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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 
SR/042/US/2022-3 

VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 20. května 2022 

   

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 
o zahájení řízení s velkým počtem účastníků  

a 
ZVEŘEJNĚNÍ 

konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 3 písm. h) a k) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) dle ust. § 47 
odst. 1 ve spojení s § 144 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
(dále jen „správní řád“) 

a) oznamuje, 

 

že dne 15. 3. 2022 bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení sp. zn. 
SR/042/US/2022 o žádosti spolku Valachia production s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 
Zlín, IČ 25858254, jednající jednatelem Liborem Procházkou (dále jen „žadatel“) ve věci:  
 

(a) povolení výjimky podle § 43 odst. 1 zákona ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými 
vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona a zákazu pořádat soutěže na jízdních 
kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody dle § 26 odst. 3 písm. c) zákona, a to na území chráněné krajinné 
oblasti (dále jen „CHKO“) Český les, CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko, CHKO 
Pálava, CHKO Bílé Karpaty, 

(b) vydání souhlasu na území CHKO Blanský les podle § 44 odst. 3 ve spojení s § 90 odst. 
15 zákona k činnosti vázané na souhlas dle § 5 odst. 1 písm. c) k parkování 
s motorovými vozidly mimo vyhrazená místa a dle odst. 3 písm. a) k pořádání 
sportovních akcí mimo intravilány obcí vyhlášky Ministerstva kultury ČSR č. 197/1989 
Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 

 

pro sportovní akci 1000 Miles Adventure 2022 „jižní trasa“ pořádané žadatelem se startem 
3. 7. 2022 v Nové Sedlici (Slovenská republika) a ukončením závodu do konce července 
2022 v Třebeni u Chebu. 

 

Účastníkem tohoto řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Účastníky 
jsou podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále obce, jejichž katastrální území protíná trasa 
závodu na území CHKO ve správě Agentury, kterým toto postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 

 
Dle rozdělovníku 
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3 zákona (výčet obcí uveden v rozdělovníku). Dále jsou o zahájení řízení dle § 70 odst. 2 
zákona informovány spolky (dle rozdělovníku), které dle § 70 odst. 3 zákona mohou oznámit 
svou účast písemně do osmi dnů ode dne oznámení zahájení řízení tj. první den zveřejnění 
na úřední desce Agentury. Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní 
orgán seznamuje v příloze připojeným Poučením o právech a povinnostech.  

Agentura nepovažuje podmínky § 49 odst. 1 správního řádu za naplněné, a proto 
nenařizuje ve věci ústní jednání. 

 

b) oznamuje, 

zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí v řízení uvedeném výše 
v bodě a) sp. zn. SR/0058/US/2021, které nahrazuje pro účastníky řízení podle § 27 odst. 2 
správního řádu výzvu dle § 36 odst. 3 správního řádu. 

 

Agentura ve věci shromáždila dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, proto zveřejňuje 
v příloze koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí.  

Účastníkům řízení se stanovuje lhůta 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky 
na úřední desce, ve které mohou proti konceptu podávat námitky a navrhovat doplnění 
řízení, a to na adrese uvedené v záhlaví. K námitkám a návrhům na doplnění řízení podaným 
po uplynutí lhůty Agentura nebude přihlížet. Po zveřejnění tohoto konceptu v souladu s § 144 
odst. 3 správního řádu již nelze uplatňovat námitky, které mohli účastníci uplatnit dříve 
v řízení. 

 

P O U Č E N Í: 

Toto oznámení je doručováno dle § 144 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, 
s výjimkou žadatele, kterému se doručuje dle § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Účinky 
doručení tohoto oznámení jsou spojeny pouze s publikací tohoto oznámení na úřední desce 
Agentury. 

