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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako orgán ochrany přírody
příslušný podle § 78 odst. 3 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen „zákon“), vydává ve smyslu § 64 zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), toto
o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y,
kterým zakazuje vstup do níže uvedených lokalit z důvodu ochrany zvláště
chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

Článek 1
Předmět úpravy
(1) Správa NP tímto opatřením obecné povahy zakazuje přístup veřejnosti do vybraných lokalit
v I. zóně chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO”) Labské pískovce a národní přírodní rezervaci
(dále jen „NPR“) Kaňon Labe, které jsou specifikovány v čl. 2, a to z důvodu ochrany zvláště
chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.
(2) Jedná se o tyto druhy uvedené v příloze č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:
-

kriticky ohrožený druh: sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
silně ohrožený druh: čáp černý (Ciconia nigra)
Článek 2
Podmínky zákazu vstupu

(1) Vstup dle čl. 1 je zakázán do těchto lokalit:
-

k. ú. Ludvíkovice: NPR Kaňon Labe, oblast Růžového hřebenu – od Růžové vyhlídky,
skalní věž Golem až k Růžovému pilíři.

-

k. ú. Hřensko a k. ú. Labská Stráň: NPR Kaňon Labe, od skalního masivu Penzion svět,
Španělská stěna až ke skalnímu masivu Pyramida.
(2) Velikost uzavřených oblastí bude vymezena v závislosti na konfiguraci terénu tak, aby byl zajištěn
1/3

klid pro hnízdění chráněných druhů. Nedílnou součástí opatření obecné povahy je přehledová
mapa vymezených lokalit.
(3) V terénu bude toto území podléhající zákazu vstupu označeno na všech přístupových cestách
informačními tabulemi v českém a německém jazyce.
(4) Zákaz vstupu se nevztahuje na turistické značené cesty.
(5) Vstup do vymezených lokalit je veřejnosti zakázán po dobu 5 let v těchto obdobích daného roku:

-

pro sokola stěhovavého:

1. 3. – 30. 6.

-

pro čápa černého:

1. 3. – 31. 7.

Článek 3
Odůvodnění
V období hnízdění sokola stěhovavého a čápa černého dochází k rušení v důsledku nelegálních
vstupů do prostoru skalních útvarů a jejich okolí ve vymezené oblasti. Cílem ochrany Ptačí oblasti
Labské pískovce, tedy území, které je vyhlášené Nařízením vlády č. 683/2004 Sb. ze dne 8. prosince
2004, je zachování a obnova ekosystémů a stanovišť významných pro druhy ptáků, které jsou
předmětem ochrany v jejich přirozeném areálu a zajištění podmínek pro zachování populací těchto
druhů v příznivém stavu z hlediska ochrany. K cílům vedoucím k zachování populací ptáků patří mimo
jiné právě ochrana jejich hnízdišť v době hnízdění. Předmětem ochrany Ptačí oblasti Labské pískovce
je mj. právě sokol stěhovavý. Čáp černý a sokol stěhovavý jsou druhy zařazenými do přílohy č. I
směrnice Rady Evropských společenství 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Tato směrnice
stanoví, že druhy uvedené v příloze I musí být předmětem opatření týkajících se ochrany jejich
stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Dle § 5a
zákona je zakázáno úmyslné vyrušování volně žijících ptáků, zejména během rozmnožování
a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. Zajištění
ochrany hnízdišť těchto druhů dále vychází ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů například rušením dle § 50 zákona. Z důvodu potřeby eliminace rušení
se opatřením obecné povahy zakazuje vstup do vymezených lokalit v období hnízdění sokola
stěhovavého a čápa černého.

Článek 4
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu OOP
K návrhu OOP nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné připomínky.
Článek 5
Rozhodnutí o uplatněných námitkách
K návrhu OOP nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny žádné námitky.
Článek 6
Platnost
Opatření obecné povahy o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, je vydáno na dobu 5 let, tj. rok
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2020 – 2025.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Do opatření obecné povahy o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, včetně příloh a odůvodnění,
může každý nahlédnout u Správy NP, detašované pracoviště Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín,
a též na úředních deskách Správy NP a obecního úřadu Ludvíkovice, Hřensko a Labská Stráň.
Článek 8
Účinnost
Z důvodu vážné újmy veřejného zájmu, kterým je ochrana zvláště chráněných druhů ptáků, nabývá
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy účinnosti dnem vyvěšení
tohoto opatření.
Článek 9
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
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Příloha:
Mapy se zákresem uzavřených lokalit

Rozdělovník:
Obec Ludvíkovice (DS)
Obec Hřensko (DS)
Obec Labská Stráň (DS)
Lesy ČR, LS Děčín (DS)
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