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210

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Lochkovský profil (dále jen „národní přírodní pa-
mátka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně

a) skalních a travinných ekosystémů suchých tráv-
níků,

b) lesních ekosystémů teplomilných doubrav a du-
bohabřin,

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica) a devaterníku šedého (He-
lianthemum canum), včetně jejich populací,

d) biotopu vzácného a ohroženého druhu živoči-
cha přástevníka kostivalového (Euplagia quad-
ripunctaria), včetně jeho populace,

e) opěrného geologického profilu k mezinárod-
nímu stratotypu hranice ludlow-přídolí a hra-
nice silur-devon, detailního disharmonického
provrásnění a význačného paleontologického
naleziště Joachima Barranda.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území hlavního města Prahy, v katastrálních územích
Lochkov a Radotín. Hranice národní přírodní pa-
mátky se stanoví uzavřeným geometrickým obraz-

cem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katas-
trální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků anebo způsobů jejich využití2),

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační za-
řízení, povolovat nebo provádět stavby, změny
dokončených staveb anebo změny staveb před
jejich dokončením,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného nebo obdobného geologického půvo-
du a chemického složení,

d) povolovat nebo provádět průzkum anebo vý-
zkumné práce,

e) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-
tět živočichy, s výjimkou umělé obnovy lesa,

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).



i) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

j) používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky
anebo chemické směsi, s výjimkou ošetření
dřeva na skládkách proti kůrovcům, použití re-
pelentů proti okusu dřevin zvěří, ošetření sadby
dřevin proti klikorohu borovému a akátových
pařezů proti opětovnému zmlazení,

k) rozdělávat ohně, nebo
l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel

základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů

veřejné moci při výkonu jejich působnosti v ob-
lasti veřejné správy, vozidel potřebných pro za-
jištění hospodaření na pozemcích a péče o ně,
vozidel potřebných pro zajištění veterinární
péče a vozidel potřebných pro zajištění pro-
vozu, odstraňování poruch, údržby a výměny
zařízení elektrizační soustavy.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2021.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 210/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 210/2021 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Řežabinec (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně

a) mokřadních ekosystémů rákosin a vegetace vy-
sokých ostřic, vegetace jednoletých vlhkomil-
ných bylin, makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod a slatin-
ných a přechodových rašelinišť,

b) travinných ekosystémů luk a pastvin,

c) lesních a křovinných ekosystémů mokřadních
olšin a mokřadních vrbin,

d) tahové zastávky a mimohnízdního shromaždiš-
tě vodních ptáků,

e) rybničního biotopu společenstva hnízdících
vodních a mokřadních druhů ptáků,

f) rybničního biotopu společenstva obojživelníků,

g) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny
srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus),
včetně její populace.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálních územích
Kestřany, Putim a Ražice. Hranice národní přírodní
památky se stanoví uzavřeným geometrickým ob-
razcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou

určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-
kého obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrál-
ních územích Lhota u Kestřan, Putim a Ražice. Hra-
nice ochranného pásma národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v přílo-
ze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků anebo způsobů jejich využití2),

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační za-
řízení, povolovat nebo provádět stavby, změny
dokončených staveb anebo změny staveb před
jejich dokončením,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného nebo obdobného geologického půvo-
du a chemického složení,

d) používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky
anebo chemické směsi,
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).



e) kácet dřeviny na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-
tět živočichy,

g) provádět sběr rostlin nebo odchyt živočichů,
s výjimkou lovení rybí obsádky,

h) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

i) vstupovat mimo vyznačené turistické trasy,
j) vjíždět na kole mimo cyklistické trasy,

k) vjíždět na koni,
l) plavit se na plavidlech, s výjimkou plavby pro

potřeby vlastníka nebo nájemce vodních ploch
v rozsahu nezbytném k zajištění rybnikářství,

m) měnit výši vodní hladiny na rybníku v době
od 1. března do 31. července kalendářního roku
o více než 20 cm v časovém úseku kratším
než 14 dní,

n) tábořit,
o) rozdělávat ohně,
p) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-

ka,

q) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,

r) lovit zvěř, nebo

s) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů
veřejné moci při výkonu jejich působnosti v ob-
lasti veřejné správy, vozidel potřebných pro za-
jištění hospodaření na pozemcích a péče o ně,
vozidel potřebných pro zajištění veterinární
péče a vozidel potřebných pro zajištění pro-
vozu, odstraňování poruch, údržby a výměny
zařízení elektrizační soustavy.

