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REGIONÁLN[ PRACOVIŠTĚ
LIBERECKO

AGENTURA OCHRANV
PŘÍRODY A KRAJIN Y

ČESKÉ REPUBLIKY

------------------------------

ODD~LENI

SPRÁVA CHKO Č ESKÝ RÁJ
Antonrna Ovoráka 294, 511 01 Turnov
tel.: 951 424 713
e-maíl: ceskyraj@nature.cz
lOOS: zqmdynq

NAŠE Č.J.: SR/2936/LI/2021-6

VYŘIZUJE: Mertlík

V TURNOVĚ: 14.1.2022

Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky (dále jen .Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po
provedeném správním řízeni vydává
ROZHODNUTI.
Účastníku - českému horolezeckému svazu, (dále jen "Č HS"), IČ: 00460001, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5,
se podle ust. § 44 odst. 3 a ust. § 78 odst. 3 písm. n) zákona a podle ust. § 5 odst. 1 písm. f) nařízen i vlády č .
508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chrán ěná krajinná oblast český ráj
uděluj e

souhlas

s provozováním horolezecké činnosti na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj a to za těchto
podmínek:
1) Horolezecká či nnost bude provozována ve vyjmenovaných lezeckých oblastech pouze na stávajících
horolezeckých objektech uvedenýc h v databázi ČHS (Skály ČR - http://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/)
ke dni 31.12.2021 , (nejsou-li zároveň ve vyjmenovaných lokalitách, na něž se souhlas nevztahuje), s těmito
omezeními:
a) Lezení povoleno od 1.4. do 31.10.:
Drábské světničky- Lezen í v areálu hradu není povoleno.
Kamenice
Příhrazy- Lezení uvnitř areálu obory není povoleno.
Příhrazská údolíčka- Lezen í uvnitř areálu obory není povoleno; zákaz vstupu do prostoru skalního masivu Sokolka
Valečov

Plakánek
Centrální Hruboskalsko (mimo obvod čertova ruka a skalní věže Maják, Dračí věž a Úzká neznámá)
Hruboskalská

údolíčka

Hrůdka

Kacanovy
Kozlov
Krkaviny
Markův Kout
Pleskoty
Pohoř

Rovné skály
Skalany
Vidlák- včetně

věži

Hlavatá a

Válečník

až po věže

Zvěd

a Pyrit (Poupě )

Věžák

Vysoké kolo
Žehrov- Lezení uvnitř areálu obory není povoleno.
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Prachovské skály - Souhlas se nevztahuje na lokality Javorový důl , Starý hrádek, Fortna,
objekty Vrak, V ráček, Kobyla, Kobylí věž a Hříbě v obvodu Lahole

Dračí

rokle a skalní

Hrdoňovice
Při výšina

Betlémské skály
Klokočské skály- Souhlas se nevztahuje na hrad Rotštejn a jeho blízké okolf, t.j. na objekty: Arkády, Orlf hnízdo
(Junák), Před hradí.
Frýdštejn
Sokol
Ch l éviště

Kalich
Zbirohy
Drábovna (Maloskalská)
Koberovy
b) Lezení povoleno od 1.7. do 31.1 0. z

důvodu

pravidelného

hn ízdě ní dravců

(ZCHD):

•

Suché Skály- Sokolf věž mezi cestami Sokolf stěna a Sokolí hrana, var. Sokolníkův direkt

•

Kozákov

•

Prachovské skály

•

Hruboskalsko, obvod čertova ruka a věže Maják, Dračí věž a Úzká neznámá,

•

Příh razské

(M ěsíční

údolí, Drábovna)
věže

Vrak,

Vráček,

Kobyla, Kobylí

věž

a

Hříbě

v obvodu Lahole

skály- ostroh se skalní věží Indián včetně objektu v protilehlé straně údolí od Zvonice po Vřesovou

věžičku.

c) Lezeni povoleno celoročně :
Suché skály (mimo Sokolí věž mezi cestami Sokolí stěna a Sokolí hrana, var. Sokolníkuv direkt, v tomto úseku je
povoleno lezení pouze na Velké plotně.)

