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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České 
středohoří, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a 3 
písm. h) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v y d á v á v souladu 
s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) podle § 173 odst. 
1 správního řádu  
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 0001/2023: 

 
jímž podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) 
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. h) a 
i) zákona  
 

I. 
 

vyhrazuje dle § 29 písm. f) zákona místa k provozování horolezectví a povoluje výjimku ze 
zákazu vstupu mimo vyznačené cesty v § 29 písm. d) zákona za účelem vstupu na přístupové 
cesty k těmto vyhrazeným místům na území národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) Zlatník. 
 
Vyhrazená místa k provozování horolezectví a přístupové cesty k těmto místům, pro které je 
povolována výjimka ze zákazu vstupu, jsou vyznačeny v Mapové příloze č. 1 tohoto opatření obecné 
povahy, která je jeho nedílnou součástí.  
 

II. 
 

Podmínky  
Agentura vyhrazuje dle § 29 písm. f) zákona místa k provozování horolezectví a povoluje výjimku 
ze zákazu vstupu mimo vyznačené cesty dle § 29 písm. d) zákona za účelem vstupu na 
přístupové cesty k těmto místům na území NPR Zlatník za těchto podmínek: 
 

(1) Horolezeckou činností je pro účely tohoto opatření obecné povahy míněno pouze sportovní 
lezení s využitím fixních a vyjímatelných jistících prostředků. Horolezeckou činností povolenou 
tímto opatřením obecné povahy není bouldering, slackline a highline. 
 

(2) Výjimka ze zákazu vstupu dle § 29 písm. d) zákona na přístupové cesty vymezené v Mapové 
příloze č. 1 k vyhrazeným místům k provozování horolezectví se tímto opatřením obecné povahy 
povoluje blíže neurčenému okruhu osob, kterými jsou jednotlivci, kteří provozují horolezeckou 
činnost na území NPR Zlatník (dále jen „horolezci“).  

 

Dle rozdělovníku 
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(3) Na území NPR Zlatník lze k horolezecké činnosti využívat pouze vyhrazená místa vyznačená 

v Mapové příloze č. 1, tj. místa na západním svahu kopce, a to výhradně útvary “Škuner”, “Molo” 
a dále komplex útvarů od “Sýrového masivu” po “Ztracený masiv”. Pro přístup k místům 
k provozování horolezectví vyhrazeným tímto opatřením obecné povahy lze využít pouze 
přístupové cesty vyznačené v Mapové příloze č. 1. Provozování horolezecké činnosti je z 
důvodu ochrany hnízdění ptáků povoleno v období od 1. 7. do 31. 1. 
 

(4) Horolezci jsou povinni ve vyhrazených místech a přístupových cestách k těmto místům dodržovat 
tato pravidla a zásady chování: Chovat se šetrně ke všem složkám NPR Zlatník, dodržovat pořádek 
a zachovávat klid, v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů organismů uvedených 
v prováděcím předpisu zákona (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, např. 
hnízdění ptactva na skalních útvarech) bude tato skutečnost bezodkladně oznámena Agentuře, 
horolezecká činnost bude v dotčené lokalitě přerušena a prostřednictvím Českého horolezeckého 
svazu bude přerušení horolezecké činnosti obvyklým způsobem oznámeno lezcům (informování na 
webových stránkách ČHS, označení v terénu). Provozování horolezectví bude probíhat pouze za 
denního světla. Lezci budou používat lezeckou obuv nepoškozující povrch skal. 

