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NÁVRH  
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 
Správy Národního parku České Švýcarsko o vyhlášení přechodně chráněné plochy dle 

§ 13 a zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody dle § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 
 
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 78 odst. 2 a 3 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“), vydává ve smyslu §§ 13 a 64 zákona a § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto  

 

opatření obecné povahy, kterým  

 

1. podle § 13 odst. 1 zákona vyhlašuje na území II. zóny CHKO Labské pískovce 
přechodně chráněnou plochu Suchá Kamenice (blíže specifikované v čl. 2) z důvodu 
ochrany lesního ekosystému a 

2. podle § 64 zákona zakazuje přístup veřejnosti do lokality údolí Suché Kamenice 
v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.  

 

Článek 1 

Předmět úpravy, výchozí podmínky 

1. Údolí Suché Kamenice je inverzní rokle modelovaná pravobřežním přítokem řeky Labe. 
Území je součástí národní přírodní rezervace Kaňon Labe, jihovýchodní část směrem k obci 
Arnoltice vybíhá do II. zóny CHKO Labské pískovce. Území je významné tím, že ve 
specifických mikroklimatických podmínkách se vyvinulo jedinečné společenstvo se znaky 
horské fauny a flóry.  Navzdory nízké nadmořské výšce má v lesním ekosystému přirozené 
zastoupení smrk.  

2. Lesní porosty v údolí Suché Kamenice jsou postižené kůrovcovou kalamitou. Z důvodu 
ochrany přírody (podrobněji viz čl. 4 - odůvodnění) byla vlastníkovi omezena sanace kůrovcem 
postižených stromů, které zůstaly stát na místě a ohrožují provoz na turistické stezce vedoucí 
údolím.   
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Článek 2 

Přechodně chráněná plocha (PCHP) Suchá Kamenice 

 

1. PCHP Suchá Kamenice se vyhlašuje na těchto pozemcích (dále jen „pozemky“): 

Katastrální 
území  

Pozemek p. č. Číslo LV Druh pozemku 
dle KN 

Zóna CHKO 
(NPR) 

Arnoltice 1424 38 14 II. 

Arnoltice 1271 38 10 II. 

Arnoltice 1295 10 001 10 II. 

 

Přesné vedení hranice PCHP je zakresleno v mapové příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy.  

 

2. K ochraně území PCHP se stanovuje omezení vstupu veřejnosti takto: 
 

2.1. Do vymezeného území PCHP se zakazuje vstup osob, s výjimkou 

a) vlastníků a nájemců pozemků při vstupu na jejich pozemky; týká se i zaměstnanců a 
smluvních partnerů apod., kteří do vymezeného prostoru vstupují za účelem výkonu 
vlastnického práva, především z naléhavého důvodu ohrožení majetku, zdraví osob apod. 
b) členů základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, 
ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České 
republiky, pracovníků dalších orgánů veřejné moci, pracovníků odborné organizace státní 
památkové péče, pracovníků veterinární služby, pracovníků správců vodních toků a 
provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a 
veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů 

 

2.2. Zákaz vstupu se kromě dotčených lesních porostů ve II. zóně CHKO (viz mapová 
příloha č. 1) vztahuje i na tyto vyznačené turistické trasy vedoucí územím: 

• část modré turistické trasy ze směru Arnoltice – Suchá Kamenice - rozcestí  
• část červené turistické trasy v úseku Suchá Kamenice, rozcestí - ústí Suché 

Kamenice včetně odbočky směr Labská Stráň 

Turistická mapa s vyznačením uzavřených úseků, včetně vyznačené náhradní trasy, je 
v příloze č. 2 tohoto opatření.  
 

3. V terénu bude toto území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových 
cestách a dalších terénně vhodných místech informačními tabulemi v českém a německém 
jazyce.  
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Článek 3 

Omezení vstupu do NPR Kaňon Labe 

 

1. Zakazuje se vstup na turistickou stezku vedoucí údolím Suché Kamenice (červená 
turistická trasa) v NPR Kaňon Labe, která se nachází na těchto pozemcích: 

Katastrální 
území  

Pozemek p. č. Číslo LV Druh pozemku 
dle KN 

Zóna CHKO 
(NPR) 

Hřensko 350/3 61 14 I. (NPR) 

Labská Stráň 759 10 001 10 I. (NPR) 

Turistická mapa s vyznačením uzavřených úseků, včetně vyznačené náhradní trasy, je 
v příloze č. 2 tohoto opatření.  
2. Zákaz vstupu platí s výjimkou 

a) vlastníků a nájemců pozemků při vstupu na jejich pozemky; týká se i zaměstnanců a 
smluvních partnerů apod., kteří do vymezeného prostoru vstupují za účelem výkonu 
vlastnického práva, především z naléhavého důvodu ohrožení majetku, zdraví osob apod. 
b) členů základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, 
ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České 
republiky, pracovníků dalších orgánů veřejné moci, pracovníků odborné organizace státní 
památkové péče, pracovníků veterinární služby, pracovníků správců vodních toků a 
provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a 
veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů 

3. V terénu bude toto území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových 
cestách a dalších terénně vhodných místech informačními tabulemi v českém a německém 
jazyce.  

