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57

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb.,
zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., § 103 zní:

„§ 103

Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ra-
tifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou
je Česká republika vázána, nebo právo Evropských spo-
lečenství umožňuje České republice zcela nebo částečně
pozastavit uplatňování předpisů Evropských společen-
ství týkajících se přístupu na trh práce, může vláda za
podmínek stanovených touto mezinárodní smlouvou
nebo příslušným předpisem Evropských společenství
stanovit nařízením, vůči kterému státu a v jakém roz-
sahu Česká republika této možnosti využije. Vláda
může za stejných podmínek stanovit nařízením pod-
mínky přístupu na trh práce pro příslušníky dotčeného
státu.“.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem

ode dne jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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ZÁKON

ze dne 29. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I
Změna školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zá-
kona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona
č. 624/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta

„Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postu-
pují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého
nebo osmiletého gymnázia.“.

2. V § 61 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 61 odst. 3 se slova „a vyššího“ zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů
ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.
a zákona č. 48/2006 Sb., k provedení § 33 odst. 6 ve-
terinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontro-
lách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve
znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. a vyhlášky č. 375/
/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 1b zní:

„(2) Veterinární kontrole podle této vyhlášky pod-
léhají dovážená zvířata a produkty, jejichž seznam je
uveden v předpise Evropských společenství stanovují-
cím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují
kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b).

1b) Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dub-
na 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují
kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic
Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b až 1f se označují
jako poznámky pod čarou č. 1c až 1g, a to včetně od-
kazů na poznámky pod čarou.

2. V § 2 písm. a) se slova „v části B přílohy č. 1
k této vyhlášce“ nahrazují slovy „v předpise Evrop-
ských společenství stanovujícím seznamy zvířat a pro-
duktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních
veterinárních stanicích1b)“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „jde-li o zásilku
živočišných produktů uvedených v části A přílohy č. 1
k této vyhlášce, a kontrole dokladů a shody, jde-li o rost-
linné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této
vyhlášce“ nahrazují slovy „jde-li o zásilku zvířat a pro-
duktů uvedených v předpise Evropských společenství
stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se
vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stani-
cích1b)“.

4. § 6 se zrušuje.

5. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Hluboce zmrazené sperma a embrya, vedlejší pro-
dukty nebo krevní produkty živočišného původu, které
jsou přepravovány k využití pro technické účely, včetně
farmaceutického využití, lze kontrolovat na pohraniční
veterinární stanici pomocí vybavení určeného pro ma-
nipulaci se zabalenými produkty při teplotě prostředí,
jsou-li tyto zásilky přepravovány při teplotě prostředí,
v hermeticky uzavřených nádobách opatřených vlastní
regulací teploty.“.

6. V § 10 odstavec 2 zní:
„(2) Na základě vyhodnocení rizika krajskou ve-

terinární správou může pohraniční veterinární stanice,
která odbavuje ročně omezený počet zásilek produktů
jakékoli kategorie, a to produktů určených pro lidskou
spotřebu, nebo produktů určených k jiné než lidské
spotřebě, používat pro veškeré produkty, pro které je
stanoviště schváleno, stejné vybavení pro vykládku,
kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory pou-
žívají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se
toto vybavení podle potřeby mezi manipulací a kontro-
lami řádně čistí a dezinfikuje.“.

7. V § 30 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 17 zní:

„(3) Veterinární kontroly se nevztahují na potra-
viny, které neobsahují žádné masné výrobky, a na
směsné produkty, jestliže
a) méně než polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný

než masný zpracovaný výrobek, pokud jsou
1. skladovány při pokojové teplotě nebo během

výroby prošly úplným procesem vaření nebo
jiným tepelným ošetřením v celé hmotě tak,
že všechny syrové produkty byly denaturovány,

2. výslovně označeny údajem o určení pro lidskou
spotřebu,

3. bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých
nádobách,

4. provázeny obchodním dokladem a označeny
jedním z úředních jazyků Společenství tak, že
obchodní doklad a označení společně poskytují
informaci o povaze, množství a počtu balení
směsného produktu, zemi původu, výrobci
a složce, nebo

Sbírka zákonů č. 59 / 2008Strana 944 Částka 18



b) jsou uvedeny v předpise Evropských společenství
stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které
se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních
stanicích17).

17) Příloha II rozhodnutí Komise 2007/275/ES.“.

8. V § 30 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 17a zní:

„(4) Všechny mléčné výrobky obsažené v jakých-
koli směsných produktech musí pocházet pouze ze
zemí, jejichž seznam je uveden v předpise Evropských
společenství stanovujícím veterinární a hygienické pod-
mínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně oše-
třeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka
pro lidskou spotřebu17a), a musí být ošetřeny způsobem
stanoveným tímto předpisem Evropských společenství.

17a) Příloha I rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29. dub-
na 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické pod-
mínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného

mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou
spotřebu do Společenství, v platném znění.“.

9. Příloha č. 1 se zrušuje.
10. Příloha č. 7 se zrušuje.
11. V příloze č. 8 části B bodu 4 úvodní části

ustanovení se slova „Na pohraniční veterinární stanici
musí být uchovávány následující záznamy“ nahrazují
slovy „Nejsou-li na pohraniční veterinární stanici zazna-
menávány údaje do systému Traces, uchovávají se ná-
sledující náhradní záznamy v elektronické či papírové
podobě“.