§ 3

Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

V ochranném pásmu národní přírodní památky
lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) lovit zvěř, nebo

b) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2021.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Bla-
nice (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území vy-
mezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů suťových lesů,

suchých borů, bučin a lužních lesů,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,

c) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vod-
ních toků,

d) travinných ekosystémů luk a pastvin,

e) systému oligotrofních tekoucích vod sestávají-
cího z vodních toků řeky Blanice a jejích pří-
toků Milešického potoka a Křemenného po-
toka, včetně jejich pramenišť, koryt vodních
toků a břehů,

f) biotopů vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů perlorodky říční (Margaritifera margariti-
fera), mihule potoční (Lampetra planeri), vran-
ky obecné (Cottus gobio) a netopýra velkého
(Myotis myotis), včetně jejich populací.

(3) Přírodní rezervace se rozkládá na území Ji-
hočeského kraje, v katastrálních územích Cudrovice,
Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí,
Řepešín a Zvěřenice. Hranice přírodní rezervace se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).

Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce
tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v přílo-
ze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Přírodní rezervace se vyhlašuje bez ochran-
ného pásma.

(5) Orientační grafické znázornění území pří-
rodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území přírodní rezervace lze jen se
souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků anebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět změny vodního re-
žimu,

c) upravovat povrch pozemních komunikací
s použitím jiného než místního přírodního ma-
teriálu stejného nebo obdobného geologického
původu a chemického složení,

d) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na pozemcích,

e) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka, nebo

f) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2021.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minis-
terstev a jiných ústředních orgánů státní správy Čes-
ké republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zá-
kona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/
/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/
/2006 Sb., podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb.,
podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/
/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/
/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

V čl. 1 vyhlášky Okresního národního výboru
v Písku ze dne 4. prosince 1985 o chráněných
přírodních výtvorech v okrese Písek na lokalitách
„Nerestský lom, Čertova hora u Vráže, Boukal,
Bachmač, Malý Kosatín, Výří skály u Oslova, My-
šenecká slunce, Velký Potočný, Kopáčovská, Kopa-
niny, Dehetník, U obrázku, V Obouch, Vystrkov,
Skalský, Zelendárky, Ovčín, Michovka, Roho-
zovská, Smutný, Kněz u Hrazan, Ždírské louky,
Sobědražský prales, Ražický, Řežabinecké tůně“
a jejich ochranných pásmech se bod č. 25 zrušuje.

Čl. II

V čl. 1 vyhlášky Národního výboru hlavního
města Prahy ze dne 4. července 1988 č. 5/1988, kte-
rou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním
městě Praze, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 4/2006
Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy,
nařízení č. 7/2012 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 13/

/2013 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m.
Prahy, se bod č. 13 zrušuje.

Čl. III

V čl. 1 vyhlášky Okresního úřadu v Českém
Krumlově ze dne 27. května 1992 o chráněných pří-
rodních výtvorech v okrese Český Krumlov se po-
ložka

„Úval Zvonková – údolní niva potoka s četnými
rašelinnými prameništi, významná flora a vegeta-
ce

k. ú. Zvonková, obec Horní Planá, pozemky č. 150/1
pastvina-část, 159/1 louka-část“

zrušuje.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze
dne 19. listopadu 1949 č. j. 171.559/49-IV/1
o zřízení přírodní rezervace „Řežabinec“
v k. ú. Lhota, okres Písek.

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze
dne 22. srpna 1952 č. j. 40.163/52-V-VII/5 o zří-
zení státní přírodní rezervace „Čubernice“
v k. ú. Ohrozim, okres Prostějov.

3. Výnos Ministerstva kultury a informací ze dne
10. září 1968 č. j. 12.610/68 o zřízení státní
přírodní rezervace „Sluneční stráň“, kat. území
Brná n. L., okres Ústí nad Labem, kraj Severo-
český.

4. Usnesení Krajského národního výboru Výcho-
dočeského kraje ze dne 21. listopadu 1977 o zří-
zení Chráněného přírodního výtvoru „Labská
soutěska“.

5. Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 28. prosince 1978 č. j. 25.533/
/78-VI/2 o zřízení státní přírodní rezervace
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„Prokopské údolí“, kat. území Hlubočepy, Jino-
nice, obvod Praha 5, kraj hlavní město Praha.

6. Výnos Ministerstva kultury České socialis-
tické republiky ze dne 21. listopadu 1980
č. j. 18.094/80-VI/2 o zřízení Chráněného nale-
ziště „Herlíkovické štoly“.

7. Vyhláška Okresního národního výboru v Šum-
perku ze dne 8. listopadu 1990, kterou se určuje
chráněný přírodní výtvor „Rabštejn“.

8. Vyhláška Správy Krkonošského národního

parku ze dne 16. února 1998 č. 2/1998 o zřízení
Přírodní památky „Lom Strážné“.

9. Vyhláška Správy Národního parku a Chráněné
krajinné oblasti Šumava ze dne 20. října 2003
č. 10/03 o zřízení Přírodní rezervace „Na sou-
toku“.

Čl. V
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2021.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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