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NAŠE ZNA�KA 00985/LP/2010/AOPK VY�IZUJE Karel Stein V D��ÍN� DNE 6. 10. 2010 
 
 
Výjimka ze zákazu vstupovat mimo cesty vyzna�ené se souhlasem orgánu ochrany 
p�írody a souhlas k provád�ní výzkumné a pr�zkumné �innosti v podzemních 
prostorách v Národní p�írodní rezervaci Ka�on Labe 
 
 
Správa Chrán�né krajinné oblasti Labské pískovce se sídlem v D��ín� (dále jen „Správa“) 
jako orgán ochrany p�írody p�íslušný podle ustanovení § 78 odst. 2 písm. h) a písm. i) zákona 
�. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní (dále jen „ZOPK“), na základ� 
žádosti �eské speleologické spole�nosti, Základní organizace 4-03 Labské pískovce, 
zastoupené Ing. Jaroslavem Kuklou (Urbánkova 3353, 143 00 Praha 4), I�O: 63782979, 
doru�ené Správ� dne 10. �ervna 2010 a po provedeném správním �ízení podle zákona �. 
500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní (dále jen „správní �ád“), vydává toto 
 

ROZHODNUTÍ. 
 

       I. 
 
Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se �eské speleologické spole�nosti, Základní 
organizace 4-03 Labské pískovce, zastoupené Ing. Jaroslavem Kuklou (Urbánkova 
3353, 143 00 Praha 4), I�O: 63782979,  

 
p o v o l u j e   v ý j i m k a  

ze zákazu vstupovat mimo cesty vyzna�ené se souhlasem orgánu ochrany p�írody, krom� 
vlastník� a nájemc� pozemk�, osob zajiš�ujících lesní a zem�d�lské hospoda�ení, obranu 
státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, p�i výkonu 
této �innosti, daného v §  29 písm. d) pro �innost „Vyhledávání a dokumentace 
pseudokrasových jeskyní na území CHKO Labské pískovce“ 
 

II. 
 
Podle ustanovení § 3 písm. d) vyhl. �. 142/2010 Sb., o vyhlášení NPR Ka�on Labe a 
stanovení jejích bližších ochranných podmínek se �eské speleologické spole�nosti, 
Základní organizace 4-03 Labské pískovce, zastoupené Ing. Jaroslavem Kuklou 
(Urbánkova 3353, 143 00 Praha 4), I�O: 63782979, (dále jen „žadatel“) 

 
sd�luje souhlas 

k provád�ní výzkumné a pr�zkumné �innosti v podzemních prostorách a portálech jeskyní a 
štol v NPR Ka�on Labe, která bude realizovaná v rámci akce „Vyhledávání a dokumentace 
pseudokrasových jeskyní na území CHKO Labské pískovce“. 
 

 
  Dle rozd�lovníku 
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Vyhledávání a dokumentaci pseudokrasových jeskyní na území NPR Ka�on Labe je možné 
provád�t za t�chto podmínek:  

 
a) Tuto �innost mohou provád�t pouze �lenové ZO �SS 4-03, kte�í jsou uvedeni v seznamu 
níže. V p�ípad�, že bude žadatel požadovat zm�ny u osob provád�jící vyhledávání a 
dokumentaci pseudokrasových jeskyní, bude Správ� p�edem zasláno k odsouhlasení 
dopln�ní seznamu.  

 
b) P�i provád�ní výzkumné a pr�zkumné �innosti v podzemních prostorách NPR Ka�on Labe 
nesmí dojít k narušení stávajícího stavu zkoumaných objekt�. 
 
c) Správ� CHKO Labské pískovce bude do 31.12. daného roku zaslána zpráva, která bude 
obsahovat p�ehled �inností za uplynulý rok a jejich výsledky. 
 
d) Výzkumná a pr�zkumná �innost nebude provád�na v dob� zimování netopýr�, tj. od 1. 
�íjna do 30. dubna.   
 
e) Toto rozhodnutí je platné do 31.12. 2012. 

 
Od�vodn�ní 

 
Správa obdržela dne 10. 6. 2010 žádost ZO �SS 4-03, zastoupené Ing. Jaroslavem 

Kuklou (Urbánkova 3353, 143 00 Praha 4), I�O: 63782979, o vydání výjimky ze zákazu 
vstupu mimo cesty vyzna�ené se souhlasem orgánu ochrany p�írody v NPR Ka�on Labe (§ 
29, písm.d) zákona) a dále tato spole�nost požádala o souhlas s provád�ním výzkumné a 
pr�zkumné �innosti v podzemních prostorách (§ 3 písm.d) vyhlášky �. 142/2010 Sb. o 
vyhlášení NPR Ka�on Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek). 