Pantheon
d) Za

vytvoření dostatečn é

vrstvy ledu je povoleno lezení ve

Votrubcově

lomu (Kozákov).

2) Prováděni prvovýstupů :
a) Prvovýstupy se povolují v níže uvedených Iazeckých oblastech pouze na stávaj ících horolezeckých objektech
uvedených v databázi ČHS (Skály ČR - http://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/) ke dni 31.12.2021 (nejsou-li
zároveň ve vyjmenovaných lokalitách, na něž se souhlas nevztahuje). ČHS zašle Agentuře k posouzení žádosti o
prvovýstupy obsahující zákres do fotografie, souřadnice objektu a předpokládané zajištěn í fixními prostředky.
Přfhrazy

Drábské

světničky

Valečov

Centrální Hruboskalsko (Přední Skalák, Maják, Čertova ruka, Kapelník, Drač í skály, Zámecká rokle)
Klokočské a Betlémské skály
Skály na Sokolu (Chléviště, Kalich, Sokol)
Frýdštejn
Pantheon
Suché skály
Koberovy
Prachovské skály (neplatí pro obvod Lahole, a oblast Nad koupalištěm)
Plakánek
b) Prvovýstupy zcela v kompetenci oblastních vrcholových komisi (dále jen OVK)
a Po hoř.

zůstávají
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v obvodech Pleskoty,

3) Oblastní vrcholové komise Hruboskalsko, Prachov, Skály na Mužském , Lužické a Jizerské hory budou
prostředn ictvím svých předsedů hlavními partnery Agentury při řešení záležitostí týkajícfch se provozování
horolezecké činnosti v jednotlivých oblastech.
4) Cesty v oblastech, kde jejich vytváření není bez předchozího souhlasu Agentury povoleno, bude ČHS (či
předseda příslušné OVK) do výše uvedené databáze zapisovat pouze v případě jejich povolen í Agenturou.
5) Pro každou Iazeckou oblast budou OVK ustanoveni správci skal. Soupis ustanovených správců skal včetně
kontaktů na ně OVK předají Agentuře do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a budou jí bez
zbytečných odklad ů oznamovat případné změny.
6) Správci oblastí budou při výkonu činnosti spolupracovat s Agenturou, RP Liberecko -odd. Správa CHKO český
ráj. Budou dohlížet na dodržování podm ínek tohoto souhlasu, shroma žďovat informace o zj ištěných poškozeních
lezeckých a přístupových cest a o zahnízdění ptáků a budou o nich bez zbytečného odkladu informovat Agenturu.
Po dohodě s Agenturou zajistí případné uzavření Iazeckých cest. Uzavřené lezecké cesty budou v terénu označeny
horolezeckými značkami nebo informačními tabulemi.
7) ČHS bude provádět opatření k eliminaci poškození dochovaného přírodního prostředí v rozsahu přiměřeném
zj i štěnému poškozeni. Před jejich realizací budou navržená opatřen í dohodnuta s Agenturou, RP Liberecko -odd.
Správa CHKO Český ráj a majiteli dotčených pozemků.
8) Nové jistící prostředky nesmí být ve stávajících cestách osazovány bez souhlasu Agentury a OVK. Tato
podmínka se nevztahuje na případy náhrady zjevně závažně poškozeného a pro výstup důležitého přirozeného
jištění fixním jistícím prostředkem , kdy je tato náhrada plně v kompetenci OVK. Údržba stávajících fixních jisticích
prostředků je povolena. Barva nově osazovaných fixních jistících prostředků bude přizpůsobena co nejvíce barvě
povrchu skal.
9) Stávající cesty nebudou dojišťovány fixními jistícími body.
1O) Nebudou obnovovány fixní jisticí body na níže uvedených cestách. V případě budoucího nevyhovujícího stavu
jistících bodů pak budou cesty uzavřeny.
•

