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dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0056/JM/2015 - 5 VYŘIZUJE: Tůma Antonín, RNDr. DATUM: 23. září 2015

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. l) a n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na 
základě žádosti Českého horolezeckého svazu, Donská 275/9, 101 00 Praha 10, IČ: 
00460001, zastoupeného na základě pověření jeho tajemnicí paní Boženou Valentovou, 
podané dne 27.4.2015 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

I.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se Českému horolezeckému svazu, Donská 275/9, 
101 00 Praha 10, IČ: 00460001

p o v o l u j e   v ý j i m k a

ze zákazu měnit, poškozovat nebo hospodářsky využívat NPP, pokud by tím hrozilo její 
poškození, daného v § 35 odst. 2 zákona pro provozování horolezectví v NPP Rudické 
propadání na pozemcích v KN p.č. 867/1 v k.ú. Rudice u Blanska a p.č. 2342/1 v k.ú. 
Jedovnice a dále v NPP Stránská skála na pozemku v KN p.č. 530/1 v k.ú. Slatina, v obou 
NPP pouze v rozsahu již dříve povolených tras, naposledy na základě rozhodnutí MŽP č.j. 
MŽP/19987/04-620/332/04 ze dne 4.1.2004.

II.

Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona a podle § 3 písm. h) Vyhlášky MŽP ze dne 4. 
července 2013 č. 205/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a 
stanovení jejích bližších ochranných podmínek, se Českému horolezeckému svazu, 
Donská 275/9, 101 00 Praha 10, IČ: 00460001

u d ě l u j e   s o u h l a s   
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s prováděním značení horolezeckých terénů a s prováděním údržby horolezeckých zařízení 
včetně trvalých jistících prostředků v NPP Stránská skála na pozemku v KN p.č. 530/1 v k.ú. 
Slatina pouze v rozsahu již dříve povolených tras, naposledy na základě rozhodnutí MŽP 
č.j. MŽP/19987/04-620/332/04 ze dne 4.1.2004.

III.

Společné podmínky k výrokové části I. a II. 

1.
Vystrojení a udržování trvalých jistících prostředků horolezeckých cest bude na území NPP 
Rudické propadání provedeno pouze na stávajících trasách na následujících skalních 
útvarech: Skály u propadání – Stěna nad propadáním, Stěna vedle propadání, 
V Kamenném žlíbku; Skály v Kolíbkách – Slza, Podhradí, Hrad (Šípkový hrad a Blok). 

2.
Vystrojení a udržování trvalých jistících prostředků horolezeckých cest bude na území NPP 
Stránská skála provedeno v celém úseku skal horního patra bývalého lomu a na skalách 
amfiteátru prostředního a severního lomu dolního patra. V případě horního patra je 
preferován bouldering a nově zajištěno je pouze 5 tras. Ostatní jištění horního patra je 
ponecháno na dožití a nebude obnoveno.

3.
Při vystrojování cest nebude poškozován a úmyslně měněn povrch skal (např. 
odsekáváním, betonováním či lepením).

4.
Úpravy a zpevňování přístupových horolezeckých cest a jejich zajištění proti erozi bude 
provádět ČHS na základě konzultací Agenturou.

5.
Žadatel zajistí 2krát ročně úklid odpadků v místech využívaných k lezení.

6.
Za řádné značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně 
přístupových cest ke skalám odpovídá správce skal jmenovaný ČHS, který zároveň 
zajišťuje kontakt mezi ČHS a Agenturou a odpovídá za stav zveřejňovaných informací 
popisující omezení lezení plynoucích z tohoto rozhodnutí. Značení na skalách bude 
prováděno barvou podle pokynů Správy CHKO Moravský kras.

7.
Výjimka podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazu měnit, poškozovat nebo hospodářsky 
využívat NPP, pokud by tím hrozilo její poškození, uvedeném v § 35 odst. 2 zákona a 
souhlas podle § 44 odst. 3 zákona a podle § 3 písm. h) Vyhlášky MŽP ze dne 4. července 
2013 č. 205/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek, se udělují na dobu do 31.12. 2025.