 

 

Článek 4 

Odůvodnění 
Správa Národního parku České Švýcarsko v reakci na kůrovcovou gradaci s kalamitními 
dopady na hospodářské lesy, která zasáhla lesní porosty Labských pískovců, omezila svým 
rozhodnutím1 provedení asanačních těžeb v porostech v údolí Suché Kamenice. Konkrétně 
v rozhodnutí Správy NP nebyla povolena výjimka ze zákazu hospodařit na pozemcích v I. a II. 
zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím 
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů uvedeného v § 26 odst. 3 písm. a) 
ZOPK (obdobně nebyla povolena výjimka pro porosty v národní přírodní rezervaci Kaňon 
Labe, které jsou zároveň v I. zóně CHKO). 

                                                           

 

 

1 Rozhodnutí č. j. SNPCS 01966/2021 ze dne 22. 3. 2021 

Rozhodnutí č. j.  SNPCS 08371/2021 ze dne 21. 12. 2021 
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Důvody pro nepovolení výjimky: 

Údolí Suché Kamenice (NPR, I. zóna CHKO) je inverzní rokle modelovaná pravobřežním 
přítokem řeky Labe. Ve specifických mikroklimatických podmínkách se vyvinulo společenstvo, 
kde smrk má navzdory nízké nadmořské výšce (4. LVS) přirozené zastoupení až 
dominantního typu. Přírodovědné průzkumy provedené v minulosti dokládají přítomnost druhů 
(např. nosatec Acalles boehmei, řada xylofágních druhů hmyzu apod.), které indikují přirozené 
a kontinuální smrčiny. Inverzní podmínky jsou dány nejen geomorfologií, ale také přítomností 
lesního porostu, který významně ovlivňuje mikroklima stanoviště. 

Kromě dominujícího smrku jsou v porostu zastoupené další dřeviny: borovice, javor klen, buk, 
jedle. Především v chladnější části rokle jsou patrná místa se zmlazením smrku. Porosty jsou 
diferencované, stanoviště acidofilních bučin je střídáno vegetací skal. Bylinné patro je chudší, 
ale významně rozvinuté je mechové patro, a to především ve spodní části rokle. Na rozdíl od 
horních partií úzce modelovaného údolí, které byly v minulosti ve větší míře ovlivněny 
lesnickou činností, vlastní dno rokle je hodnoceno jako zachovalé s velkým významem pro 
ochranu přírody. V dopravně dostupnějších horních partiích rokle jsou porosty pozměněné, 
smrk dominuje na úkor dalších dřevin. V minulosti byla místně podpořena obnova a zastoupení 
jedle. 

Díky vyššímu procentu zastoupení smrku jsou porosty v současné době náchylnější k rozvoji 
kůrovce. V souvislosti s větrnými kalamitami na přelomu let 2017 a 2018, navazujícími suchými 
roky, zejména v roce 2018 a postupem celorepublikové kůrovcové gradace, došlo k rozvoji 
kůrovcovitých i v této oblasti. Už v roce 2019 a především v roce 2020 se objevila první 
rozsáhlejší ohniska, která byla ze strany vlastníka lesa sanována. Sanační zásahy menšího 
rozsahu se dotkly okrajově také porostů v I. zóně CHKO. I přes snahu tlumit další rozvoj 
kůrovce, pokračovalo jeho šíření a v porostech navazujících na předmětné území NPR a 
nejbližší okolí už proběhla v roce 2021 plošně rozsáhlá sanační těžba.  
Správa NP vyhodnotila v rámci správního řízení o ne/povolení výjimky ze základních 
ochranných podmínek, že vliv sanačního zásahu na předměty ochrany NPR/CHKO by byl 
v tomto rozsahu významně negativní. Asanační těžbou by došlo k plošnému odlesnění 
a tím by se náhle a výrazně změnilo mikroklima stanoviště, na kterém jsou závislé 
specifické druhy rostlin a živočichů. V souvislosti s asanačními opatřeními nelze 
vyloučit i negativní dopad na vodní režim stanoviště použitou mechanizací. 
Změny v krajině Labských pískovců, které přinesla kůrovcová kalamita, nemají v posledních 
desetiletích obdoby a jsou výjimečné, jak svým plošným rozsahem, tak rychlostí, s jakou se 
dějí. Rozhodnutí Správy NP reaguje na tento výjimečný stav a je do jisté míry také výjimečným 
omezením, které má ale ve svém důsledku ochránit fenomény – předměty ochrany NPR a 
dalších cenných částí CHKO.  
Vlastník lesa reagoval na vzniklou situaci žádostí o vyhlášení zákazu vstupu do lesa, protože 
vyhodnotil, že dopady nedávných disturbancí způsobily enormní zvýšení míry bezpečnostního 
rizika v okolí turistické stezky vedoucí údolím Suché Kamenice. Je možný pád suchého 
stromu, odlomení větve nebo části odumřelého stromu. Bezpečnostní riziko je proto 
v současné době vyšší, než odpovídá obvyklému stavu lesa v chráněném území. 
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí (dále jen „Magistrát“) jako příslušný orgán 
státní správy lesa, vydal opatření obecné povahy, kterým byl dočasně vyloučen vstup do lesa 
ve smyslu § 48 odst. 2 písm. j) lesního zákona2. Ustanovení lesního zákona ale předpokládá 