Kapelník, Normální cesta

• Podmokelská, Údolní cesta
• Blatník, Údolní cesta
11) Členové ČHS, členských organizací UIAA a ostatních zahraničních horolezeckých organizací a spolk ů jsou
při výkonu horolezecké činnosti povinni dodržovat pravidla. Horolezci jsou povinni:
a. Na požádání se při výkonu horolezecké činnosti prokazovat oprávněným kontroln ím orgánům platným
členským průkazem horolezeckého svazu, spolku nebo klubu, jehož jsou členy.
b. K přístupu ke skalám používat veřejné cesty nebo cesty vyznačené se souhlasem Agentury. Nejsou-li v
dané lokalitě přístupové cesty vyznačeny, budou volit přístup ke skalám tak, aby nedocházelo k
poškození rostlinného krytu a povrchu půdy.
c. Chovat se šetrně ke všem složkám pří rodního prostředí a zachovávat klid.
d. Nelézt na mokrém či vlhkém pískovci s výjimkou Suchých skal a Panteonu
e. Nerušit hnízdící ptáky. Zjištěná zahnízdění ptáků nahlásí neprodleně správci dané oblasti, OVK nebo
Agentuře .

Dbát zákazu lezení na vybrané věže a masívy.
Při lezení používat pouze boty s hladkou podrážkou nebo budou lézt bosi. Tato podmínka neplatí při
lezení na ledové vrstvě v Iazecké oblasti Votrubcův lom.
h. Jako jistící pomůcky používat pouze stávající fixní jistící prostředky a smyčky tak, aby nedocházelo k
poškození skály. Tato podmínka neplatf pro lezení na ledu ve Votrubcově lomu.

f.
g.

Nepoškozovat a úmysl ně či z nedbalosti měnit povrch skal (dřít skálu při manipulaci s lanem, rýt či
vysekávat chyty, prorážet hodiny, poškozovat voštiny apod.).
j. Neodstraňovat rostliny, porosty mechů , líšejníků a zeminu z povrchu skal, spár, polic, balkonů apod.
k. Cesty prostupovat vždy zdola. Počet lezců v lanovém družstvu je omezen na maximálně 5 osob. Tato
podmínka neplatí pro lezeckou oblast Lom Pánvička v Klokočských skalách.
I. Nepoužívat horn í jištěni (Top rape). Tato podmínka neplatí pro centrální stěnu oblasti Pantheon v
prostoru tzv. I. a ll. ligy.
m. Slaňovat jen pomocí trvalého vrcholového zařízení mimo nouzové případy, kdy chybl nebo je zjevně
poškozeno.
n. Při lezení nepoužívat magnézium ani jiné chemické prostředky. Tato podmínka neplatí pro centrální
stěnu oblasti Pantheon v tzv. I. a ll. ligy.
12) Při osazování či výměně fixních j isticích bodů budou výhradně používány prostředky s povrchovou úpravou
snižující jejich výraznost na skalní stěně. (barva např. šedá nebo bronzová)
i.
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13) Objekty, na kterých je horolezecká činnost zakázána, budou v databázi ČHS zřetelně označeny.
14) Text tohoto rozhodnutí bude český horolezecký svaz publikovat v médiích, která se zabývají horolezeckou
tematikou, po dobu jeho platnosti ho umístí trvale na své webové stránky.
15) Tento souhlas platí do 31. 12. 2026.

Odůvodněni

:

český horolezecký svaz, IČ 00460001 , Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě pověření z
1.1.2021 paní Boženou Valentovou, požádal dne 24.11 .2021 o vydání souhlasu s provozováním horolezecké
činnosti v CHKO český ráj.