12. V příloze č. 8 části B bodu 4 se na konci
podbodu 4 středník nahrazuje tečkou a podbod 5 se
zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2008

o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 38 odst. 7, § 39 odst. 2, § 40 odst. 4, § 42 odst. 2
a 5, § 45e odst. 7 a § 47 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 387/
/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/
/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

PLÁNY PÉČE, OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE
ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZÁKONA
Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY
A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

PŘEDPISŮ

HLAVA I

OBSAH PLÁNŮ PÉČE O JEDNOTLIVÉ
KATEGORIE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

A POSTUP JEJICH ZPRACOVÁNÍ
(K § 38 odst. 7 zákona)

§ 1

(1) Plány péče o zvláště chráněná území a jejich
ochranná pásma (dále jen „plány péče“) obsahují
a) základní údaje o zvláště chráněném území uvedené

v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) charakteristiku zvláště chráněného území a jeho

ochranného pásma (dále jen „chráněné území“)
zaměřenou na jeho přírodní poměry,

c) popis ekosystémů nebo jejich složek tvořících
předmět ochrany a jejich hodnocení z hlediska cílů
ochrany chráněného území,

d) výčet a popis známých činitelů ohrožujících před-
mět ochrany,

e) zhodnocení dosavadní péče o předmět ochrany,
f) zásady péče o ekosystémy a jejich složky tvořící

předmět ochrany chráněného území, včetně řešení
střetů plynoucích z odlišných nároků jednotlivých

složek ekosystémů na potřebnou péči z hlediska
priorit chráněného území a cílů ochrany chráně-
ného území,

g) vymezení ploch s odlišnými způsoby péče o ekosy-
stémy a jejich složky vycházející z cílů ochrany
chráněného území,

h) zásady hospodářského, rekreačního, sportovního či
jiného využívání chráněného území, pokud je nebo
by mohlo být chráněné území k těmto činnostem
využíváno a pokud by přitom hrozilo poškození
předmětu ochrany chráněného území,

i) přehled potřeb zaměření, označení a technického
vybavení chráněného území v terénu,

j) přehled potřeb sledování stavu ekosystémů a jejich
složek s ohledem na cíle ochrany chráněného
území,

k) určení období jejich platnosti.

(2) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále
obsahují
a) popis hodnot krajinného rázu a jeho charakteristic-

kých prvků na území chráněné krajinné oblasti,
b) vyhodnocení dosavadní péče o krajinu a krajinný

ráz na území chráněné krajinné oblasti,
c) návrh opatření na zachování nebo zlepšení stavu

krajiny a krajinného prostředí chráněné krajinné
oblasti z hlediska krajinného rázu.

(3) Plány péče o národní přírodní rezervace, pří-
rodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky a jejich ochranná pásma dále obsahují výčet,
popis a lokalizaci opatření, včetně návrhů preventivních
opatření a předběžného orientačního vyčíslení očekáva-
ných finančních nákladů vydávaných z veřejných roz-
počtů na realizaci praktických opatření.

(4) Plány péče dále mohou obsahovat návrhy na
vědecko-výzkumné, vzdělávací, výchovné a osvětové
využití chráněného území.

(5) Plány péče rovněž obsahují mapové přílohy.
Základní mapovou přílohou plánů péče je mapa dílčích
ploch, která obsahuje prostorové rozdělení území na
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dílčí plochy. Dílčí plochy se vymezují na základě od-
lišnosti přírodních podmínek anebo odlišnosti způsobů
péče. Jako dílčí plochy na lesních pozemcích lze využít
i platné jednotky prostorového rozdělení lesa, pokud je
orgán ochrany přírody má k dispozici. Závazným vý-
chozím mapovým podkladem pro mapové přílohy
plánů péče je katastrální mapa, Státní mapa 1 : 5 000
– odvozená1) nebo lesnická mapa obrysová2). Plány
péče mohou obsahovat i další přílohy, ve kterých se
uvádějí podrobnosti k jednotlivým kapitolám plánu
péče, případně doplňující údaje a dokumenty související
s péčí o území.

§ 2

(1) Obsahem plánů péče o národní parky, národní
přírodní rezervace a přírodní rezervace je rovněž hod-
nocení přirozenosti lesních porostů provedené podle
zásad a postupem uvedenými v příloze č. 2 k této vy-
hlášce. Výsledky tohoto hodnocení pro jednotlivé lesní
porosty se uvedou v písemné podobě jako součást jejich
popisu a v podobě grafické jako zákres barevně od-
lišených stupňů přirozenosti do mapy dílčích ploch,
lesní porosty ponechané samovolnému vývoji se v po-
pisu a mapách označí odlišně od ostatních. Způsob
označení lesních porostů v mapách je uveden v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

(2) Plány péče o národní parky, národní přírodní
rezervace a přírodní rezervace dále obsahují tabulkové
přehledy plánovaných obnovních a výchovných těžeb3)
umístěných v lesních porostech zařazených do prvních
zón národních parků, národních přírodních rezervací
a přírodních rezervací, včetně slovního popisu jejich
plošného rozsahu, intenzity a cíle, který má být jejich
provedením dosažen, a včetně zákresů jejich umístění
do mapy dílčích ploch, nebo údaj, že se v těchto lesních
porostech žádné těžby neumisťují, a způsob a pod-
mínky zalesnění.

