OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
č. j. SNPCS 01642/2020
Správy Národního parku České Švýcarsko o vyhrazení turistických cest v klidovém
území dle § 17 odst. 2 a § 43 odst. 3 zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochraně p írody a krajiny,
v platném znění, ze dne 15. 3. 2020
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako orgán ochrany p írody
p íslušný podle § 7Ř odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochraně p írody a krajiny,
v platném znění (dále jen „zákon“), vydává ve smyslu § 17 odst. 2, § 43 odst. 3 zákona a § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, toto

opat ení obecné povahy,
kterým vyhrazuje turistické cesty v klidovém území Národního parku České Švýcarsko
(dále jen „NP ČŠ“) stanoveným Ministerstvem životního prost edí (dále jen „MŽP“) jako
KU02_NPCS – Pravčická brána – Soutěska K inice.

Článek 1
P edmět úpravy
1) MŽP oznámilo dne 18. 2. 2020 opat ení obecné povahy o stanovení klidového území
Národního parku České Švýcarsko označeného KU02_NPCS - Pravčická brána –
Soutěska K inice (dále jen „klidové území“).
2) Správa NP tímto závazným opat ením obecné povahy (dále jen „opat ení“) vyhrazuje
v klidovém území turistické cesty, a to za podmínek uvedených v čl. 2 tohoto opat ení.
3) Za turistickou cestu se pro účely tohoto opat ení považuje:
a) cesta nebo lesní pěšina označená v terénu pruhovým značením podle standardů Klubu
českých turistů,
b) cesta nebo lesní pěšina označená v terénu místním značením,
c) cyklotrasa označená v terénu směrovými tabulemi pro cyklisty (vzor dle vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 2ř4/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích).

Článek 2
Podmínky vyhrazení
1. Prostorové vymezení
Turistické cesty vyhrazené tímto opat ením jsou vyznačené v mapové p íloze, která je
nedílnou součástí tohoto opat ení.
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2. Časové vymezení
Turistické cesty jsou vyhrazené bez časového omezení jako celoročně p ístupné. Tím nejsou
dotčena jiná ustanovení zákona nap . o zákazu nocovat v p írodě na celém území NP ČŠ nebo
jiná omezení stanovená Správou NP (nap . v období hnízdění).
3. Další pravidla
Po turistických cestách definovaných v čl. 1 bodě 3 a), b) je možné se pohybovat pouze pěšky.
Po turistických cestách definovaných v čl. 1 bodě 3 c) je možné jezdit na kole.