Skalní města Českého ráje jsou jedinečnými Qeologickými a geomorfologickými útvary s nadnárodním
významem. Většina skalních měst na území CHKO Ceský ráj (dále jen CHKO) je v současnosti chráněna jako
zvláště chráněná území v kategoriích národní přírodní památka, přírodní památka a přírodní rezervace, případně
jsou zároveň součástí evropsky významných lokalit. Hlavním předmětem ochrany jsou geologické a
geomorfologické fenomény skalních měst a na ně vázané ekosystémy. území skalních měst leží převážně v I. a
ll., okrajově ve 111. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO a zároveň se jedná o území, která jsou
součástí územního systému ekologické stability krajiny (nadregionální, regionální i místní úroveň). Jsou biotopem
řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Horolezectví se v uvedeném území provozuje již více než 100
let a patří k tradičním sportovním činnostem , které jsou pro český ráj charakteristické. Tato činnost je podle ust. §
5 odst. 1. písm. e) nařízeni vlády 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje CHKO český ráj, možná jen se souhlasem
Agentury. Z uvedeného je patrné, že zde dochází ke střetu jasně deklarovaného veřejného zájmu ochrany přírody
se zájmy na využívání lokalit ke sportovní a rekreační činnosti. Agentura při rozhodování o souhlasu
s provozováním horolezectví zohlednila všechny oprávněné zájmy ochrany přírody a účastníků správního řízení a
stanovila podmínky, za jejichž dodržení bude do nejvyšší možné míry omezen negativní vliv na dochovaný stav
přírodního prostředí.

Z důvodu kontroly dodržování podmínek tohoto rozhodnutí, monitoringu vlivu lezecké činnosti, ochrany reliéfu
skal, ochrany půdního krytu před erozí a ochrany zvláště chráněných druhů živočichu a rostlin byla horolezecká
činnost umožněna ve výše uvedených územích a na v příloze jasně jmenovitě vymezených objektech. Tato území
(oblasti a obvody skal) vycházejí z jejich horolezeckou veřejností zažitého historického členění a pojmenováni dle
horolezeckých průvodců. Horolezecká činnost je povolena jen na stávajících schválených horolezeckých objektech
uvedených v seznamech OVK a v databázi ČHS (Skály ČR - http:/lwww.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/) ke dni
31.12.2021 v definovaných obdobích a za definovaných podmínek. Ze stejných důvodů bylo přistoupeno i k řešení
prováděni prvovýstupů (vytváření nových cest otevírajících dosud málo využívané či zcela nevyužívané skalní
útvary i oblasti a obvody skal zvýšené návštěvnosti a tím i zvyšování jejich zátěže). Plně v kompetenci OVK tak
zůstává povolování prvovýstupů vyjmenovaných v bodě 2 b). Další poškozeni dochovaného stavu přírodního
prostřed í vlivem provedení nové lezecké cesty (za dodržení podmínek stanovených pro tento souhlas) se v těchto
oblastech na dlouhodobě horolezecky využívaných objektech nepředpokládá .
Z důvodů ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (prevence rušeni 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.
Přílohou tohoto rozhodnutí jsou mapy režimů, kde je graficky znázorněno, pro která území jaká časová
omezení platí.
U oblastí vyjmenovaných v bodě 2 a) je z důvodu přítomnosti cenných biotických a abiotických složek
požadováno předběžné posouzeni záměru prvovýstupu Agenturou.
U oblastí nevyjmenovaných v bodě 1), případně jmenovitě v něm vyloučených , neni z důvodu ochrany při rody
horolezecká činnost povolena, protože v těchto lokalitách převažují zájmy ochrany přírody.
Z důvodu nezbytné vzájemné komunikace ČHS a Agentury, která vyplývá z dalších podmínek tohoto
rozhodnutí, byly stanoveny příslušné OVK a její předsedové jako hlavní partneři při řešení záležitostí týkajících se
provozované horolezecké činnosti v jednotlivých oblastech. Soupis správců skal jednotlivých Iazeckých oblastí
s kontakty bude Agentuře předán do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnuti. Hlavní úkoly správců
skal ve vztahu k Agentuře, resp. ochraně přírody obecně, jsou popsány v bodě 6) podmínek tohoto rozhodnutí.
ČHS vede na svých webových stránkách seznam horolezeckých objektů a na ně realizovaných cest, kde
omezení. Tento seznam je základním dokumentem, na jehož základě bylo vymezeno
provozování horolezecké činnosti v CHKO. Z tohoto duvodu byla stanovena i podmínka z.ápisu nových cest v
oblastech či obvodech skal, kde je vyžadován předchozí souhlas Agentury, do tohoto seznamu jen po udělení
souhlasu Agentury s provedením prvovýstupu. Stejně tak není na celém území CHKO Český ráj povoleno provádět
bez předchozího souhlasu Agentury prvovýstupy na objekty neevidované ve zrn lněné databázi k 31.12.2021.