 

 
 
 
 

 

Mgr. David Lacina 

 
 
 

ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY 

Přílohy: 1. Poučení o právech a povinnostech 
  2. Orientační mapa trasy závodu v dotčených územích 

   3. Koncept výrokové části a odůvodnění (vč. příloh tohoto konceptu) 
 
 
Vyvěšeno (včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup): …………….................................... 

datum, razítko, podpis 
 
 
Sejmuto (včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup): ………………................................... 

datum, razítko, podpis 
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Rozdělovník: 

Účastníci dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručováno jednotlivě do datové 
schránky) 

Valachia production s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, IČ 25858254, ID DS ntqchr4 
 

Účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu (doručováno veřejnou vyhláškou) 

Dotčené obce dle § 71 odst. 3 zákona: 

Město Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 34526 Bělá nad Radbuzou, ID DS 4jwb3jv 

Město Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice, ID DS 5jibfe6 

Obec Broumov, č. p. 75, 34815 Broumov, ID DS iv2brz3 

Obec Březová, č. p. 390, 68767 Březová, ID DS zqbbfaf 
Obec Bystřice pod Lopeníkem, č. p. 262, 68755 Bystřice pod Lopeníkem, ID DS 
sitbmgy 

Obec Cep, č. p. 66, 37901 Cep, ID DS 3uiambp 

Obec Česká Kubice, č. p. 82, 34532 Česká Kubice, ID DS acqanmn 
Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov, ID 
DS 64pbvxc 

Obec Halže, Žďárská 187, 34701 Halže, ID DS 9hgauuy 

Obec Hamr, č. p. 47, 37806 Hamr, ID DS 5nrb3bb 

Obec Holubov, č. p. 242, 38203 Holubov, ID DS p7gamqm 

Obec Horní Němčí, č. p. 113, 68764 Horní Němčí, ID DS ksdbq3r 

Obec Hrubá Vrbka, č. p. 133, 69673 Hrubá Vrbka, ID DS 9mjbdys 

Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 37804 Chlum u Třeboně, ID DS xm2bezi 

Obec Chodov, č. p. 155, 34533 Chodov, ID DS ybfau7y 

Obec Chodský Újezd, č. p. 71, 34815 Chodský Újezd, ID DS vabbqmg 

Obec Javorník, č. p. 207, 69674 Javorník, ID DS 982bney 

Obec Jílovice, č. p. 170, 37332 Jílovice, ID DS 72gbrpb 

Obec Kájov, Kájovská 100, 38221 Kájov, ID DS hwhb3tm 
Městys Klenčí pod Čerchovem, č. p. 118, 34534 Klenčí pod Čerchovem, ID DS 
tkvbdnm 

Obec Komňa, č. p. 42, 68771 Komňa, ID DS iz8bysu 

Obec Korytná, č. p. 297, 68752 Korytná, ID DS swsbdja 

Městys Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže, ID DS a46bdec 

Obec Kuželov, č. p. 125, 69673 Kuželov, ID DS mfkbtxd 

Obec Lesná, č. p. 1, 34701 Lesná, ID DS tc7bhzy 

Obec Lopeník, č. p. 211, 68767 Lopeník, ID DS su2bi5u 

Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, ID DS wp6bvkp 

Obec Milíře, č. p. 140, 34701 Milíře, ID DS zpfbh3q 

Obec Mnichov, č. p. 73, 34522 Mnichov, ID DS tnibif5 

Obec Nemanice, č. p. 17, 34401 Nemanice, ID DS ne5bh5t 

Obec Nová Lhota, č. p. 355, 69674 Nová Lhota, ID DS imnbcfi 

Obec Obora, č. p. 57, 34701 Obora, ID DS 4ksbysj 

Obec Pec, č. p. 58, 34401 Pec, ID DS jx4bh7q 

Obec Petříkov, č. p. 45, 37401 Petříkov, ID DS 2wgbqkx 

Obec Pitín, č. p. 18, 68771 Pitín, ID DS bt2bk3f 

Obec Postřekov, č. p. 270, 34535 Postřekov, ID DS wjvby6y 

Obec Radějov, č. p. 130, 69667 Radějov, ID DS 23qa7wb 

Obec Rozvadov, č. p. 142, 34806 Rozvadov, ID DS xhrbiju 

Obec Rybník, č. p. 13, 34525 Rybník, ID DS yziavaa 

Obec Sedlec, č. p. 92, 69121 Sedlec, ID DS qsrbiuv 

Obec Srnín, č. p. 42, 38101 Srnín, ID DS 387axby 
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Obec Strání, Na kopci 321, 68765 Strání, ID DS 32aba8z 

Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 69662 Strážnice, ID DS ngpby9e 

Obec Stříbřec, Stříbřec 149, č. p. 149, 37818 Stříbřec, ID DS u5xb6iw 

Obec Suchá Loz, č. p. 72, 68753 Suchá Loz, ID DS p3vba7s 
Město Suchdol nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 9, 37806 Suchdol nad Lužnicí, 
ID DS rtrb2hz 