(3) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále
obsahují tabulkové přehledy plánovaných obnovních
a výchovných těžeb3) umístěných v lesních porostech
zařazených do prvních zón chráněných krajinných ob-
lastí, včetně slovního popisu jejich plošného rozsahu,
intenzity a cíle, který má být jejich provedením dosažen,
a včetně zákresů jejich umístění do mapy dílčích ploch,
nebo údaje o době obmýtní a době obnovní pro jed-
notlivé hospodářské soubory, v kterých jsou zařazeny
lesní porosty v prvních zónách chráněných krajinných
oblastí obhospodařované hospodářským způsobem pa-
sečným, pokud se zároveň nejedná o lesní porosty v ná-
rodních přírodních rezervacích nebo přírodních rezer-

vacích anebo o lesy ochranné, nebo údaj, že se v těchto
lesních porostech žádné těžby neumisťují, a způsob
a podmínky zalesnění.

§ 3

(1) Orgán ochrany přírody příslušný k zajištění
zpracování plánu péče zahájí zpracování návrhu plánu
péče nejméně jeden rok, u národních parků a chráně-
ných krajinných oblastí nejméně dva roky, před ukon-
čením platnosti dosavadního plánu péče tak, aby ozná-
mení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
bylo vydáno nejméně půl roku, u národních parků
a chráněných krajinných oblastí nejméně jeden rok,
před ukončením platnosti dosavadního plánu péče. Po
ukončení projednání návrhu plánu péče orgán ochrany
přírody upraví návrh plánu péče v souladu s vypořádá-
ním připomínek uvedeným v protokolu, kterým plán
péče schválí.

(2) U nově vyhlašovaných chráněných území za-
jistí orgán ochrany přírody zpracování návrhu plánu
péče před vydáním oznámení návrhu podle § 40 odst. 2
zákona tak, aby oznámení o možnosti seznámit se s ná-
vrhem plánu péče bylo vydáno v tentýž den jako ozná-
mení návrhu podle § 40 odst. 2 zákona. Po ukončení
projednání návrhu plánu péče orgán ochrany přírody
upraví návrh plánu péče v souladu s vypořádáním při-
pomínek uvedeným v protokolu, kterým plán péče
schválí s platností od data účinnosti právního předpisu,
kterým bylo nové chráněné území vyhlášeno.

(3) V případě, že je potřeba již schválený plán
péče změnit, projedná orgán ochrany přírody navrže-
nou změnu stejným postupem jako návrh plánu péče.
Po ukončení projednání změny plánu péče orgán ochra-
ny přírody upraví platný plán péče v souladu s vypořá-
dáním připomínek ke změně plánu péče uvedeným
v protokolu, kterým změnu plánu péče schválí.

HLAVA II

OBSAH A NÁLEŽITOSTI NÁVRHŮ NA
VYHLÁŠENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ,

OCHRANNÉHO PÁSMA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ NEBO ZÓN OCHRANY

PŘÍRODY
(K § 40 odst. 4 zákona)

§ 4

(1) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území
obsahuje
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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.

2) § 5 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
3) § 8 odst. 12 vyhlášky č. 84/1996 Sb.



a) název zvláště chráněného území, který u nově na-
vrhovaných zvláště chráněných území nesmí být
totožný s již existujícím názvem jiného zvláště
chráněného území zapsaného v ústředním se-
znamu ochrany přírody; to se netýká již existujících
zvláště chráněných území,

b) určení předmětu ochrany a jeho popis,

c) uvedení cílů ochrany zvláště chráněného území,

d) návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území,

e) návrh bližších podmínek ochrany,

f) přehled katastrálních území a parcelních čísel po-
zemků dotčených navrhovanou národní přírodní
rezervací, přírodní rezervací, národní přírodní pa-
mátkou nebo přírodní památkou, platný k datu
oznámení návrhu, nebo přehled katastrálních
území dotčených navrhovaným národním parkem
nebo chráněnou krajinnou oblastí,

g) orientační výměru zvláště chráněného území,

h) odůvodnění návrhu na vyhlášení zvláště chráně-
ného území, včetně uvedení přírodních zdrojů4)
ve zvláště chráněném území.

(2) Návrh na vyhlášení ochranného pásma zvláště
chráněného území obsahuje

a) název a kategorii ochrany zvláště chráněného
území, pro které se ochranné pásmo vyhlašuje,

b) návrh vymezení činností a zásahů, které jsou vá-
zány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody,
ve vyhlašovaném ochranném pásmu, pokud jsou
navrhovány,

c) přehled katastrálních území a parcelních čísel po-
zemků dotčených navrhovaným ochranným pás-
mem národní přírodní rezervace, přírodní rezer-
vace, národní přírodní památky nebo přírodní pa-
mátky, platný k datu oznámení návrhu, nebo pře-
hled katastrálních území dotčených navrhovaným
ochranným pásmem národního parku nebo chrá-
něné krajinné oblasti,

d) orientační výměru navrhovaného ochranného pás-
ma zvláště chráněného území,

e) odůvodnění návrhu na vyhlášení ochranného pás-
ma zvláště chráněného území.