zároveň uveřejňuje případná

Rovněž

byly stanoveny podmínky k lezení a pohybu v území a ke kompenzaci případného poškození
horolezeckou činností. Jedná se o podmínku prováděni opatření vedoucích k eliminaci
poškozeni dochovaného přírodního prostředí v rozsahu dle zjištěného poškozeni, o zákaz osazovat nové jistící
přírodního prostředí
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prostředky ve stávajících cestách bez souhlasu Agentury a údržby stávajících fixních jistících prostředků . Obtížnost
cest a možnost jejich zajištěn í je hlavním limitujícím faktorem pro jejich přelézání a do j isté míry přirozenou
ochranou před nadměrným využíváním konkrétních cest. Přidáváním fixních jistících bodů- dojišťováním by mohlo
docházet k vyššímu využívání takových cest a k jejich poškození. Z důvodu značného poškození cest
vyjmenovaných v bodě 1O, bylo přistoupeno k řešení, které lezecké cesty neuzavírá okamžitě, ale ponechává je
spolu s fixními jistfcími prostředky na dožiti. Agentura tím nepřebírá zodpovědnost za bezpečnost cesty,
ponechává případné její uzavření na rozhodnutf ČHS.

Ze stejných důvodů byly stanoveny povinnosti horolezců uvedené jako podmínka 11) ve výroku rozhodnutí.
Výjimka z podmínky 11 g) a 11 h) neplatí pro "Votrubcův lom", neboť zde je sezónně provozováno lezení v
ledu a uvedené podmínky vůči této kategorii jsou irelevantní a bez vlivu na přírodní prostředí.
Výjimka z podmínky 11 k) neplatí pro lokalitu "Lom Pánvička" v Klokočských skalách, který je fixními
prostředky vybaven a využíván pro nácvik jištění, zachytáváni pád ů, transport raněných lanovou technikou apod.
jak členy ČHS, tak složkami IZS.
Výjimka z podmínky 11 I) a 11 n) neplatí pro centrální stěnu oblasti Pantheon v prostoru tzv. "1. a ll. ligy". Jde
o pískovec cenomanského stáří, silně prokřemeně l ý a na poměry českého ráje mimořádně pevný. Lezení v tomto
vymezeném prostoru odpovídá sportovnímu, charakterem nepískovcovému lezení, které zde bylo tímto způsobem
prvovýstupy realizováno od počátku 80. let, tedy v období před rozšířením CHKO český ráj v roce 2002. Lokalita
se nachází ve ll.zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český ráj, nad zastavěným územím obce Malá Skála
mimo maloplošné zvláště chráněné území, rovněž zde nebyla zaznamenána existence biotopů zvláště chráněných
druhů rostlin či živoči chů. Provozování horolezectví s výše uvedenými výjimkami z jeho podmínek zde nemá přímý
vliv na zájmy chráněné zákonem.
Z důvodu nutnosti zajištěni distribuce stanovených podmínek k provozování horolezectví široké členské
základně ČHS a ostatních zahraničních organizací a spolků byla stanovena podmínka, která zavazuje ČHS
publikovat text tohoto rozhodnutí v médiích, která se zabývají horolezeckou tematikou a po dobu jeho platnosti na
internetových stránkách ČHS.
Převážná většina podmínek vychází z návrhu předloženého žadatelem tak, jak byly ověřeny a ustáleny
v předchozích rozhodnutích, nevyhověno bylo pouze těm , které byly v přímém rozporu se zájmy ochrany přírody
(používání magnezia v maloplošném zvláště chráněném území na objektech křehkých kvádrových pískovců
coniackého stáří a zpřístupněni některých lokalit před ukončením hnízdění u stabilních hnízdišť, kde by došlo
k přlmému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů ptáků).
Z účastníků řízení využila svého práva a písemně se vyjádři la Ochrana Klokočských skal, z.s., která se
přihlásila pro dané období i k předmětnému správnímu řízení. Upozornila na nedodržování pravidel skupinami.
Požadovala, aby nadále trval zákaz lezení v oblasti kulturní památky hrad Rotštejn p.p.č.485 a 486 v k.ú. Bělá u
Turnova (hrad, Předhradí , Orlí hnízdo/Junák). K již dříve zakázanému objeku Arkády navrhuje rozšířit zákaz i na
objekty, Blíženci, Lilie, Malířské rozhledy, Lokomotiva a Hery. Agentura ponechala omezení v dosavadním
rozsahu, neboť má za to, že orgán ochrany přírody má spolupracovat s orgány památkové péče , ale nemůže
památkovou ochranu suplovat, neboť k tomu ne má oporu v zákoně. Na rozdil od skalního hradu Drábské světničky,
pro který existuje rozhodnutí zakazující lezení, není Agentuře známo, že by obdobné existovalo pro lokalitu hradu
Rotštejn.
V CHKO Český ráj je nařízeními zakázán vstup do PR Apolena, do prostoru Starý hrádek a Javorový důl v PR
Prachovské skály a do prostoru skalního masivu Sokolka v PR Příhrazské skály. Proto jsou tato území vyjmuta i
ze souhlasu s horolezeckou činností.
Na základě výše uvedených důvodů a po vypořádání připomínek účastníků řízení Agentura udělila souhlas
s provozováním horolezectví za stanovení podmínek, jejichž dodržení snižl na nejvyšší možnou míru riziko
negativního dopadu na zájmy chráněné zákonem. Platnost souhlasu byla stanovena na 5 let, do 31.12. 2026.
Stanovené podmínky se budou vztahovat i na případné další subjekty žádající o souhlas s provozováním
horolezectví v CHKO český ráj.
Poučení

