. 

Ad 4. a 5. Jedná se o podmínky, které vychází z obecné slušnosti a respektu k chráněným 
hodnotám ZCHÚ a které mají za cíl pouze připomenout, že je nutné se na skalách a v jejich okolí 
chovat v souladu s dobrými mravy a intuitivní ochranou přírody a krajiny. Chováním horolezců 
ve smyslu těchto podmínek jsou omezeny negativní vlivy na dotčená ZCHÚ a jejich přírodní 
hodnoty. 
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Ad 6.  Tato podmínka je vydána z důvodu omezení formy horolezecké činnosti, která by byla 
zbytečně invazivní ke skalnímu podkladu a urychlovala erozivní činnost, vzhled a celkový 
charakter lezeckých terénů. 

Průběh řízení o návrhu opatření obecné povahy 

Návrh tohoto opatření obecné povahy s č. j. MHMP 2231767/2022 byl zveřejněn v souladu 
s ustanovením § 171 a násl. správního řádu v období od 1. 12. 2022 do 16. 12. 2022 na úřední 
desce Magistrátu hlavního města Prahy s výzvou k uplatnění námitek dotčených vlastníků 
pozemků a připomínek veřejnosti. Ve stanovené 30denní lhůtě neobdržel OCP MHMP proti 
zveřejněnému návrhu žádnou námitku ani připomínku. Výsledné opatření obecné povahy tak 
oproti zveřejněnému návrhu nedoznalo žádných změn. 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení 
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. 

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu může do opatření obecné povahy a jeho 
odůvodnění každý nahlédnout u správního orgánu, který toto opatření vydal.  

 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru ochrany prostředí 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Seznam povolených horolezeckých lokalit (souřadnice GPS) 
2. Orientační zákres povolených horolezeckých lokalit na podkladu ortofoto 
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