(3) Návrh na vyhlášení zón národního parku či
chráněné krajinné oblasti obsahuje
a) popis přírodních hodnot anebo jiných významných

charakteristik zón ochrany přírody vymezených
v jednotlivých lokalitách,

b) odůvodnění návrhu na vymezení zón ochrany pří-
rody v jednotlivých lokalitách.

(4) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území
nebo zón národního parku či chráněné krajinné oblasti
má tyto náležitosti:
a) dokumentace navrhovaného zvláště chráněného

území, zón ochrany přírody národního parku či
chráněné krajinné oblasti nebo ochranného pásma,
jejíž obsah je uveden v odstavcích 1 až 3,

b) kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hra-
nic zvláště chráněného území, zón ochrany přírody
národního parku či chráněné krajinné oblasti nebo
ochranného pásma; má-li tvořit součást zvláště
chráněného území podpovrchové důlní dílo, které
svým průmětem přesahuje hranice zvláště chráně-
ného území vymezené na povrchu, je náležitostí
návrhu rovněž plán tohoto podpovrchového důl-
ního díla zorientovaný v souřadnicích jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální1),

c) kopie Základní mapy České republiky1) vhodného
měřítka s orientačním zákresem hranic zvláště
chráněného území, zón ochrany přírody národního
parku či chráněné krajinné oblasti nebo ochran-
ného pásma.

(5) Návrhy podle odstavců 1 a 2, včetně jejich
oznámení, se sloučí v případě, že vyhlašování zvláště
chráněného území probíhá současně s vyhlašováním
jeho ochranného pásma.

(6) Návrh musí být vyhotoven v listinné podobě
a zároveň i v elektronické podobě uložené na technic-
kém nosiči dat v obecně převoditelných formátech po-
čítačových souborů stanovených v příloze č. 3 k této
vyhlášce.

HLAVA III

PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚSTŘEDNÍHO
SEZNAMU OCHRANY PŘÍRODY

(K § 42 odst. 2 zákona)

§ 5

(1) Ústřední seznam ochrany přírody (dále jen
„ústřední seznam“) zahrnuje soupis, popis, geometrické
a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci
zvláště chráněných území včetně jejich ochranných pá-
sem, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, pa-
mátných stromů včetně jejich ochranných pásem a dále
smluvně chráněných území a smluvně chráněných pa-
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4) § 7 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.



mátných stromů zřízených podle § 39 zákona, nachá-
zejících se na území České republiky.

(2) Jednotlivá zvláště chráněná území, ptačí ob-
lasti, evropsky významné lokality, památné stromy,
smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné
stromy tvoří objekty ústředního seznamu. Jednotlivé
objekty ústředního seznamu jsou pro potřeby evidence
a identifikace označeny jednoznačným a nezaměnitel-
ným evidenčním číslem, pro evidenci a identifikaci pa-
mátných stromů a smluvně chráněných památných
stromů se používá samostatná číselná řada evidenčních
čísel.

(3) Ústřední seznam je tvořen Sbírkou listin
ústředního seznamu (dále jen „sbírka listin“), ve které
jsou v listinné podobě uloženy dokumenty vztahující se
k objektům ústředního seznamu, a Registrem objektů
ústředního seznamu (dále jen „registr objektů“), ve kte-
rém jsou v elektronické podobě uloženy vybrané údaje
o objektech ústředního seznamu.

(4) Ústřední seznam vede Agentura ochrany pří-
rody a krajiny České republiky se sídlem v Praze (dále
jen „provozovatel ústředního seznamu“).

Sbírka listin

§ 6

(1) Sbírka listin je samostatně a nezávisle vedený
soubor dokumentů, který tvoří složky trvale udržované
provozovatelem ústředního seznamu, přičemž každá
složka odpovídá jednomu objektu ústředního seznamu.

(2) Do složek objektů ústředního seznamu se ve
sbírce listin zařazují
a) právní předpisy, kterými byla vyhlášena zvláště

chráněná území nebo jejich ochranná pásma, kte-
rými byly zřízeny ptačí oblasti, kterými byly do ná-
rodního seznamu zařazeny evropsky významné lo-
kality, a právní předpisy, které tyto právní předpisy
mění či ruší,

b) právní předpisy, kterými byly vymezeny zóny
ochrany přírody národních parků nebo chráněných
krajinných oblastí, a právní předpisy, které tyto
právní předpisy mění či ruší,

c) pravomocná rozhodnutí, kterými byly vyhlášeny
památné stromy či jejich vyhlášení změněno, nebo
kterými bylo jejich vyhlášení zrušeno,

d) smlouvy, na základě kterých byla území prohlášena
za chráněná nebo stromy za památné (§ 39 zá-
kona),

e) nařízení správ národních parků o návštěvních řá-
dech národních parků,

f) usnesení vlády a pravomocná rozhodnutí o výjim-

kách ze základních podmínek ochrany zvláště chrá-
něných území a památných stromů,

g) pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska po-
dle § 21, 22, 30, 31 a § 34 odst. 2 zákona,

h) právní předpisy a pravomocná rozhodnutí o ome-
zení nebo zákazu vstupu z důvodů ochrany pří-
rody,

i) schválené plány péče a jejich změny,
j) dokumenty obsahující údaje o vymezení a poloze

objektu ústředního seznamu, například záznamy
podrobného měření změn5), vyhotovené za účelem
zjištění polohy hranic zvláště chráněného území,
a geometrické plány,

k) odborné mapové podklady vztahující se k objektům
ústředního seznamu,

l) inventarizační průzkumy a další odborná doku-
mentace vztahující se k objektům ústředního se-
znamu,

m) fotodokumentace vztahující se k objektům ústřed-
ního seznamu,

n) dokumentace opatření a zásahů provedených podle
plánů péče a jejich výsledků,

o) další dokumenty související s vyhlášením, změnou
nebo se zrušením objektů ústředního seznamu
nebo související se zajištěním jejich ochrany nebo
péče o ně.