o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury, RP Liberecko, Odd. Správa CHKO
český ráj. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůsta l správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing.

Jiří Klápště

VEDOUC[ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ
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Příloha :

Mapy

režimů

Obdrží účastníci řízení :
Město

Mnichovo Hradiště, Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Turnov, Městský úřad , A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Boseň , Obecní úřad , Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hrad i ště
Obec Brada-Rybn íček , Obecní úřad , Rybníček 30, 506 01 J ič ín
Obec Branžež, Obecní úřad, Branžež 33, 294 02 Kněžmost
Obec Březina, Obecní úřad, Březi na 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obec Dobšín, Obecní úřad , Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov
Obec Frýdštejn, Obecní úřad , Frýdštejn 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Obec Holín, Obecní úřad , Holín 10, 506 01 J i č í n
Obec Hrubá Skála, Obecní úřad , Doubravice 37, 511 01 Turnov
Obec Kacanovy, Obecní úřad , Kacanovy 51, 511 01 Turnov
Obec Karlovice, Obecní úřad, Karlovice 12, 511 01 Turnov
Obec Kl okočí , Obecní úřad , Klokočí 65, 511 01 Turnov
Obec Kněžmost, Obecní úřad , Na Rynku 51 , 294 02 Kněžmost
Obec Koberovy, Obecní úřad , Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
Obec Libošovice, Obecní úřad , Libošovice 104, 507 44 Libošovice
Obec Malá Skála, Obecní úřad, Vranové 1/122, 468 31 Malá Skála
Obec Mírová pod Kozákovem, Obecní úřad , Chutnovka 36, 511 01 Turnov
Obec Mladějov, Obecní úřad , Mladějov 45, 507 45 Mladějov
Obec Olešnice, Obecní úřad , 511 01 Turnov
Obec Radostná pod Kozákovem, Obecní úřad , Lestkov 77, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Troskovice, Obecní úřad , Troskovice- Jivina 6, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Újezd pod Troskami, Obecní úřad , Újezd pod Troskami 29, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Vyskeř, Obecní úřad, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř
Obec Zámostí- Blata, Obecní úřad , Blata 16, 506 01 Jičín
Obec Žďár, Obecní úřad , Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hrad i ště
český horolezecký svaz, Nádražní 29/21 , 150 00 Praha 5
Ochrana Klokočských skal, z.s., Zelená cesta 1704, 511 01 Turnov
Město
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ODDĚLENI

SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
tel.: 951 424 712
e-mail: ceskyraj@nature.cz
IDDS: zqmdynq

NAŠE C.J.: SR/2936/LI/2021-8

VYŘIZUJE: Mertlík

V TURNOVĚ: 24.1.2022

OPRAVNÉ ROZHODNUT Í
Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, RP Liberecko, odd. Správa CHKO český ráj (dále
jen .. Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a§ 78 odst. 3 písm.
k) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon"), z moci úřednf
dle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád")

rozhodla
o

opravě zřejmých

nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí Agentury
SR12936/LI/2021-8 ze dne 21.1.2022 t akto:

č.

j.

ve výroku rozhodnutí se provádí oprava textu na první stránce tak, že jeho část "Účastníku- českému
horolezeckému svazu, (dále jen "ČHS'), IČ: 00460001, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, se podle ust. §
44 odst. 3 a ust. § 78 odst. 3 písm . n) zákona a podle ust. § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 508/2002
Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast český ráj
uděluje

souhlas

s provozováním horolezecké činnosti na území Chráněné krajinné oblasti český ráj ...

ll

po opravě zní "Účastníku- českému horolezeckému svazu, (dále jen "ČHS"J, IČ: 00460001, Nádražní
29/21, 150 00 Praha 5, se podle ust. § 44 odst. 3 a ust. § 78 odst. 3 písm . k) zákona a podle ust. § 5
odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast český ráj
uděluje

souhlas

s provozováním horolezecké činnosti na území Chráněné krajinné oblasti český ráj ...

ll

ODŮVODNĚN f:
V části výroku písemného vyhotovení rozhodnutí Agentury č. j. SR/2936/LI/2021-8 ze dne 21 .1.2022
vyskytla chyba (zřejmá nesprávnost), spočívaj ící v překlepu označeni ustanovení zákona, podle kterého
bylo rozhodováno. Mylně bylo uvedeno ust. § 78 odst. 3 písm. n) zákona namísto správného ust. § 78
odst. 3 písm. k). S ohledem na právní jistotu účastníků řízení ji správní orgán postupem dle § 70
správního řádu opravuje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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POUČENi O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle§ 81 odst. 1 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 Správa CHKO český ráj, A. Dvořáka 294, 511 01 Turnov). Podle § 70

správního řádu se proti tomuto rozhodnutí může odvolat pouze účastník , který může být tímto usnesením
přímo dotčen. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jiří Klápště

VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ

Toto usnesení se oznamuje všem účastníkům řízení.
Město

Mnichovo Hradiště, Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Turnov, Městský úřad, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Boseň, Obecní úřad , Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
Obec Brada-Rybníček, Obecní úřad , Rybníček 30, 506 01 Jičín
Obec Branžež, Obecní úřad , Branžež 33, 294 02 Kněžmost
Obec Březina, Obecní úřad, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obec Dobšín, Obecní úřad , Dobšín 51 , 294 04 Dolní Bousov
Obec Frýdštejn, Obecní úřad, Frýdštejn 80,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Obec Holín, Obecní úřad, Holín 1O, 506 01 Jičín
Obec Hrubá Skála, Obecní úřad , Doubravice 37, 511 01 Turnov
Obec Kacanovy, Obecní úřad , Kacanovy 51 , 511 01 Turnov
Obec Karlovice, Obecní úřad , Karlovice 12, 511 01 Turnov
Obec Klokočí, Obecní úřad, Klokočí 65, 511 01 Turnov
Obec Kněžmost , Obecní úřad , Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost
Obec Koberovy, Obecní úřad , Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
Obec Libošovice, Obecní úřad, Libošovice 104, 507 44 Libošovice
Obec Malá Skála, Obecní úřad, Vranové 1/122, 468 31 Malá Skála
Obec Mírová pod Kozákovem, Obecní úřad , Chutnovka 36, 511 01 Turnov
Obec Mladějov, Obecní úřad , Mladějov 45, 507 45 Mladějov
Obec Olešnice, Obecní úřad, 511 01 Turnov
Obec Radostná pod Kozákovem, Obecní úřad , Lestkov 77, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Troskovice, Obecní úřad , Troskovice- Jivina 6, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Újezd pod Troskami, Obecní úřad , Újezd pod Troskami 29, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Vyskeř, Obecní úřad, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř
Obec Zámostí- Blata, Obecní úřad, Blata 16, 506 01 Jičín
Obec Žďár, Obecní úřad , Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5
Ochrana Klokočských skal, z.s., Zelená cesta 1704, 511 01 Turnov
Město
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ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO Č ESKÝ RÁJ
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
tel.: 951 424 713
e-mail: ceskyraj@nature.cz
IDDS: zqmdynq