O d ů v o d n ě n í

Český horolezecký svaz, Donská 275/9, 101 00 Praha 10, IČ: 00460001, zastoupený na 
základě pověření svojí tajemnicí paní Boženou Valentovou, požádal dne 27.4.2015
(zaevidováno pod č.j. SR/0056/JM/2015 – 1) Agenturu – Správu CHKO Moravský kras o 
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povolení provozování horolezectví v NPP Rudické propadání na pozemcích v KN p.č. 867/1 
v k.ú. Rudice u Blanska a p.č. 2342/1 v k.ú. Jedovnice a dále v NPP Stránská skála na 
pozemku v KN p.č. 530/1 v k.ú. Slatina, v obou NPP pouze v rozsahu již dříve povolených 
tras, naposledy na základě rozhodnutí MŽP č.j. MŽP/19987/04-620/332/04 ze dne 4.1.2004

. 
Správní orgán žádost posoudil jako žádost o výjimku podle § 43 odst. 3 zákona ze 

zákazu měnit, poškozovat nebo hospodářsky využívat NPP pokud by tím hrozilo její 
poškození uvedeném v § 35 odst. 2 zákona a podle § 44 odst. 3 zákona také o souhlas 
podle § 3 písm. h) Vyhlášky MŽP ze dne 4. července 2013 č. 205/2013 Sb., o vyhlášení 
Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.

Zahájení správního řízení bylo oznámeno účastníkům řízení (žadatel, ŠLP Křtiny, Obec 
Rudice a Statutární město Brno) listinou ze dne 23.6.2015 č.j. SR/0056/JM/2015 – 2. 
Účastníci řízení neuplatnili v řízení žádné připomínky či požadavky.
Správní orgán vycházel při rozhodování ze svých detailních znalostí lokality.

Žádost se týkala pouze tradičních horolezeckých oblastí a terénů a neobsahovala žádné 
změny oproti dříve povoleným trasám, naposledy povoleným na základě rozhodnutí MŽP 
č.j. MŽP/19987/04-620/332/04 ze dne 4.1.2004. Tyto trasy jsou také uvedeny v horolezecké  
literatuře, např. Vladimír Skýpala – Vladimír Wolf, Moravské skály – horolezecký průvodce, 
2010, Valašské Meziříčí a na webu ČHS.

Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném 
území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo 
v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní 
zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. V uvedeném případě 
Agentura věc vyhodnotila tak, že jsou dány důvody, že povolovaná činnost významně 
neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněných území. Provozování 
horolezecké činnosti je sportem s dlouholetou tradicí. Na území Moravského krasu a 
Stránské skály ani při dlouholetém provozování horolezecké činnosti nedochází 
k poškození předmětů ochrany obou NPP. Je velmi dobrá spolupráce mezi Správou CHKO 
Moravský kras a správci skal. Horolezecké terény byly v minulosti velmi pečlivě vybírány 
z hledisek ochrany přírody a podle potřeby byly stanoveny přístupové cesty ke skalám.

Agentura tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze 
zákonného zákazu a k udělení souhlasu podle bližších ochranných podmínek NPP 
Stránská skála. K vyloučení potenciálně hrozící změny dochovaného stavu Agentura 
stanovila podmínky, za kterých lze povolenou činnost konat. Podmínky se týkají 
minimalizace umělých zásahů do skal, pořádku u skal a značení na skalách. Relativně 
dlouhá doba platnosti rozhodnutí vychází ze zkušeností z uplynulého období, kdy nenastaly 
žádné problémy.

Toto rozhodnutí určuje ČHS jako jediný subjekt oprávněný vystrojovat horolezecké trasy a 
udržovat trvalé jistící prostředky. Neomezuje nijak horolezeckou veřejnost v jejich využívání 
a v přístupu ke skalám. Horolezecká veřejnost je vázána pouze základními ochrannými 
podmínkami danými zákonem a bližšími ochrannými podmínkami danými vyhláškami NPP.

Agentura – Správa CHKO MK provádí kontrolu dodržování podmínek ochrany přírody. 
Nedodržení podmínek může být důvodem ke zrušení tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlasy a povolení nutné podle jiných právních předpisů.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í
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Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne 
doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury 
(AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras na 
adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele 
poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, 
nejpozději však od 10. dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat v potřebném 
počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
řízení dostal jeden stejnopis.

RNDr. Leoš Štefka, v. r.

vedoucí Správy CHKO Moravský kras

Rozdělovník
:

Na doručenku:
ČHS, Donská 275/9, 101 00 Praha 10
Do DS:
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175
Obec Rudice u Blanska, 679 06 Rudice 7
Statutární město Brno, odbor majetkový a odbor životního prostředí
Do DS na vědomí:
Statutární město Brno, Městská část Brno - Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno
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