(3) Složky s dokumenty o zrušených objektech
ústředního seznamu se ve sbírce listin udržují trvale.

§ 7

Předávání dokumentů do sbírky listin ústředního
seznamu

(1) Právní předpisy, pravomocná rozhodnutí,
smlouvy a plány péče, uvedené v § 6 odst. 2 písm. a)
až i), předávají orgány ochrany přírody provozovateli
ústředního seznamu do 30 dnů ode dne platnosti práv-
ního předpisu či smlouvy nebo ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí nebo ode dne schválení plánu péče či
jeho změny. Provozovatel ústředního seznamu uloží
dokumenty do sbírky listin do 15 dnů ode dne jejich
obdržení.

(2) Dokumentaci objektů ústředního seznamu
uvedenou v § 6 odst. 2 písm. j) předávají orgány ochra-
ny přírody provozovateli ústředního seznamu do
30 dnů ode dne jejího převzetí. Ostatní dokumentaci
objektů ústředního seznamu uvedenou v § 6 odst. 2
písm. k) až o) předávají orgány ochrany přírody pro-
vozovateli ústředního seznamu do 30 dnů ode dne je-
jího převzetí, je-li to možné z hlediska charakteru do-
kumentace, jejího obsahu a rozsahu. Provozovatel
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ústředního seznamu uloží převzaté dokumenty do
sbírky listin do 30 dnů ode dne jejich obdržení.

(3) Dokumenty uvedené v § 6 odst. 2 předávají
orgány ochrany přírody provozovateli ústředního se-
znamu k uložení do sbírky listin v listinné podobě v ori-
ginále nebo v podobě reprografických kopií listin ově-
řených podle zvláštních právních předpisů6). To se ne-
týká právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zá-
konů7), ve Věstníku právních předpisů kraje8) nebo
Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy9), které
lze předat do ústředního seznamu i v podobě výtisku
příslušné částky Sbírky zákonů, Věstníku právních
předpisů kraje nebo Sbírky právních předpisů hlavního
města Prahy. Zároveň se všechny dokumenty předávají
též v elektronické podobě uložené na technickém nosiči
dat v obecně převoditelných formátech počítačových
souborů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Registr objektů
§ 8

(1) Registr objektů je samostatně a nezávisle ve-
dená databáze, kterou tvoří položky trvale udržované
provozovatelem ústředního seznamu, přičemž každá
položka odpovídá jednomu objektu ústředního se-
znamu. Registr objektů obsahuje údaje o objektech
ústředního seznamu uvedené v příloze č. 4 k této vy-
hlášce. Podkladem pro zápis údajů do registru objektů
jsou dokumenty uložené ve sbírce listin. Zápis údajů do
registru objektů provede provozovatel ústředního se-
znamu do 30 dnů ode dne uložení dokumentů ve sbírce
listin.

(2) Údaje uložené v registru objektů jsou veřejně
přístupné a provozovatel ústředního seznamu je zveřej-
ňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud
jiný právní předpis nestanoví jinak10).

(3) Položky s údaji o zrušených objektech ústřed-
ního seznamu se v registru objektů udržují trvale.

Zápis nových objektů do ústředního seznamu

§ 9

(1) Podkladem pro zápis objektu do ústředního

seznamu je soubor dokumentů uvedený v § 10. Soubor
dokumentů zašle orgán ochrany přírody, který ochranu
vyhlásil, provozovateli ústředního seznamu do 30 dnů
ode dne platnosti právního dokumentu, kterým se
ochrana vyhlašuje. U národních parků, chráněných kra-
jinných oblastí, ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit zasílá soubor dokumentů Ministerstvo životního
prostředí (dále jen „ministerstvo“).

(2) Provozovatel ústředního seznamu přidělí ob-
jektům ústředního seznamu do 15 dnů ode dne doru-
čení úplného souboru dokumentů (§ 10) evidenční čís-
lo. Přidělení evidenčního čísla novému objektu doloží
provozovatel ústředního seznamu písemným zázna-
mem, jehož originál uloží do složky objektu ve sbírce
listin. Zároveň tuto skutečnost oznámí orgánu ochrany
přírody, který objekt vyhlásil; u národních parků, chrá-
něných krajinných oblastí, ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit ministerstvu. Ode dne přidělení evi-
denčního čísla je objekt zapsán v ústředním seznamu.