NAŠE

VYŘI ZUJE: Mertlík

C.J.: SR/2936/LI/2021-11

V TURNOVĚ: 9.2.2022

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, RP Liberecko, odd. Správa CHKO český ráj (dále
jen "Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o
och ran ě přírody a krajiny, v platném zn ění (dále jen "zákon"), z moci úřední dle ust. § 70 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád")

rozhodla
o

opravě zřejmých

nesprávností písemného vyhotovení rozhodnutí Agentury č. j.
SR/2936/LI/2021-7 ze dne 14.1.2022 takto:

V mapové příloze ("Mapy režim ů") na první stránce u čtvrté položky legendy (svislé zelené šrafy) se
provádí oprava textu tak, že namísto: "Lezení povoleno od 1.7., prvovýstupy povoleny po předchozím
posouzení Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR" má být uvedeno: "Lezení povoleno od 1.7.,
prvovýstupy zakázány".
Odůvodnění:

V legendě přílohy byl nesprávně uvedený popis, který nekorespondoval s výrokem rozhodnutí.
Na tento rozpor upozornil žadatel.
Poučení

o odvolání:

Podle ust. § 70 správního řádu právo podat odvolán í proti tomuto usnesení má pouze účastník, který
může být tímto usnesenlm přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního
řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doru čení k Ministerstvu životn ího prostředí, a to podáním
učiněným u Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky, RP Liberecko, odd. Správa CHKO
Český ráj. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Jiří

Klápště

VE DOUCÍ SPRÁVY CHKO
ČESKÝ RÁJ
Toto rozhodnutí se oznamuje všem

účastníkům řízení.
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Rozdělovník:
Město Mnichovo Hrad iště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Boseň , Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
Obec Brada-Ryb níček, Rybníček 30, 506 01 J i čín
Obec Branžež, Branžež 33, 294 02 Kněžmost

Obec Březina , Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obec Dobšín, Dobšín 51 , 294 04 Dolní Bousov
Obec Frýdštejn, Frýdštejn 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Obec Holín, Holin 10, 506 01 Jičín
Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov
Obec Kacanovy, Kacanovy 51, 511 01 Turnov
Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Turnov
Obec Klokočí, Klokočí 65, 511 01 Turnov
Obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost
Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
Obec Libošovice, Libošovice 104, 507 44 Libošovice
Obec Malá Skála, Vranové 1/ 122, 468 31 Malá Skála
Obec Mírová pod Kozákovem , Chutnovka 36, 511 01 Turnov
Obec Mladějov, Mladějov 45, 507 45 M l adějov
Obec Olešnice, Olešnice 63, 511 01 Turnov
Obec Radostná pod Kozákovem, Lestkov 77, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Troskovice, Troskovice- Jivina 6, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Újezd pod Troskam i, Újezd pod Troskami 29, 51 2 63 Rovensko pod Troskami
Obec Vyskeř, Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř
Obec Zámostí- Blata, Blata 16, 506 01 Jičín
Obec Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
český horolezecký svaz, Nádražní 29/2 1, 150 00 Praha 5
Ochrana Klokočských skal, z.s. , Zelená cesta 1704, 511 01 Turnov
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