 
(5) Při provozování horolezecké činnosti není dovoleno: 

a) poškozovat a měnit povrch skal (nevhodná manipulace s lanem, vysekávání chytů či stupů apod.), 
b) používat jistících prostředků poškozujících skálu (skobování, zatloukání jistících prostředků 

kladivem apod.),  
c) používat při lezení po skále zimní lezeckou výzbroj (stoupací železa, cepín, zimní kladivo, apod.), 
d) používání magnesia a jiných chemických a minerálních látek, které by měly sloužit ke zvýšení 

tření na skalách, 
e) slaňovat pomocí stromů a keřů (ke slanění používat výhradně slaňovacích kruhů nebo jiných 

fixních prostředků, k případnému pěšímu sestupu pouze vyhrazené turistické stezky), 
f) zasahovat do vegetace na skalách a odstraňovat uvolněné kameny bez souhlasu Agentury a  
    majitele pozemku, 
g) provádět prvovýstupy bez předchozího souhlasu Agentury. 

 
III. 

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

vyhlášky a platí do 31. 12. 2030. 
 

Odůvodnění 
 

       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je orgánem ochrany přírody (§ 75 odst. 1 písm. e) zákona), 
který vykonává ve své územní působnosti státní správu v ochraně přírody a krajiny. Územní působnost 
Agentury se vztahuje na území národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem, nejde-li o 
vojenské újezdy a národní parky a jejich ochranná pásma (§ 78 odst. 1 zákona). Agentura vydává jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody toto opatření obecné povahy podle ustanovení § 78 
odst. 3 písm. h) a i) zákona. 
 

Podnětem k vydání opatření obecné povahy byla žádost Českého horolezeckého svazu (dále jen 
„ČHS“) ze dne 1. 8. 2022 z důvodu ukončení platnosti výjimky vydané dne 18. 8. 2017 pod č. j. 
SR/1198/CS/2017 - 4. ČHS v žádosti navrhuje na území NPR Zlatník povolit horolezeckou činnost v 
podobném rozsahu jako v minulém období a také, aby bylo povolení vydáno formou opatření obecné 
povahy. ČHS se zavázal, že bude informovat lezeckou veřejnost o podmínkách souhlasu, zveřejní tyto 
podmínky na webu, bude udržovat přístupové a horolezecké cesty a horolezecká zařízení v rozsahu, 
který umožňuje práce dobrovolníků, bude působit na lezeckou veřejnost, zajišťovat úklid odpadu v 
horolezeckých terénech a vést agendu prvovýstupů. 

 
Agentura na základě žádosti ČHS přistoupila dle ust. § 43 odst. 3 zákona k vyhrazení míst 

k provozování horolezectví dle § 29 písm. f) zákona a dle ust. § 43 odst. 1 a 2 zákona k povolení výjimky 
pro blíže neurčený okruh osob (okruh osob provozují horolezeckou činnost na území NPR Zlatník) ze 
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zákazu vstupu mimo vyznačené cesty v § 29 písm. d) zákona, konkrétně za účelem vstupu na přístupové 
cesty k vyhrazeným místům, opatřením obecné povahy postupem v souladu s § 173 správního řádu. 

 
Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném 

území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo je v zájmu 
ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu 
ochrany zvláště chráněného území. Provozování horolezectví je činnost, u které nelze dovolit, že by se 
jednalo o jiný veřejný zájem a není tedy naplněn důvod pro povolení výjimky z titulu jiného veřejného zájmu 
převažujícího nad zájmem ochrany přírody. Stejně tak není provozování horolezectví činností v zájmu 
ochrany přírody. Není tedy naplněn ani tento důvod pro povolení výjimky. 

       Agentura posuzovala, zda vyhrazení míst k provozování horolezectví a povolení výjimky ze zákazu 
vstupu významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany. NPR Zlatník byla vyhlášena vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí č. 109/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a 
stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Území vrchu Zlatník je rovněž regionálním biocentrem 
územního systému ekologické stability. Předmětem ochrany NPR Zlatník je izolovaný vrch 
vulkanického původu s unikátními geomorfologickými poměry – nápadné vypreparované fonolitové 
těleso modelované periglaciálními procesy a říční erozí s komplexem skalních věží, sloupů a věží, 
rozsáhlé kamenité sutě včetně tzv. ledových jam. Vrcholová stepní lysina s biotopem suchých 
úzkolistých trávníků, kde je evidován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, např. kavyl Ivanův (Stipa 
pennata), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), tařice 
skalní (Aurinia saxatilis). Významná stanoviště s vegetací skalních stěn a štěrbin. Ukázkově zachovaná 
suchá acidofilní doubrava a teplomilná acidofilní doubrava s mimořádně bohatými společenstvy 
entomofauny a ornitofauny a kvalitním vřesovištním podrostem.  
 
