
PETICE

NE via ferratě v Adršpašských skalách
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby v obci Adršpach
nebyl povolen plánovaný projekt Ferrata Adršpach, jehož investorem jsou Lesy ČR. 
Nechceme dopustit poškození čtyř skalních útvarů – Indián, Severka,Planetárium  a 
Squaw, které by byly touto atrakcí velice poznamenány. Odmítáme přijmout 
argument, že se jedná o skály poblíž parkoviště, a ne přímo ve skalním městě, tudíž 
zde turistický ruch nebude tolik vadit.

Všichni jsme neustále upozorňováni, jak moc je pískovcová skála náchylná na 
jakýkoliv sebemenší lidský zásah. Horolezci, kteří mají ke kontaktu se skálou 
nejblíže, mají ale přece jen ke skalám určitý respekt, váží si jich a snaží se je úmyslně
neničit. Bohužel se ale domníváme, že vybudováním veřejně přístupné cesty, na 
kterou budou mít přístup zejména turisté, kteří ke skalám víceméně žádný vztah 
nemají, je pro skálu přinejmenším nevhodné. Neustále vidíme ve skalním městě 
vyryté nápisy a popsané stěny – proč tyto lidi dobrovolně pouštět na vrcholy skal?

Via ferrata má být vystavěna z několika pro nás nepochopitelných důvodů. Zřízení 
ferraty má za úkol zatraktivnit pozemek pro turistický ruch. Zdá se vám, že má 
Adršpach turistů stále málo? Proč bychom měli podporovat rozvoj turismu, když již 
dnes tu máme tisíce turistů, kteří se k naší přírodě nechovají nejlépe. 

O tom, že turistický ruch je zde rozvinut dostatečně, odpovídá i vysoký počet 
restauračních a ubytovacích zařízení, které v Adršpachu jsou, a nemají problém se 
uživit. Víme, že turismus je v Adršpachu zdrojem obživy pro většinu obyvatel. 
Nechceme ho tedy nijak rušit, ale spíše chceme zabránit jeho zbytečnému zvyšování, 
bez dopadu na přírodní prostředí v Adršpachu.

Ferraty jsou ve světě většinou cesty v náročném a jinak nepřístupném horském 
terénu, které se původně budovaly ke zpřístupnění právě jinak nedostupných částí. 
Ferraty jsou většinou doporučovány zkušeným vysokohorský turistům a horolezcům,
a proto na ně chodí lidé zejména do Alp, za zážitkem, do tisícových výšek, užít si 
panoramata, která se lidem, co nelezou žádné těžší výstupy, nenaskytnou. Tento 
zážitek a snažení trvá většinou i celý den. Co bude mít člověk z takovéhoto 
„výstupu“ u nás na 20 ti metrové skále? Výhled na davy lidí, co si kupují zmrzlinu 
pod ním, přejití za 10 minut, sportovní výkon minimální. Za 500 000,- to je opravdu 
bezvýznamné snažení. Máme dojem, že plánované vynaložení finančních prostředků,
by se dalo využít na přínosnější projekty.

Proti tomuto kroku stojíme proto, že i samotným vybudováním ferraty (bez přispění 
turistického ruchu), už bude skála nenávratně poničena. Nechceme si představovat 
situaci, že se ferrata postaví, a z nějakého důvodu (neatraktivita, finanční 
nevýnosnost, nadměrné poničení okolí) se o pár let později zase sundá. Na skále 

https://www.facebook.com/neferatevadru


zbudou památky po této „zkoušce“ navždy. A naopak, když by byla ferrata nad 
očekávání úspěšná, máme obavu, že to neskončí jen u jednoho místa pro ni 
vyhrazenou. Nedokážeme si představit stejnou, nebo podobnou atrakci vystavěnou v 
centru skalního města. 

Nechceme být přirovnáváni k nějakým ekologickým aktivistům, nebo odpůrcům 
čehokoliv nového v Adršpachu. Nechceme radikálně prosazovat náš názor za ten 
jediný a nejlepší. Přejeme si jen, aby si investoři uvědomili, zda je vhodné takovýmto
způsobem zasahovat do nejvýznamnějších přírodních hodnot Broumovského 
výběžku, do národní přírodní rezervace Adršpašsko teplických skal. 

Chceme území Adršpašských skal chránit, zachovávat, ne z něj vytvářet zábavní park
pro turisty. Chceme zachovat přírodu neporušenou pro další generace, pro naše děti. 
Aby viděli, že ne do všeho musí zasahovat lidská ruka, že něco je krásné prostě tak, 
jak to je.

Upozorňujeme na to, že Lesy ČR ani neprobraly svůj návrh s občany Adršpachu, s 
lezci a ostatními lidmi, kterých se vystavění takovéto atrakce přímo týká. 

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Jakub Krecbach, Dolní Adršpach 86  549 57
Lukáš Krecbach, Dolní Adršpach 120  549 57
Tereza Krecbachová, Ke Králům 908, Dobřichovice 252 29
Ondřej Krecbach, Ke Králům 908, Dobřichovice 252 29
Hynek Brabec, Dolní Adršpach 130  549 57
Vladimír Kročil, Horní Adršpach 18  549 57
Jan Pleticha,Jablonecká 647/10,Liberec 460 01
Jan Kubát, Jiráskova 784, Dobřichovice 252 29

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)



Podpisový arch k petici „NE via ferratě v Adršpašských skalách“

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky.
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Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo 
s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen 
"petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. 

§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním 
mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud 
jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se 
státními orgány. 

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici
svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být 
umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným 
způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 
být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, 
nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 
přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu 
motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 
16 let. 

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; 
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů 
postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo
ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a 
způsob jejího vyřízení. 

Společná ustanovení
§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 
stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 
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