OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
č. j. SNPCS 01641/2020
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
KU01_NPCS - Soutěsky Kamenice.

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 KU01_NPCS - Soutěsky Kamenice (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 cesta nebo lesní pěšina
označená v terénu pruhovým značením podle standardů Klubu českých turistů.

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.
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) je možné se pohybovat pouze pěšky.
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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 klidových 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 dne 18. 2. 2020
oznámilo 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 je vymezeno pouze v úzkém koridoru podél toku Kamenice od H enska po
lokalitu Dolský mlýn. Jedná se o hluboce za íznuté údolí soutěsky Kamenice a je navrženo
právě z důvodu ochrany unikátní ukázky specifického prost edí soutěsky vůči nadměrnému
pohybu osob. 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.
Klidové území se vymezuje na ochranu těchto citlivých složek ekosystému: nížinné až horské
vodní toky s vegetací svahů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a Chasmofytická
vegetace silikátových skalnatých svahů, včetně na ně vázaných živočišných druhů; dále
vybraní živočichové (vydra íční, losos obecný, mihule potoční, výr velký, čáp černý, sokol
stěhovavý) a vybrané druhy rostlin (šicha černá, vranec jedlový, plavuň pučivá, rojovník
bahenní) a také zajištění ochrany mikroreliéfu. (Důvody vymezení klidového území podrobněji
viz opat ení obecné povahy MŽP č. j. MZP/2020/620/297 ze dne 18. 2. 2020).
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 navržené v lokalitě soutěsky
Kamenice vycházela z výše uvedených podkladů a dále p edevším ze zkušeností
z uplynulého období. P edmětná lokalita je jednou z hlavních turistických atraktivit NP ČŠ. Je
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součástí turistického okruhu H ensko – Pravčická brána – Mezní Louka – Soutěsky Kamenice,
který se vyznačuje absolutně nejvyšším počtem průchodů ve sledovaném období, zároveň se
stoupajícím trendem návštěvnosti v posledních letech. S tím souvisí i vysoká míra rizika
ohrožení a fatálního poškození p edmětů ochrany národního parku resp. Evropsky významné
lokality České Švýcarsko.
P ed novelou zákona v roce 2017 byla soutěska Kamenice součástí I. zóny NP (v obdobných
hranicích navrženého klidového území), kde byl možný vstup pouze po značených cestách.
Turistická cesta vede údolím podél Kamenice. V současné době je pohyb turistů usměrňován
(zábradlí, lávky, mostky) a soust eďován pouze na turistickou cestu, takže negativní vlivy
spojené s nadměrnou návštěvností (nap . eroze b ehů, ovlivnění dna vodního toku, eroze
skalního povrchu apod.) nehrozí resp. nebyly ani v posledních letech Správou NP
zaznamenány.
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. Vyhrazovaná turistická cesta 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 lokality
soutěsky Kamenice tímto způsobem neohrozí citlivé složky ekosystému, 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 08767/2019), 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 cesty v prostoru také časového hlediska a způsobu využití. Turistické cesty byly
vyhrazeny bez časové specifikace, tedy s celoroční platností, a to pouze pro pěší způsob
využití. Důvodem je nejen vysoká návštěvnost lokality, ale také prostorové omezení. Turistické
cesty jsou omezeny na relativně úzký prostor mezi ekou Kamenicí a skalními svahy. Z tohoto
důvodu nebylo možné p ipustit souběh cesty s pěším režimem s jiným druhem turistické
aktivity (nap . cyklistika).
V terénu národního parku jsou turistické cesty označeny pruhovým značením podle standardů
Klubu českých turistů. (V mapové p íloze, která je nedílnou součástí tohoto opat ení, není
z důvodu zachování p ehlednosti mapy rozlišena barva jednotlivých 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.
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Článek 6
Účinnost
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 RAZÍTK “

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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