Obec Šanov, č. p. 77, 76321 Šanov, ID DS k74bbkk 
Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 72, 76333 Štítná nad Vláří-Popov, ID 
DS bkcbres 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň, ID DS 4cbbvj4 

Obec Třemešné, Bezděkov 16, 34806 Třemešné, ID DS ggrbkhf 

Obec Tvarožná Lhota, č. p. 190, 69662 Tvarožná Lhota, ID DS 7h8b46c 

Obec Zlatá Koruna, č. p. 41, 38202 Zlatá Koruna, ID DS 6uzb2aq 

Obec Žítková, č. p. 50, 68774 Žítková, ID DS jrabjrs 
 

Výše jmenovaným obcím je oznámení zasíláno též z titulu § 25 odst. 3 správního řádu 
a tímto jsou vyzvány k bezodkladnému vyvěšení tohoto oznámení (i s přílohami) 
na svých úředních deskách, a to nejméně po dobu 15 dní. Agentura žádá o zaslání 
sejmutého oznámení s vyznačenými daty zpět scanem na email: 
ondrej.vitek@nature.cz. 

 

Spolky dle § 70 odst. 2 zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) 

Česká společnost entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha 2, IČ 444693 
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, IČ 49629549 
Česká společnost pro ochranu netopýrů, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1, IČ 49370731 
Hnutí DUHA Bílé Karpaty, č. ev. 356, 696 67 Radějov, IČ 01881167 
Hnutí DUHA, Místní skupina České Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice, IČ 48198064 
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Příloha č. 1: Poučení o právech a povinnostech 
 

Poučení o právech a povinnostech účastníků řízení 
 

výčet nejdůležitějších procesních práv a povinností podle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád 

 
Účastník řízení má zejména tato práva: 

 

§ 14  Je oprávněn namítnout podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, 
neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu. 

 

§ 33  Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 
Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho 
zmocněnce. 

 

§ 36  Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. 

 

§ 38  Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci 
již v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopii spisu nebo jeho 
části. 

 

§ 41  Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v předešlý 
stav). 

 

§ 69  Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně 
stejnopis výrokové části rozhodnutí. 

 

§ 72  Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo 
ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí 
vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí a rozhodnutí, jímž se mu 
v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání  o usneseních poznamenaných 
do spisu. 

 

§ 80  Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo 
k uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí. 

 

§ 81  Účastník má právo proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. 

 

§ 138  Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej 
později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi. 

 

§ 140  Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají téhož 
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu 
povaha věci. 

 

§ 148 Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci 
v rámci ochrany před nečinností správního orgánu. 
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Účastník řízení má zejména tyto povinnosti: 

 

§ 8  Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více 
správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi 
dotčené osoby. 

 

§ 36  Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti.  

 

§ 50  Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu 
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost. 

 

§ 52  Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není 
správní orgán vázán. 

 

§ 54  Vlastník či ten, kdo má věc u sebe, je povinen ji předložit správnímu orgánu případně strpět  
ohledání věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.  

 

§ 59  Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná. 
Předvolaný je povinen se včas dostavit na určené místo. Pokud tak ze závažných důvodů 
nemůže učinit, je povinen se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit. 

 

§ 60  Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu 
vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být předmětná 
věc správním orgánem odňata.  

 

§ 62  Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu, 
chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem 
ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění 
těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč. 
Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.  

  



IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I ondrej.vitek@nature.cz I T: 724 790 270 

Příloha č. 2: Mapa se zákresem jižní trasy závodu na území CHKO spravovaných Agenturou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 3 k veřejné vyhlášce 

č. j. SR/042/US/2022-3 
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 
SR/042/US/2021-4 

VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 20. května 2022 

   

 

Koncept rozhodnutí 
 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a k) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), 
na základě žádosti podané spolkem Valachia production s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 
Zlín, IČ 25858254, jednající jednatelem Liborem Procházkou (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 
3. 2022, doručené Agentuře 15. 3. 2022 a provedeného správního řízení podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto  
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 

Žadateli se pro sportovní akci nonstop ultramaraton 1000 Miles Adventure – „jižní trasa“ 
v termínu startu závodu 3. 7. 2022 v Nové Sedlici (Slovenská republika)  

 

I. 

 
podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona  

 
p o v o l u j e  v ý j i m k a  

 

ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody dle v § 26 odst. 1 písm. c) zákona 
a ze zákazu pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 26 odst. 3 písm. c) zákona na území 
těchto chráněných krajinných oblastí (dále jen „CHKO“): 

(a) CHKO Český les,  

(b) CHKO Blanský les,  

(c) CHKO Třeboňsko,  

(d) CHKO Pálava, 

(e) CHKO Bílé Karpaty. 