 
Okruh ú�astník� �ízení byl stanoven v souladu s § 27 správního �ádu. Správa oznámením 

o zahájení správního �ízení ze dne 22.7.2010 (�.j. 00985/LP/AOPK/2010) uv�domila všechny 
jí známé ú�astníky �ízení. O zahájeném správním �ízení byla poskytnuta informace také 
ob�anským sdružením, která ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona 
požádala, aby byla p�edem informována o všech zahajovaných správních �ízeních. 
V zákonné lh�t� se žádné z  ob�anských sdružení se k ú�asti v �ízení nep�ihlásilo. Ke dni 
vydání rozhodnutí se žádný z ú�astník� �ízení nevyjád�il.  

 
   Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvlášt� chrán�ném 
území povolit, pokud jiný ve�ejný zájem p�evažuje nad zájmem ochrany p�írody, nebo v zájmu 
ochrany p�írody, nebo tehdy, pokud povolovaná �innost významn� neovlivní zachování stavu 
p�edm�tu ochrany zvlášt� chrán�ného území. V uvedeném p�ípad� Správa CHKO Labské 
pískovce v�c vyhodnotila tak, že jsou dány d�vody, že zamýšlená �innost významn� 
neovlivní zachování stavu p�edm�tu ochrany zvlášt� chrán�ného území. 

 
 
 
 
ZO �SS 4-03 se již od roku 1986 systematicky zabývá vyhledáváním a dokumentací 

pseudokrasových jeskyní v Labském údolí. Jeho �lenové publikují v odborné i regionální 
literatu�e. Správa vydala ZO �SS 4-03 16.4. 2009 (�.j. 00488/LP/2009/AOPK) souhlas 
k výzkumné a dokumenta�ní speleologické �innosti na území CHKO Labské pískovce do 
roku 2012. 
 
Správa CHKO Labské pískovce shledala, že jsou spln�ny základní p�edpoklady pro povolení 
výjimky ze zákonného zákazu a k ud�lení souhlasu k provád�ní výzkumné a pr�zkumné 
�innosti v podzemních prostorách a portálech jeskyní a štol v NPR Ka�on Labe. K vylou�ení 
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potenciáln� hrozící zm�ny dochovaného stavu Správa CHKO Labské pískovce stanovila 
podmínky, za kterých lze povolenou �innost konat. Byl stanoven jmenný seznam osob a 
období, kdy je možné �innost provád�t, aby nebyli rušeni netopý�i, kte�í podzemní prostory 
v zimním období využívají k hibernaci. Aby bylo možno vyhodnotit p�ípadné dopady 
speleologické �innosti na stav p�írody v NPR Ka�on Labe, získat nové informace a 
zareagovat aktuálními opat�eními v novém rozhodnutí, byla stanovena platnost rozhodnutí do 
31.12. 2012. 
 

V neposlední �ad� byl vyhodnocen také vliv na evropsky významnou lokalitu a pta�í oblast ve 
smyslu § 45g ZOPK. V tomto ohledu dosp�la Správa k názoru, že vzhledem k charakteru 
�innosti a za spln�ní stanovených podmínek lze vylou�it závažné nebo nevratné poškození 
p�írodních stanoviš� a druh�, k jejichž ochran� je evropsky významná lokalita nebo pta�í 
oblast ur�ena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druh�, k jejichž 
ochran� jsou tato území ur�ena.  

 

Pou�ení o odvolání 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81 odst. 1 správního �ádu podat odvolání do 15 
dn� od jeho doru�ení k Ministerstvu životního prost�edí a to podáním u�in�ným u Správy 
CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 D��ín. V p�ípad�, že písemnost bude 
uložena u provozovatele poštovních služeb, lh�ta pro podání odvolání se po�ítá ode dne 
p�evzetí rozhodnutí, nejpozd�ji však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je 
t�eba podat v 7 vyhotoveních. Podané odvolání má odkladný ú�inek. 

 
 
 
 

 
Ing. Vladislav Kopecký 

    VEDOUCÍ SPRÁVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozd�lovník: 
 

 
1. ú�astníci �ízení podle § 27 odst. 1 správního �ádu – doru�ení do vlastních rukou 

�� �eská speleologická spole�nost ZO �SS 4-03 Labské pískovce, Ing. Jaroslav Kukla, Urbánkova 
3353, 413 00 Praha 4, I�O: 63782979 
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2.   ú�astníci �ízení podle § 27 odst. 2 správního �ádu – do vlastních rukou 

�� Lesy �R s.p., Lesní správa D��ín, Sládkova 2, 405 01 D��ín 
 

3.   ú�astníci �ízení podle § 27 odst. 3 správního �ádu – doru�ení prost�ednictvím datové schránky 

�� Statutární m�sto D��ín 

�� Obec Labská Strá� 

�� Obec H�ensko 

�� Obec R�žová 

�� Obec Ludvíkovice 
 

    4. Vlastní 
 

 
Na v�domí (po nabytí právní moci): 
 
�� Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, Úst�ední seznam ochrany p�írody, Nuselská 39, Praha 4 