                                                           

 

 

2 Opatření obecné povahy č. 6/2021; prodlouženo po čtvrté opatřením č. 08/2022 ze dne 13. 5. 2022. 
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pouze dočasná omezení vstupu, např. po dobu realizace opatření k zajištění bezpečného 
průchodu apod. Opatření vydaná v roce 2021 již byla čtyři krát prodloužena. 
Po vzájemných konzultacích mezi Správou NP jako orgánem ochrany přírody a Magistrátem 
jako orgánem státní správy lesa bylo konstatováno, že: 

• trvají důvody ochrany přírody, pro které byla omezena plošně rozsáhlá těžba 
v předmětné lokalitě údolí Suché Kamenice,  

• lesní porost v údolí Suché Kamenice se bude samovolně rozpadat po delší časové 
období, jehož délka trvání závisí na mnoha faktorech (povětrnostní vlivy)  

• Magistrát nemá oporu v zákoně pro časově neohraničené omezení vstupu 

Na základě výše uvedeného přistoupila Správa NP k omezení vstupu, resp. vyhlášení 
přechodně chráněné plochy v údolí Suché Kamenice (viz vymezení v grafické příloze). 
Primárním důvodem je ochrana lesního ekosystému, resp. umožnění samovolného a 
postupného rozpadu kůrovcových souší. Přestože nebyly vyloučeny těžební zásahy 
menšího rozsahu (rozuměj zásahy, které nebudou znamenat podstatnou změnu v biologické 
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů), zajištění bezpečnosti provozu na turistické 
stezce a v nejbližším okolí by znamenalo odlesnění značné plochy svahu a celého dna 
údolí Suché Kamenice. Tento zásah by byl v přímém konfliktu se zájmy ochrany přírody. 
Po vzájemné dohodě s vlastníkem lesa a Magistrátem přistoupila Správa NP k omezení 
vstupu, resp. vyhlášení přechodně chráněné plochy v údolí Suché Kamenice. Tímto 
opatřením se předejde možnému konfliktu mezi veřejným zájmem na ochraně přírody a 
veřejným zájmem definovaným lesním zákonem (každý má právo vstupovat do lesa).  
V prostoru národní přírodní rezervace, kde je ze zákona možný vstup pouze po značených 
cestách, se zákaz vstupu týká červeně značené turistické trasy umístěné na p. p. č. 350/3 (k. 
ú. Hřensko) a 759 (k. ú. Labská Stráň). Dále na území II. zóny CHKO, kde není jiným 
způsobem omezený pohyb osob, byla vymezena přechodně chráněná plocha v nejbližším 
okolí turistické trasy. V přechodně chráněné ploše se zákaz vstupu týká nejen turistické trasy, 
ale i okolních lesních porostů dotčených opatřením.   
V předcházejícím období byla z důvodu zachování prostupnosti území zajištěna po dohodě 
s Klubem českých turistů, vlastníkem pozemků a Správou NP náhradní turistická trasa (žlutá 
TZT), která propojuje Arnoltice a Labskou Stráň (Belvedér). Odtud lze pokračovat po stávající 
značené turistické trase do Hřenska (červená a dále od Belvedéru zelená TZT). 
Opatření se vydává na dobu jednoho roku, kdy se předpokládá průběžné vyhodnocování 
situace ze strany vlastníka i Správy NP. Po uplynutí této lhůty bude podle aktuální situace 
v lesních porostech uzavírka prodloužena, nebo bude přistoupeno k realizaci opatření a 
zprůchodnění turistické trasy. 
 

Článek 5 

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu OOP 

Bude doplněno po projednání. 

 

Článek 6 

Rozhodnutí o uplatněných námitkách 

Bude doplněno po projednání. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
Do opatření obecné povahy, včetně příloh a odůvodnění může každý nahlédnout u Správy NP 
se sídlem v Krásné Lípě, Pražská 457/52 a též na úředních deskách obecních úřadů.  
 

Článek 7 

Účinnost a platnost 

Z důvodu vážné újmy veřejného zájmu, kterým je ochrana lesního ekosystému, nabývá v 
souladu s § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy účinnosti dnem vyvěšení 
tohoto opatření.  
Toto opatření obecné povahy platí do 31.08.2023. 

 

Článek 8 

Poučení 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek.  
 

 

 

 

„OT IS K  Ú Ř E D N ÍH O R A Z ÍT K A “  

 

Ing. Pavel Benda, Ph.D. 

ředitel 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. mapová příloha – vymezení přechodně chráněné plochy a prostoru s omezeným vstupem 

2. mapová příloha – situace v turistické mapě 
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