Článek 3
Odůvodnění
Klidová území jsou definovaná zákonem (§ 17) jako území s omezeným pohybem osob z
důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek, které jsou citlivé na
nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených. Pohyb v klidových
územích je možný pouze po vyhrazených trasách a cestách kromě výjimek stanovených
zákonem.
Návrh vymezení klidového území vč. návrhu turistických cest byl dohodnut s Radou NP ČŠ na
plenárním zasedání Rady NP ČŠ v Krásné Lípě postupem podle ustanovení § 20 odst. 3
zákona. (Pro dohodu o návrhu klidového území hlasovalo 22 p ítomných členů rady, žádný
člen rady nehlasoval proti dohodě a jeden se zdržel hlasování). MŽP p istoupilo na základě
této dohody k dalšímu postupu podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona a oznámilo dne
18. 2. 2020 opat ení obecné povahy o stanovení klidového území. Z důvodu zajištění možnosti
vstupu do klidového území vyhrazuje Správa NP opat ením obecné povahy turistické cesty
v klidovém území.
Správa NP vycházela p i stanovení podmínek vyhrazení z těchto podkladů:
1. Plán péče o NP České Švýcarsko (platnost 2009 - 2019)
2. Metodický pokyn Ministerstva životního prost edí k vymezování, navrhování a
schvalování klidových území národních parků v ČR (Věstník MŽP, 4/201Ř)
3. Klidové území NP České Švýcarsko: návrh – zá í 201Ř
4. Kala L., Nejedlý O. (201Ř): Monitoring návštěvnosti Národního parku České Švýcarsko.
Zpráva za období 1. 1. 2009 – 31. 12. 201Ř. Partnerství o.p.s., Brno.
Klidové území tvo í centrální část NP ČŠ, která navazuje na poměrně rozsáhlou část
„Kernzone“ na saské straně. Západní část segmentu, je tvo ená prostorem St íbrných,
Matzseidelových a K ídelních stěn, východní část zasahuje Dravčí skály, oblast Vosího vrchu
a Hradu. Obě k ídla (západní a východní část) tohoto segmentu se vzájemně doplňují na české
a saské straně a mají zásadní význam pro oba národní parky.
Hlavní ohrožení tohoto segmentu souvisí právě s hraniční pozicí, kdy je dlouhodobě
registrován trvalý tlak zejména ze strany saských turistů a horolezců na porušování
současných právních p edpisů, p ičemž není p edpoklad, že tento tlak by se měl v dohledné
době zmírnit. Důvodem je jednak vyšší počet turistů a horolezců na saské straně, stejně jako
jejich kontinuální znalost a tradice ve využívání některých historických p eshraničních stezek
(nap . Fremdenweg, Großer (Velký) Zschand aj.), dnes nep ístupných ve ejnosti.
Segment rovněž zahrnuje významné turistické cíle jako nap . Pravčickou bránu či soutěsku
K inice (plavba na saské straně). Jiné části tohoto segmentu mají naopak, zčásti i díky
dosavadnímu režimu I. zóny relativně klidný charakter, který je žádoucí zachovat.
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Segment je navrhován z důvodu ochrany unikátní ukázky skalního pískovcového města jako
specifického prost edí. Není cíleno pouze na ochranu forem mikroreliéfu, který je ohrožený
erozí a mechanickým poškozováním, ale také na ochranu biotopů a druhů vázaných na toto
prost edí. Z botanického hlediska se jedná p edevším o vegetaci skalních svahů. Z pohledu
zoologie se v oblasti nachází již stabilní a významná hnízdiště sokola stěhovavého (Tet eví,
K ídelní stěny, Dravčí skály), výra velkého (Tet eví stěna), čápa černého (St íbrné, K ídelní
stěny, Dravčí skály). Pro východní část segmentu je kromě výše uvedeného zásadní i ochrana
vodního toku K inice, který je jedním ze dvou (Kamenice) významných vodních migračních os
v národním parku.
Jedním z poslání národního parku je umožnění využití území k trvale udržitelnému rozvoji, ke
vzdělávání, výchově, výzkumu a p írodě šetrnému turistickému využití (§ 15 odst. 4 zákona).
Aby toto poslání národního parku bylo naplněno, počítá zákon se zp ístupněním klidových
území, a to v takové mí e, aby byl umožněný nerušený vývoj ekosystémů a jejich složek, které
jsou na nadměrný pohyb osob citlivé.
Správa NP p i vyhrazování turistických cest pro klidové území vycházela z výše uvedených
podkladů a dále p edevším ze zkušeností z uplynulého období. Turistické cesty vyhrazené
tímto opat ením jsou vedené p edevším po hranici klidového území. Výjimkou je okolí
Pravčické brány, kde cesta zp ístupňuje objekt Sokolího hnízda a skalní vyhlídky u Pravčické
brány. Ve východní části klidového území mod e označená turistická cesta umožňuje průchod
na sever směrem k Zadní Doubici, včetně zp ístupnění Černé brány. Zachována zůstala také
cesta označená místním značením a vedoucí podél Červeného potoka do Divoké rokle.
V lokalitě Zadní Jet ichovice protíná klidové území cyklotrasa č. 3030 vedoucí do NP Saské
Švýcarsko.
Správa NP vzala v úvahu historické a kulturní hledisko a zájem místních obyvatel i turistické
ve ejnosti na zachování p ístupu do této atraktivní části národního parku. P estože nadměrná
návštěvnost s sebou nese i doprovodné negativní vlivy na p írodní prost edí a citlivé složky
ekosystému, bylo pot eba zohlednit stávající stav. Většina vyhrazovaných turistických cest je
vedena po trase využívané již p ed vznikem národního parku. P estože návštěvnost lokality
v čase narůstá, bylo na základě zkušenosti z posledních let vyhodnoceno, že zp ístupnění
klidového území tímto způsobem neohrozí citlivé složky ekosystémů, pro které je klidové
území v této části NP ČŠ vyhlášeno.
K záměru turistického zp ístupnění klidových území NP ČŠ vydala dne 19. 12. 201ř Správa
NP stanovisko dle § 45i zákona (č. j. SNPCS 08767/201ř), ve kterém vyloučila významný vliv
na p edmět ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality České Švýcarsko a Ptačí
oblasti Labské pískovce.
Správa NP stanovila podmínky vyhrazení turistických cest, které se týkají kromě vlastního
vymezení cest v prostoru také časového hlediska a způsobu využití. Turistická stezka byla
vyhrazena bez časové specifikace, tedy s celoroční platností, a to pouze pro pěší způsob
využití, s výjimkou části cyklotrasy č. 3030, která slouží cyklistům. Důvodem je nejen vysoká
návštěvnost lokality, ale také limity dané konfigurací terénu. V některých úsecích se jedná o
úzkou lesní pěšinu vedoucí podél skalních masivů, kde i z bezpečnostního hlediska nelze
p ipustit souběh pěších turistů a cyklistů. Jinde je limitem vysoká sklonitost stezky a vyšší riziko
eroze.
V terénu národního parku jsou turistické cesty označená pruhovým značením podle standardů
Klubu českých turistů nebo místním značením. (V mapové p íloze, která je nedílnou součástí
tohoto opat ení, není z důvodu zachování p ehlednosti mapy rozlišena barva jednotlivých
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turistických cest.)
Na základě výše uvedeného a vyhodnocení dostupných podkladů rozhodla Správa NP tak, jak
je uvedeno v článku 1 a 2 tohoto opat ení obecné povahy.

Článek 4
Vyhodnocení p ipomínek uplatněných k návrhu OOP
K návrhu OOP nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné p ipomínky.
Článek 5
Rozhodnutí o uplatněných námitkách
K návrhu OOP nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné námitky.
Článek 6
Účinnost a platnost
Toto opat ení obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení ve ejné
vyhlášky.
Článek 7
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního ádu nelze proti opat ení obecné povahy podat opravný
prost edek.
Do opat ení obecné povahy o vyhrazení turistických cest v klidovém území NP ČŠ, včetně
p íloh a odůvodnění může každý nahlédnout u Správy NP se sídlem v Krásné Lípě,
Pražská 457/52.

„OTISK Ú

EDNÍHO RAZÍTKA“

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
editel

P íloha, která je nedílnou součástí tohoto OOP:
mapa znázorňující vyhrazené turistické cesty v klidovém území
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