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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání opatření obecné povahy k udělení souhlasu s vyhrazením míst k
provozování horolezectví pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby, které na
vyhrazených místech provozují výhradně horolezectví v národní přírodní rezervaci
(dále jen “NPR”) Vývěry Punkvy a v NPR Býčí skála.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava,
oddělení Správa CHKO Moravský kras, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75
odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, oznamuje podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. : SR/0056/JM/2015
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava,
oddělení Správa CHKO Moravský kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhrazuje místa k
provozování horolezectví a pro horolezeckou veřejnost, tj. pro osoby, které na vyhrazených
místech provozují výhradně horolezectví, a to v níže uvedeném rozsahu a za těchto
podmínek:
1.

Na území NPR Vývěry Punkvy lze horolezeckou činnost provozovat výhradně na

vyjmenovaných terénech (jednotlivé horolezecké trasy jsou vyznačeny v příloze č. 1) a v
těchto časových obdobích:
a) propast Macocha: Stěna pod horním můstkem, Klenba (Desatero) – vše v k.ú. Vilémovice
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- lezení je povoleno v období od 1.7. do 31.12. každého roku; všechny sestupy a výstupy
musí být nejméně 7 dní dopředu ohlášeny Správě jeskyní Moravského krasu a Agentuře
ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálnímu pracovišti Jižní Morava, oddělení
Správa CHKO Moravský kras
b) Pustý žleb: Beran a Rorejsy – vše v k.ú. Suchdol
- lezení je povoleno v období od 1.7. do 31.12. každého roku, sestup je možný výhradně
slaněním
c) Pustý žleb: Masív koně a Policejní stěna, stěna Nad vodárnou (pouze pravá polovina) –
vše v k.ú. Suchdol
- lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním
d) Suchý žleb: Kateřinský prst, Býčí roh (Zábranského stěna) – vše k.ú. Lažánky; Saxifrága
– k.ú. Suchdol; stěna Za zrcadlem, Henryho stěna (pouze pravá polovina) – vše v k.ú.
Vilémovice
- lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním
2.

Na území NPR Býčí skála lze horolezeckou činnost provozovat výhradně na

vyjmenovaných terénech (jednotlivé horolezecké trasy jsou vyznačeny v příloze č. 2) a v
těchto časových obdobích:
a) Jáchymka a Stěna u vody – vše v k.ú. Adamov; Stěna nad výtokem, Nad vývěry - vlevo,
Kostelík – vše v k.ú. Habrůvka
- lezení je povoleno celoročně, sestup je možný výhradně slaněním
b) Krkavčí skála, věž Modrého rysu (Riviéra), Malé stěnky, Býčí skála – vše v k.ú. Habrůvka
- lezení je povoleno v období od 1.7. do 31.12. každého roku, sestup je možný výhradně
slaněním
3.

Osoby pohybující se na vyhrazených horolezeckých terénech jsou povinny

zachovávat klid a jsou povinny pro přístup ke skalám používat výhradně vyznačené
horolezecké stezky.
4.

Při provozování horolezecké činnosti nebude/nebudou:

a) poškozován a úmyslně měněn povrch skal (např. přidávány a odstraňovány chyty a
stupy včetně jejich zpevňování),
b) používáno jistících prostředků poškozujících skálu,
d) slaňováno pomocí keřů či stromů,
e) nouzově přespáváno (bivakováno) ve skalách ani na skalních stěnách či plošinách.
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5.

Na vyhrazených místech nebudou organizovány hromadné a veřejné akce.

6.

Toto opatření obecné povahy platí do 31.12. 2025.