 

Výjimka je povolena za těchto podmínek: 

1. Trasa závodu povede pouze po cestách vyznačených na mapě, která tvoří nedílnou 
součást tohoto rozhodnutí v příloze č. 1, podrobně zakreslených lomovými body 

mailto:aopkcr@nature.cz
http://www.nature.cz/
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ve formátu GPX v příloze č. 2. Případné změny trasy jsou možné jen s předchozím 
souhlasem Agentury. 

2. Trasa závodu nebude v terénu nijak značena. Umísťování jakéhokoli zařízení 
v souvislosti s akcí (např. reklamní bannery, označení kontrolních stanovišť apod.) 
bude provedeno tak, aby nebyly poškozovány dřeviny ani půda a výhradně mimo 
území národních přírodních rezervací (dále jen „NPR“), přírodních rezervací (dále 
jen „PR“), národních přírodních památek a přírodních památek. 

3. Vjezd a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a místa 
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody bude realizován nejvýše dvěma 
doprovodnými vozidly v každé CHKO a výhradně po trase závodu dle bodu 1 a po 
přístupových zpevněných účelových komunikacích k ní. 

4. Akce se bude konat v červenci s ukončením nejpozději do 31. července. Pořadatel 
bude informovat Agenturu nejméně 30 dní před začátkem akce o registračních 
značkách doprovodných vozidel na e-mailovou adresu ondrej.vitek@nature.cz. 

5. Pořadatel zabezpečí úklid tratě a pozemků dotčených akcí nejpozději do 7 dnů 
od skončení akce. 

6. Počet závodníků na „jižní trase“ bude omezen na nejvýše 150. 

7. Na kontrolních stanovištích budou pro organizátory i účastníky k dispozici toalety 
formou zpřístupněné stávající stavby nebo přenosného zařízení. 

 

 
II. 

 
podle ustanovení § 44 odst. 3 ve spojení s § 90 odst. 15 zákona 

 
 u d ě l u j e  s o u h l a s  

 

k parkování s motorovými vozidly mimo vyhrazená místa a k pořádání sportovních akcí 
mimo intravilány obcí v CHKO Blanský les, což jsou činnosti zakázané v bližších ochranných 

podmínkách CHKO Blanský les uvedené v ust. § 5 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) vyhlášky 

Ministerstva kultury ČSR č. 197/1989 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les. 

 

Souhlas je udělen za podmínek uvedených výše v bodě I.  

 

 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í :  
 

Žadatel požádal dne 15. 3. 2022 Agenturu o:  

(a) povolení výjimky podle § 43 odst. 1 zákona ze zákazu podle § 26 odst. 1 písm. c) 
a odst. 3 písm. c), a to pro CHKO Český les, CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko, 
CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty, 

(b) vydání souhlasu podle § 44 odst. 3 zákona z činnosti vázané na souhlas podle vyhl. 
Ministerstva kultury ČSR č. 197/1989 Sb., § 5, odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) 
pro CHKO Blanský les, 

(c) posouzení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona, konkrétně 
pro evropsky významnou lokalitu (dále jen „EVL“) Kateřinský a nivní potok, EVL 
Haltravský hřeben, EVL Čerchovský les, EVL Blanský les, EVL Červené blato, Ptačí 
oblast (dále jen „PO“) Třeboňsko, EVL Třeboňsko - střed, EVL Purkrabský rybník 
a Točník, PO Pálava, EVL Rendezvous, EVL Čertoryje, EVL Bílé Karpaty, EVL 
Na Koncoch, 
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a to na rok 2022 v souvislosti se záměrem pořádat nonstop ultramaraton 1000 Miles 
Adventure také po „jižní trase“ pro uvedená chráněná území, pro která je místně a věcně 
příslušným orgánem ochrany přírody Agentura. Součástí žádosti byly zákresy trasy závodu 
ve formátu GPX. Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení 
výjimek podle ust. § 43 odst. 1 zákona a o udělení souhlasu podle ust. § 44 odst. 3 zákona.  

