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Věc: opatření obecné povahy k zákazu přístupu veřejnosti v I. zóně CHKO
Broumovsko a národní přírodní památce Polické stěny do prostoru Kovářovy rokle.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Správa CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují (dále jen „Správa“) jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 ost. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 a odst. 2 písm.
o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), a podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 46/2010 Sb. oznamuje podle § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydání závazného

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2/2014:
(1) Správa CHKO Broumovsko podle § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje přístup veřejnosti v I. zóně CHKO
Broumovsko v národní přírodní památce Polické stěny na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú.
Suchý Důl do prostoru Kovářovy rokle. Přístup veřejnosti je zakázán do prostoru rokle včetně
úseků červené a zelené turistické značky, které roklí procházejí, všech skalních věží,
bočních roklí a nejbližšího okolí rokle do vzdálenosti 50 m od okrajových skal.
(2) Zákaz přístupu veřejnosti do území vymezeného v odst. 1 platí po dobu hnízdění sokola
stěhovavého v tomto území. Přesné datum počátku a konce období a přesný prostor, jehož
se omezení týká, Správa CHKO Broumovsko každým rokem oznámí s ohledem na aktuální
stav a ohrožení hnízdění v této lokalitě na vlastní úřední desce a úřední desce obce Suchý
Důl a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední elektronické desce) a
vyznačí jej vhodným způsobem na všech přístupových cestách a jiných místech v terénu.

ODŮVODNĚNÍ
Od roku 2012 dochází každým rokem k zahnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus)
v Kovářově rokli na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl. Ačkoliv je Kovářova rokle
svým utvářením a polohou pro sokola stěhovavého vhodným hnízdním prostředím, byl jeho
pravidelný výskyt a hnízdění zaznamenán až v roce 2012, kdy byl sledován celý průběh
hnízdění, od obsazení lokality a toku páru až k inkubaci snůšky a výchově mláďat. Ačkoli
bylo hnízdo umístěno nedaleko od značené turistické stezky, neměla nízká návštěvnost rokle
především ve všedních dnech na sokoly zásadní rušivý vliv. K rušení došlo až v prvních

dnech života mláďat na počátku května, kdy přilákalo dobré počasí do skal stovky
návštěvníků. Jejich počet a zvýšená hlasová aktivita velmi negativně působily na hnízdící
sokoly. Dospělí sokoli byli plašeni, přestávali malým mláďatům přinášet potravu a zahřívat je.
Výpadky v pravidelném krmení a podchlazení mohou mít zvláště u malých mláďat zásadní
vliv na jejich zdárný vývoj. Rušení hnízdících sokolů procházejícími turisty, zvláště pokud
dochází k výrazným zvukovým projevům (hlasitý hovor, štěkot psa), vstupování do porostů
mimo turistickou stezku, mezi skalní věže a na horní okraje skal v blízkosti hnízda, bylo
pozorováno i na dalších hnízdištích. Toto riziko je značné i v průběhu inkubace vajec, kdy
může dojít k jejich zastydnutí při dlouhodobém opuštění hnízda vyrušenými sokoly, případně
k opuštění hnízda při opakovaném vyrušování sokolů.
Prostor výskytu a hnízdění sokolů stěhovavých se nachází v I. zóně CHKO Broumovsko na
území národní přírodní památky Polické stěny na pozemku č. parc. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl.
Na území I. zóny a národní přírodní památky Polické stěny není jinak vstup veřejnosti ze
zákona omezen a turisticky značené stezky vedou přímo přes hnízdní lokalitu sokolů
v Kovářově rokli. Pro případ hnízdění sokolů stěhovavých v této lokalitě je nutno toto rušení
vyloučit. Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený druh ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona a
Přílohy III Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve
znění pozdějších předpisů a požívá ochrany dle § 50 zákona, tj. mimo jiné je zakázáno jeho
rušení.
Předmětem ochrany národní přírodní památky Polické stěny je dle vyhlášky 260/2009 Sb.
geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v
kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých
skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní,
se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a se zbytky přirozených lesních
ekosystémů. Důležitými zástupci těchto specifických společenstev jsou právě dravci vázaní
na skalní terény. V případě sokola stěhovavého se jedná o druh, který v jiných typech terénů
ani na území CHKO Broumovsko nehnízdí. Sokol stěhovavý je také dle ustanovení § 2
vyhlášky 157/1991 Sb. předmětem ochrany CHKO Broumovsko, stejně jako ostatní „volně
žijící živočišstvo“.
Protože při pobytu a pohybu veřejnosti v předmětné lokalitě ve výše popsaném území
dochází k nedovolenému rušení sokolů stěhovavých, tj. hrozí zmaření jejich hnízdění,
a hrozí tak poškození předmětu ochrany, tedy poškození hodnot chráněného území,
byl zde vstup veřejnosti podle § 64 zákona zakázán po dobu hnízdění sokola
stěhovavého tak, jak je uvedeno výše. Byť se toto opatření primárně týká jen jednoho
zvláště chráněného druhu, jde sekundárně o ochranu celého ekosystému a jeho přirozených
procesů a funkcí. Sokol stěhovavý stojí na vrcholu potravní pyramidy a představuje tak jeho
důležitou součást. Použití tohoto právního nástroje je tedy s ohledem na nutnost
komplexního řešení vzniklé situace potřebné.
Protože začátek a konec hnízdění se během let mění s ohledem na přirozené vlivy zejména
způsobené průběhem počasí, stejně tak dochází meziročně ke střídání různých hnízd
v rámci hnízdiště, Správa CHKO Broumovsko každým rokem oznámí s ohledem na aktuální
stav hnízdění, umístění hnízda a předpokládaný vliv rušení v této lokalitě přesné datum
počátku a konce tohoto období a přesné vymezení prostoru se zakázaným přístupem
veřejnosti v rámci širšího území Kovářovy rokle popsaného v odst. 1, a to na vlastní úřední
desce a úřední desce obce Suchý Důl a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
(na úřední elektronické desce) a vyznačí jej vhodným způsobem na všech přístupových
cestách a jiných místech v terénu. V této době pak platí zákaz vstupu veřejnosti do
konkrétně vymezené lokality hnízdiště.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 27.3.2014 projednán s obcí Suchý Důl jako dotčenou
obcí ve smyslu § 64 a § 71 zákona. Obec Suchý Důl k návrhu neuvedla žádné připomínky.
Dne 28.3.2014 byl návrh projednán s Městským úřadem Náchod, odborem životního
prostředí, jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při projednání městský úřad Náchod upozornil
Správu na možnost plnění povinností vlastníka lesa v předmětném území, spočívajících
v provádění opatření směřujících k zabránění působení škodlivých činitelů na les, v případě

vzniku mimořádných okolností a nepředvídatelných škod v lese, v zájmu zdraví a
bezpečnosti občanů a v naléhavých případech i na možnost vstupu nebo vjezdu oprávněným
osobám. Ve stanovené lhůtě nebyly Správě doručeny žádné námitky proti návrhu opatření
obecné povahy č. 2/2014.

POUČENÍ
Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, nelze proti vydanému opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního
řádu posoudit v přezkumném řízení.
Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu obec Suchý
Důl o bezodkladné zveřejnění tohoto závazného opatření obecné povahy na své úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů a o vyznačení data vyvěšení a sejmutí.

Ing. Hana Heinzelová
VEDOUCÍ SPRÁVY

Příloha: zákres prostoru, do kterého je omezen přístup veřejnosti

Na úřední desce Správy CHKO Broumovsko a způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronické úřední desce):
 vyvěšeno dne:

 sejmuto dne:

turisticky značené cesty

územní platnost zákazu