ODŮVODNĚNÍ
Český horolezecký svaz, Donská 9, 101 00 Praha 10, IČ 00460001 (dále jen „ČHS“) podal
na Agenturu podnět k vyhrazení míst k provozování horolezectví na území NPR Vývěry
Punkvy a NPR Býčí skála na existujících a v minulosti využívaných horolezeckých terénech.
V podnětu je zmiňováno i vyznačení přístupových cest ke skalám, které však již jsou
fakticky vyznačeny a reálně existují na základě předchozích povolení. ČHS dodatečně
doplnil, resp. upřesnil podnět o vyhrazení místa k provozování horolezectví na území NPR
Býčí skála nově o část Stěny nad výtokem označené Nad vývěry – vlevo.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 6.11.2015 projednán s Obcemi Habrůvka, Vavřinec
a Vilémovice a s Městy Adamov a Blansko jako dotčenými obcemi ve smyslu § 71 zákona a
dne 6.11.2015 s Městským úřadem Blansko, odborem životního prostředí, jako dotčeným
orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Agentury. Ve
smyslu ust. § 172 správního řádu byla dána lhůta k podání písemných a odůvodněných
námitek a písemných připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či
připomínky.
Provozování

horolezecké

činnosti

na

výše

vyjmenovaných

terénech

je

sportem

s dlouholetou tradicí, který je sledován a vyhodnocován orgány ochrany přírody. Agentura
konstatuje, že ani při dlouholetém provozování horolezecké činnosti na těchto terénech
nedochází k poškození předmětu ochrany obou rezervací. Zájmy ochrany přírody tedy,
podle současných poznatků, nejsou touto činností nijak zásadně dotčeny.
Proto Agentura nemá námitek, aby horolezecká veřejnost využívala nadále tyto již
v minulosti vyznačené horolezecké terény a přístupové cesty k nim ve stejném rozsahu a za
přibližně stejných podmínek uvedených v předchozích povoleních k této činnosti. Některé
terény byly upřesněny, např. do prostoru Jáchymky je výslovně uvedena “Stěna u vody” a
nově je do prostoru Stěny nad výtokem výslovně uvedena stěna “Nad vývěry – vlevo” u
křižovatky v Josefově.
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Omezení horolezectví na 2. polovinu kalendářního roku je na vybraných skalách stanoveno
z důvodu možného hnízdění dravých ptáků. Protože skály se většinou nachází mimo
turistické trasy, je třeba v lesních komplexech zachovávat klid a nerušit zvířata. Pro správné
využívání skal je třeba jejich řádné označení a rovněž řádné vyznačení přístupových cest
k nim, což v minulosti provedl a udržuje ČHS.

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. Kdo tvrdí, že byl opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, může ve lhůtě
3 let od účinnosti opatření podat návrh na zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy
nebo jeho části, a to podle § 101 písm. a) a n) zákona č. 150/2002 Sb., o soudním
správním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý
nahlédnout u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa
CHKO Moravský kras) nebo na webové stránce Agentury (www.nature.cz).
Zároveň žádáme, v souladu s ustanovením §173 odst. 1 správního řádu, Městský
úřad Blansko, Městský úřad Adamov, Obecní úřad Habrůvka, Obecní úřad Vavřinec a
Obecní úřad Vilémovice o bezodkladné zveřejnění tohoto závazného opatření obecné
povahy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a
sejmutí.

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

(podepsáno elektronicky)
RNDr. Leoš Štefka, v. r.
vedoucí správy CHKO Moravský kras
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Přílohy:

Rozdělovník
:

1. Skály a trasy v Pustém a Suchém žlebu a v Macoše
2. Skály a trasy v Josefovském a Křtinském údolí
3. Horolezecké značky
ČHS, P.S. 40, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
LČR, LS Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Obec Habrůvka, Habrůvka 63, 679 05 Habrůvka
Obec Vavřinec, Vavřinec 92, 679 13 Sloup
Obec Vilémovice, Vilémovice 18, 679 06 Vilémovice
Město Blansko, nam. Svobody 3, 678 01 Blansko
Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
Ludmila Formánková, 679 07 Kotvrdovice 30
Josefa Vágnerová, 683 04 Ruprechtov 89
Božena Valentová, 679 07 Kotvrdovice 164
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno
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