§ 10

(1) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu národních přírodních rezervací, pří-
rodních rezervací, národních přírodních památek a pří-
rodních památek, včetně jejich ochranných pásem tvoří
a) právní předpis, kterým se národní přírodní rezer-

vace, přírodní rezervace, národní přírodní památka
nebo přírodní památka, včetně jejich ochranného
pásma vyhlašuje,

b) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic zvláště
chráněného území, včetně jeho ochranného pásma,

c) seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě
katastrální1) vrcholů uzavřených geometrických
obrazců s přímými stranami, kterými jsou na po-
vrchu stanoveny hranice zvláště chráněného území
a jeho vyhlášeného ochranného pásma, s hodno-
tami souřadnic, uvedenými s přesností alespoň na
celé metry,

d) seznam katastrálních území a parcelních čísel po-
zemků dotčených ochranou podle stavu katastru
nemovitostí platného k datu platnosti právního
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6) Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších

předpisů a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.



předpisu, kterým se zvláště chráněné území nebo
jeho ochranné pásmo vyhlašuje,

e) hodnota orientační výměry zvláště chráněného
území a jeho vyhlášeného ochranného pásma uve-
dená v hektarech s přesností na 0,01 ha,

f) je-li součástí národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky podpovrchové důlní dílo, které svým prů-
mětem přesahuje hranice tohoto zvláště chráně-
ného území vymezené na povrchu, je součástí sou-
boru dokumentů rovněž plán tohoto podpovrcho-
vého důlního díla usazený v souřadnicích jednotné
trigonometrické sítě katastrální1), včetně vektorizo-
vaných obrysů hranic podpovrchového důlního
díla,

g) vektorizované obrysy hranic zvláště chráněného
území, včetně jeho ochranného pásma, zazname-
nané v obecně převoditelných vektorových formá-
tech počítačových souborů stanovených v příloze
č. 3 k této vyhlášce, vytvořené na podkladě Zá-
kladní báze geografických dat11),

h) schválený plán péče,
i) přehled ptačích oblastí a evropsky významných lo-

kalit, které se plně nebo zčásti překrývají se zvláště
chráněným územím nebo jeho ochranným pás-
mem.

Dokumentaci uvedenou pod písmenem b) až e) lze
nahradit záznamem podrobného měření změn5) vyho-
toveným za účelem zjištění polohy a průběhu hranic
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky nebo přírodní památky, včetně jejich
vyhlášeného ochranného pásma.

(2) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu národních parků a chráněných krajin-
ných oblastí, včetně jejich ochranných pásem, tvoří
a) právní předpis, kterým se národní park nebo chrá-

něná krajinná oblast včetně jejich ochranného pás-
ma vyhlašuje,

b) podrobný slovní popis průběhu hranic zvláště
chráněného území, včetně jeho vyhlášeného
ochranného pásma umožňující jednoznačnou a ne-
zaměnitelnou identifikaci průběhu jejich hranic v te-
rénu,

c) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic zvláště
chráněného území, včetně jeho vyhlášeného
ochranného pásma,

d) orientační výměra zvláště chráněného území a jeho

vyhlášeného ochranného pásma uvedená v hekta-
rech s přesností na 0,01 ha,

e) vektorizované obrysy hranic zvláště chráněného
území, včetně jeho vyhlášeného ochranného pás-
ma, zaznamenané v obecně převoditelných vekto-
rových formátech počítačových souborů stanove-
ných v příloze č. 3 k této vyhlášce, vytvořené na
podkladě katastrální mapy a Základní báze geogra-
fických dat11),

f) schválený plán péče,
g) přehled ptačích oblastí a evropsky významných lo-

kalit, které se plně nebo zčásti překrývají se zvláště
chráněným územím nebo jeho ochranným pás-
mem.

(3) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu zón národních parků a chráněných
krajinných oblastí, tvoří
a) právní předpis, kterým se zóny ochrany přírody

národního parku nebo chráněné krajinné oblasti
vyhlašují,

b) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic zón
ochrany přírody zvláště chráněného území,

c) orientační výměra zón ochrany přírody zvláště
chráněného území uvedená v hektarech s přesností
na 0,01 ha,

d) vektorizované obrysy hranic zón ochrany přírody
zvláště chráněného území zaznamenané v obecně
převoditelných vektorových formátech počítačo-
vých souborů stanovených v příloze č. 3 k této
vyhlášce, vytvořené na podkladě katastrální mapy
a Základní báze geografických dat11).

(4) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu ptačích oblastí, tvoří
a) právní předpis, kterým se ptačí oblast zřizuje,
b) podrobný slovní popis průběhu hranic ptačí oblasti

umožňující jednoznačnou a nezaměnitelnou iden-
tifikaci polohy hranic v terénu,

c) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic ptačí
oblasti,

d) orientační výměra ptačí oblasti uvedená v hektarech
s přesností na 0,01 ha,

e) vektorizované obrysy hranic ptačí oblasti zazname-
nané v obecně převoditelných vektorových formá-
tech počítačových souborů stanovených v příloze
č. 3 k této vyhlášce, vytvořené na podkladě katas-
trální mapy a Základní báze geografických dat11),

f) přehled zvláště chráněných území a evropsky vý-
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znamných lokalit, které se plně nebo zčásti překrý-
vají s ptačí oblastí.

(5) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu evropsky významných lokalit, tvoří
a) právní předpis, kterým byla evropsky významná

lokalita zařazena do národního seznamu,
b) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic evrop-

sky významné lokality,
c) orientační výměra zvláště chráněného území a jeho

ochranného pásma uvedená v hektarech s přesností
na 0,01 ha,

d) vektorizované obrysy hranic evropsky významné
lokality zaznamenané v obecně převoditelných
vektorových formátech počítačových souborů sta-
novených v příloze č. 3 k této vyhlášce, vytvořené
na podkladě katastrální mapy a Základní báze geo-
grafických dat11),

e) přehled zvláště chráněných území a ptačích oblastí,
které se plně nebo zčásti překrývají s evropsky vý-
znamnou lokalitou.

