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Suché skály vznikly jako důsle_
dek velkého tektonického, tzv. Lu_

Žického, zlomu' Pro svůjjedineč_
ný geomorfologický tvar by|y vy_

hlášeny v roce 1 965 za chráněný
přírodní r4ítvor a po schválen í no-
vého zákona o ochraně přírody
a krajiny (114192 5b.) patří mezi
maloplošné chráněné územr, do
kategorie národ ní přírodní památ_
ky - NPP.

Díky složení pískovce, ze kte_

rého jsou Suché skály a nedaleko
nich se nacházející Panteon vytvo-
řeny, je zde možné lezení krátce
po dešti. Jde o jedny z mála pís_

kovcovrich útvarů celého Českého
ráje, které jsou z tvrdého ceno-
manského pískovce. Během po_
sledních let zde zaznamenalo le-
zení velký rozmach. Společně se
zvýšeným turistickým ruchem to
znamená pro tak malou lokalitu,
jakou Suché skály jsou, velkou zá_

těž. Na nejf rekventovanějších mís-
tech došlo k odkrytí kořenového
systému stromů a vlivem sestupů
z věžíbyla narušena stabilita sva-
hů.

Za této situace bylo jasné, že
pro záchranu tohoto územíse mu-
sí co nejdříve začít něco dělat.

V roce 1 992 byly osazeny na vr-
choly téměř všech

věží slaňovací kruhy a byl za-
kázán sestup po svazích mezi vě-
žemi. Práce provedl Ho TJ Elitex
Jablonec _ správce oblasti. Už dnes
je možné s potěšením konstato-
vat, že se svahy mezi První a So-
kolí věží sa movolně regenerovaly.

Po několika jednáních mezi za-
interesovanými stranami vznikl

projekt.,Sanace Suchých skal". Na
realizaci projektu uvolnilo pro-
středky MŽP Čn. Práce byly zahá_
jenyv červenci roku 1993. V listo-
padu téhož roku byly zastaveny
z důvodu nedodržení struktury
prací dle projektu.

Po roce nečinnosti se po do_
hodě s MŽP ČR ujal organizace,
přípravy a dohledu nad sanační_
mi pracemi referát Životního pro-
středí okÚ v Jablonci nad Nisou'
Byl zhotoven norný projekt, kteni
řeší sanaci ve dvou etapách.

l' etapa proběhla v závěru ro_

ku 1 994 a bylo během ní vyřeše_
no nejproblematičtější místo -
soutěska mezi Střednía Hlavnívě-
ží'
Byly provedeny ýto práce:
l osazení protierozních bariér
v soutěsce;
l osazení přístupového žebříku do
sedla soutěsky;
l uvedení rozestavěného chodní-
ku do provozního stavu;
l zhotoven í d řevěných ohradníků
k zamezenívstupu na nežádoucí
místa'

Cena prací byla stanovena do-
hodou na 290 000,_ Kč. ČH5 při_

spěl částkou 40 000,_ Kč'
ll' etapa byla zahájena na jaře

1 995 a řeší další erozí postižená
místa na jižním úpatískal:
I úprava povrchu stezky pod ska-
lami do schůdného stavu;
l osazení dřevěných ohradníků
podél stezky k zamezenívstupu do
neŽádoucích míst;
l osazení protierozních bariér;
l vytvoření přístupů k jednotlivrým

nástupům lezeckých cest formou
stávajícího přírodního materiálu,
resp. dřevěných stupňů a přístu-
pouých žebříků.

Cena pracíza ll. etapu byla sta_
novena dohodou na 560 000,_ Kč.
Výše příspěvku ČHS je ve fázi jed_

nání'
Práce budou ukončeny k 30.

červnu 1 995. Po ukončenítechnic-
ké části sanace proběhne část bio-
logická ve formě vrisadby dřevin.
Bude vybudován systém informač-
ních tabulí kteý seznámí návštěv-
níky s pravidly pohybu v oblasti.

Protože na Suchých skalách
platí fakticky zákaz provozování
horolezectví (v NPP je ze zákona
č. 1 1 4192 5b. horolezectv í zakázá-
no), budou po ukončenísanačních
prací vypracovány předsedou Ko_
mise ochrany přírody ČHs P.

Hejtmánkem ve spolupráci s orgá-
nem ochrany přírody pro danou
lokalitu, tj. RŽP okÚ Jablonec n/
N., podklady pro uděleníýimky
z {še citovaného zákona. Výjim-
ku uděluje MŽP ČR v Praze.

P. Hejtmánek