Tomuto řízení předcházelo posouzení vlivu záměru podle § 45i odst. 1 zákona. Toto 
stanovisko bylo Agenturou vydáno samostatně dne 20. 5. 2022 pod č. j. SR/042/US/2022-2. 
Stanoviskem byl vyloučen významný vliv na dotčená chráněná území soustavy Natura 2000, 
konkrétně EVL Kateřinský a nivní potok, EVL Haltravský hřeben, EVL Čerchovský les, EVL 
Blanský les, EVL Červené blato, PO Třeboňsko, EVL Třeboňsko - střed, EVL Purkrabský 
rybník a Točník, PO Pálava, EVL Rendezvous, EVL Čertoryje, EVL Bílé Karpaty a EVL Na 
Koncoch. Toto stanovisko bylo jedním z podkladů tohoto rozhodnutí.  

Účastníky řízení byly dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel a obce dle § 27 odst. 3 
správního řádu ve spojení se § 71 odst. 3 zákona, jejichž katastrální území protíná trasa 
závodu na území CHKO ve správě Agentury. Počet účastníků byl v řízení vyšší než 30 a bylo 
tedy postupováno dle § 144 správního řádu. Agentura veřejnou vyhláškou č. j. 
SR/042/US/2022-3 ze dne 20. 5. 2022 dle § 144 odst. 2 a 3 správního oznámila zahájení 
správního řízení a zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí známým 
účastníkům. Dále byly o zahájení řízení rovněž informovány spolky dle § 70 odst. 2 zákona. 
Do řízení se přihlásily tyto spolky: … 

Žadatel organizuje v roce 2022 již dvanáctý ročník soutěže 1000 Miles Adventure. Účastní 
se ho cyklisté, běžci, chodci a koloběžkáři. Kromě prvního dne závodníci nikde nejedou 
pohromadě. V případě bivakování musí vše uvést zpět do původního stavu, nesmí tábořit 
a rozdělávat ohně nikde na území CHKO, NPR, PR, EVL a PO. Uvedená soutěž závodníků 
na jízdních kolech a na koloběžkách, běžců a chodců se koná opakovaně každý rok 
v červenci. Jeden konec trasy je na východním Slovensku, druhý v západních Čechách, směr 
pohybu závodníků se střídá (v lichých letech z východu na západ, v sudých opačně). 
V předchozích letech nebyly zaznamenány žádné negativní vlivy na území, kterými trasa 
závodu procházela. „Severní trasa“ je i v roce 2022 ošetřena výjimkou Agentury č. j. 
SR/0047/US/2018-6. Pro rok 2022 žadatel připravil podruhé rozšíření závodu, a to o „jižní 
trasu“ vedoucí z Nové Sedlice na východním Slovensku na státní hranici se Slovenskou 
republikou a dále do Třebeně u Chebu přes dotčená území. Počet účastníků je tedy omezen 
na nejvýše 150 závodníků na „severní trase“ a 150 závodníků na „jižní trase“. Předpokládá 
se, že jako obvykle v průběhu závodu řada závodníků na obou trasách odstoupí a skutečná 
účast v dotčených chráněných územích tedy bude nižší. Závodníci se s výjimkou části trasy 
krátce po startu rozptýlí a budou se pohybovat víceméně jednotlivě. Diváci se na trase 
prakticky nevyskytují, v omezené míře se vyskytují na kontrolních stanovištích, která jsou 
situována mimo přírodní prostředí. 

Předmětem ochrany dotčených zvláště chráněných území jsou tyto fenomény: 

 CHKO Český les: Posláním oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, 
zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování 
typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému 
využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů. 

 CHKO Blanský les: Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího 
vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému 
všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. K typickým znakům oblasti náleží 
zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně 
žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu a ve vztahu k 
ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu. 

 CHKO Třeboňsko: Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a 
jejích typických znaků i přírodních zdrojů, vytváření vyváženého životního prostředí a 
podpora optimálního rozvoje zemědělské, lesnické, rybářské a těžební činnosti s cílem 
hospodárného využívání přírodních zdrojů. Prioritní význam mají zejména její povrchové 
utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, 
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rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění 
a urbanistická skladba sídlišť, kulturní a historické stavby a místní zástavba lidového rázu. 