(6) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu smluvně chráněných území, tvoří
a) smlouva, kterou se zřizuje smluvně chráněné

území,
b) kopie katastrální mapy s vyznačením hranic

smluvně chráněného území,
c) orientační výměra smluvně chráněného území uve-

dená v hektarech s přesností na 0,01 ha,
d) vektorizované obrysy hranic smluvně chráněného

území zaznamenané v obecně převoditelných vek-
torových formátech počítačových souborů stano-
vených v příloze č. 3 k této vyhlášce, vytvořené na
podkladě katastrální mapy a Základní báze geogra-
fických dat11),

e) přehled ptačích oblastí a evropsky významných lo-
kalit, které se plně nebo zčásti překrývají se
smluvně chráněným územím.

(7) Soubor dokumentů, který je podkladem pro
provedení zápisu památných stromů a smluvně chráně-
ných památných stromů, tvoří
a) pravomocné rozhodnutí o vyhlášení památného

stromu nebo smlouva o prohlášení stromu za
smluvně chráněný památný strom,

b) kopie katastrální mapy s vyznačením polohy pa-
mátného stromu a jeho vyhlášeného ochranného
pásma nebo smluvně chráněného památného
stromu,

c) souřadnice jednotné trigonometrické sítě katastrál-
ní určující polohu památného stromu nebo
smluvně chráněného památného stromu,

d) přehled zvláště chráněných území a jejich ochran-
ných pásem, ptačích oblastí a evropsky význam-
ných lokalit, na jejichž území se památný strom
nachází, nebo přehled ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit, na jejichž území se smluvně
chráněný památný strom nachází.

HLAVA IV

ZPŮSOB OZNAČENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH
ÚZEMÍ, PTAČÍCH OBLASTÍ, SMLUVNĚ
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ A PAMÁTNÝCH

STROMŮ
(K § 39 odst. 2, § 42 odst. 5, § 45e odst. 7

a § 47 odst. 3 zákona)

§ 11
Způsob označení zvláště chráněných území,
ptačích oblastí, smluvně chráněných území

a památných stromů v terénu

(1) K označení
a) národních parků, chráněných krajinných oblastí,

národních přírodních rezervací a národních přírod-
ních památek se používá tabulí s velkým státním
znakem České republiky a tabulí s uvedením kate-
gorie zvláště chráněného území a názvem přísluš-
ného zvláště chráněného území,

b) přírodních rezervací a přírodních památek se pou-
žívá tabulí s malým státním znakem České repu-
bliky a tabulí s uvedením kategorie zvláště chráně-
ného území,

c) prvních zón národních parků se používá tabulí
s textem „I. zóna národního parku“,

d) ptačích oblastí se používá tabulí s textem „ptačí
oblast“ a názvem příslušného území,

e) smluvně chráněných území se používá tabulí s tex-
tem „smluvně chráněné území“,

f) památných stromů se používá tabulí s malým stát-
ním znakem České republiky a tabulí s textem „pa-
mátný strom“ nebo „památné stromy“,

g) smluvně chráněných památných stromů se používá
tabulí s textem „smluvně chráněný památný
strom“ nebo „smluvně chráněné památné stromy“,

h) hranic národních přírodních rezervací, národních
přírodních památek, přírodních rezervací, přírod-
ních památek a I. zóny národních parků se používá
pruhového značení.

Závazné vzory označení zvláště chráněných území, pta-
čích oblastí, smluvně chráněných území a památných
stromů v terénu, včetně stanovení závazných rozměrů
tabulí, jejich materiálu, odstínů barev, typu a rozměru
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písma a způsobu jejich výroby podle písmen a) až g),
jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Označení hranic zvláště chráněných území,
ptačích oblastí a smluvně chráněných území tabulemi
se umisťuje na přístupové komunikace a jiná vhodná
místa na hranicích těchto území tak, aby tím nebylo
omezeno užívání dotčených nemovitostí.

(3) Pruhové označení hranic podle odstavce 1
písm. h) se umisťuje na hraniční sloupky, které nesou
dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou
mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu
sloupku, dolní pouze po takové části obvodu, která
odpovídá výseku území nechráněného. Sloupky se
umisťují zejména na orientačně významné lomové
body hranice zvláště chráněného území nebo I. zóny
národního parku. Obdobné označení se provádí na
hraničních stromech, případně na jiných vhodných hra-
ničních objektech. Pruhové označení hranic se v terénu
umísťuje tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami
nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od
druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná.
U zvláště chráněných území liniového charakteru se
tento způsob značení použije přiměřeně podle místních
podmínek. Pokud je zvláště chráněné území tvořeno
pouze budovou nebo její částí, nebo podpovrchovým
důlním dílem, pruhové označení hranic podle od-
stavce 1 písm. h) se nepoužije.

(4) Označení památných stromů nebo smluvně
chráněných památných stromů, jejich skupin a stromo-
řadí se umisťuje tak, aby nezpůsobilo poškození
stromu.