       Po zvážení všech podkladů a na základě vyhodnocení zkušeností s horolezeckou činností 
prováděnou na základě výjimky vydané Agenturou dne 18. 8. 2017 pod č. j. SR/1198/CS/2017-4 
s platností do 31. 12. 2022 dospěla Agentura k závěru, že jsou splněny základní předpoklady pro 
vyhrazení míst k provozování horolezectví a povolení výjimky. Dle názoru Agentury nebude mít 
povolovaná činnost významný vliv na stav předmětů ochrany a nebude docházet k ovlivňování území 
nad běžnou míru způsobovanou stávajícím rekreačním využitím území NPR Zlatník. K vyloučení 
potenciálních škodlivých vlivů na stav předmětů ochrany Agentura stanovila podmínky, za kterých lze 
povolovanou činnost provozovat. Podmínka č. 1 stanovuje, jaké činnosti se opatření obecné povahy 
týká, konkrétně se jedná o sportovní lezení s využitím fixních a vyjímatelných jistících prostředků. Další 
podobné aktivity (bouldering, slackline a highline) nejsou tímto opatřením obecné povahy povoleny.  
V podmínce č. 2 je vymezen okruhu osob, na který se výjimka vztahuje. V podmínce č. 3 jsou blíže 
specifikována vyhrazená místa, kde je možné horolezeckou činnost provádět. Dále je zde dáno období, 
pro které je výjimka povolena, aby byla zajištěna ochrana hnízdících ptáků. V podmínce č. 4 jsou 
stanovena pravidla a zásady chování, aby nedocházelo k negativním vlivům na stav předmětů ochrany.  
V podmínce č. 5 jsou specifikovány činnosti, které nejsou při provozování horolezectví dovoleny.   
 
       Účelem vydaného opatření obecné povahy je umožnění rekreačního využívání NPR Zlatník k 
provozování horolezectví za striktního dodržování stanovených podmínek, vyhrazení míst tuto činnost 
a povolení výjimku ze zákazu vstupu na přístupové cesty k ní.  

  Návrh opatření obecné povahy byl projednán s obcí Obrnice jako dotčenou obcí ve smyslu § 71 
odst. 4 zákona. Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické 
úřední desce) byl návrh opatření obecné povahy s výzvou, aby dotčené osoby podaly ve stanovené 
lhůtě připomínky nebo námitky, vyvěšen dne 4. 1. 2023 a sejmut dne 20. 1. 2023. Agentura ve 
stanovené lhůtě neobdržela žádné připomínky ani námitky.   
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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 podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
 

Otisk úředního razítka 

(podepsáno elektronicky) 
 

Ing. Vladislav Kopecký 
pověřený řízením RP SCHKO České 

středohoří 

 

Agentura tímto žádá v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu obecní úřad obce, jehož správního 

obvodu se opatření obecné povahy týká, o jeho vyvěšení po dobu 15 dnů na své úřední desce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Mapový zákres - vyhrazená místa k provozování horolezectví a přístupové cesty k 
vyhrazeným místům v NPR Zlatník 
 
 
Rozdělovník: 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, DS: 

dkkdkdj 

Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce): 

vyvěšeno dne:     sejmuto dne: 

 

Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice, DS: 8ppbujx 
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Příloha č. 1 

Mapový zákres – V turistické mapě, modře vyznačená, vyhrazená místa k provozování horolezectví a 
přístupové cesty k vyhrazeným místům v NPR Zlatník, červeně je vyznačena turistická cesta. 
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