 CHKO Pálava: Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích 
typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým 
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima 
krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského 
půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, 
architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 

 CHKO Bílé Karpaty: Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu 
a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; 
k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků 
a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního 
a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba 
sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. 

 
K I. výroku 

Podle ust. § 43 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném 
území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 
ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu 
předmětu ochrany zvláště chráněného území. V uvedeném případě Agentura věc vyhodnotila 
tak, že jsou dány důvody, že závod 1000 Miles Adventure na jízdních kolech, ani pohyb 
ostatních závodníků po trase akce v uvedeném počtu nejvýše 150 závodníků, ani pohyb 
organizátorů a diváků neovlivní významným způsobem zachování stavu výše uvedených 
předmětů ochrany dotčených chráněných území při dodržení uvedených podmínek. Trasa je 
dotčenými CHKO vedena po silnicích, místních komunikacích, pěších, jezdeckých a 
cyklotrasách vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody a dále po lesních cestách. 
Průjezd vozidel organizátorů po těch cestách, kde je to fyzicky možné, tedy nemůže poškodit 
žádné z předmětů ochrany, když tyto se nenacházejí na těchto cestách. Šířka uvažovaných 
cest navíc umožňuje bezproblémové vyhnutí vozidel s dalšími návštěvníky území a nelze 
tedy předpokládat, že by kvůli tomu mohlo docházet k opuštění cesty a tím k poškozování 
předmětů ochrany. 

Agentura tedy shledala, že v územích uvedených ve výroku I. jsou splněny základní 
předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu. K vyloučení potenciálně hrozící 
změny dochovaného stavu přírody a krajiny Agentura stanovila podmínky, za kterých lze 
povolenou činnost konat. Aby bylo zabráněno případnému poškození území se zvýšeným 
zájmem ochrany přírody, které by mohlo vzniknout v případě změn trasy závodu, 
požadujeme, aby trasa závodu byla vedena dle zákresu, který je nedílnou součástí výroku 
tohoto rozhodnutí (viz přílohy č. 1 a 2). Aby bylo možné zkontrolovat dodržování podmínek 
rozhodnutí, byla stanovena podmínka předem informovat o registračních značkách vozidel 
organizačního týmu s tím, že v každé CHKO se budou v režimu této výjimky pohybovat vždy 
nejvýše dvě z nich (tj. další se mohou pohybovat v místech bez omezení vjezdu vozidel).  

 
K II. výroku 

Vyhlašovací předpis CHKO Blanský les, vyhláška Ministerstva kultury ČSR č. 197/1989 
Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les, jako bližší ochranné podmínky stanovuje 
mimo jiné parkování s motorovými vozidly mimo vyhrazená místa jako činnost zakázanou 
a pořádání sportovních akcí mimo intravilány obcí jako činnost možnou jen po projednání 
s příslušným okresním orgánem státní ochrany přírody, což dle platného znění zákona 
znamená v obou případech jen se souhlasem Agentury. Konání této hromadné sportovní 
akce bylo s Agenturou projednáno a v I. výroku byly stanoveny podmínky, za kterých je 
možné akci uskutečnit při zohlednění faktu, že jde o akci hromadnou a sportovní. Při dodržení 
těchto podmínek nebudou negativně ovlivněny uvedené předměty ochrany CHKO Blanský 
les, proto byl Agenturou souhlas udělen. 
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P O U Č E N Í  O  O D V O L Á N Í  
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne 
jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury. 
V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne 
jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek. 

 
 
„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 Mgr. David Lacina, v. r. 

 
ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY 

Tento koncept rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup)……………. 
 
Sejmuto dne (včetně způsobu umožňující dálkový přístup)……….…… 
 
 
Přílohy: 1 - Orientační trasa závodu v dotčených územích 
 2 - Trasa ve formátu GPX v dotčených územích (6x – pouze elektronicky – viz 

elektronická úřední deska) 
 

 

 

  



Příloha č. 3 k veřejné vyhlášce 

č. j. SR/042/US/2022-3 
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Příloha č. 1: Orientační trasa závodu v dotčených územích 