§ 12
Způsob označení zvláště chráněných území,

smluvně chráněných území a památných stromů
v mapových podkladech

(1) V kopiích Základní mapy České republiky
1 : 10 000, 1 : 25 000 a 1 : 50 000, které byly vyhotoveny
jako součást návrhu na vyhlášení, součást souboru do-
kumentů sloužícího k zápisu objektu do ústředního se-
znamu, jako příloha právního předpisu nebo smlouvy,
příloha plánu péče, příloha rozhodnutí nebo jako pří-
loha jiného dokumentu zpracovaného orgánem ochrany
přírody, se vyznačují
a) hranice národních parků a chráněných krajinných

oblastí plnou 2 mm silnou čarou červené barvy
vedenou po jejich vnějším obvodu, s uvedením ná-
zvu území včetně kategorie; hranice jejich ochran-
ného pásma stejně silnou přerušovanou čarou čer-
vené barvy,

b) hranice národních přírodních rezervací, přírodních
rezervací, národních přírodních památek a přírod-
ních památek plnou 1 mm silnou čarou červené
barvy vedenou po jejich vnějším obvodu, s uvede-

ním názvu území včetně kategorie; hranice jejich
ochranného pásma stejně silnou přerušovanou ča-
rou červené barvy,

c) hranice zón národních parků a chráněných krajin-
ných oblastí plnou 0,5 mm silnou čarou červené
barvy, s uvedením stupně ochrany římskou číslicí
uvnitř segmentu zóny; pro přehlednost mohou být
jednotlivé stupně ochrany zón zvýrazněny odlišnou
šrafou stejné barvy,

d) hranice smluvně chráněných území plnou 1 mm
silnou čarou fialové barvy vedenou po jejich vněj-
ším obvodu, s uvedením názvu území včetně slov
„smluvně chráněné území“,

e) památné stromy plným kroužkem červené barvy,
případně skupinou kroužků o průměru 3 mm,
s uvedením jejich názvu včetně slov „památný
strom“ nebo „památné stromy“,

f) smluvně chráněné památné stromy plným krouž-
kem fialové barvy, případně skupinou kroužků
o průměru 3 mm, s uvedením jejich názvu včetně
slov „smluvně chráněný památný strom“ nebo
„smluvně chráněné památné stromy“.

(2) V kopiích Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené
a katastrální mapy, které byly vyhotoveny jako součást
návrhu na vyhlášení, součást souboru dokumentů slou-
žícího k zápisu objektu do ústředního seznamu, jako
příloha právního předpisu nebo smlouvy, příloha plánu
péče, příloha rozhodnutí nebo jako příloha jiného do-
kumentu zpracovaného orgánem ochrany přírody, se
vyznačují
a) hranice národních parků, chráněných krajinných

oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních
rezervací, národních přírodních památek, přírod-
ních památek a smluvně chráněných území plnou
1 mm silnou čarou černé barvy vedenou po jejich
vnějším obvodu, s uvedením názvu území včetně
kategorie; hranice jejich ochranného pásma stejně
silnou přerušovanou čarou černé barvy,

b) hranice zón národních parků a chráněných krajin-
ných oblastí plnou 0,5 mm silnou čarou černé
barvy s uvedením stupně ochrany římskou číslicí
uvnitř segmentu zóny; pro přehlednost mohou být
jednotlivé stupně ochrany zón zvýrazněny odlišnou
šrafou stejné barvy,

c) hranice smluvně chráněných území plnou 1 mm
silnou čarou černé barvy vedenou po jejich vnějším
obvodu, s uvedením názvu území včetně slov
„smluvně chráněné území“,

d) památné stromy plným rovnostranným trojúhelní-
kem černé barvy, případně skupinou rovnostran-
ných trojúhelníků s vrcholem směřujícím vzhůru
o straně délky 5 mm, s uvedením jejich názvu
včetně slov „památný strom“ nebo „památné
stromy“,
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e) smluvně chráněné památné stromy plným rovno-
stranným trojúhelníkem černé barvy, případně sku-
pinou rovnostranných trojúhelníků s vrcholem
směřujícím vzhůru o straně délky 5 mm, s uvede-
ním jejich názvu včetně slov „smluvně chráněný
památný strom“ nebo „smluvně chráněné památné
stromy“.

(3) V kopiích katastrální mapy, které byly vyhoto-
veny jako součást souboru dokumentů sloužícího k zá-
pisu objektu do ústředního seznamu anebo jako příloha
právního předpisu, se vyznačují lomové body hranic
zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
kroužkem o průměru 2 mm uprostřed s tečkou stejné
barvy jako je hranice území, s uvedením jedinečného
identifikačního čísla bodu.

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Projednávání a schvalování plánů péče zpra-
covaných podle dosavadních právních předpisů a ozná-

mených podle § 38 odst. 3 zákona před účinností této
vyhlášky bude dokončeno podle dosavadních právních
předpisů, aniž by obsah těchto plánů péče byl uváděn
do souladu s touto vyhláškou.

(2) Projednávání návrhů na vyhlášení zvláště
chráněného území, ochranného pásma zvláště chráně-
ného území nebo zón ochrany přírody zpracovaných
podle dosavadních právních předpisů oznámených po-
dle § 40 odst. 2 zákona před účinností této vyhlášky
bude dokončeno podle dosavadních právních předpisů,
aniž by obsah těchto návrhů byl uváděn do souladu
s touto vyhláškou.

(3) Tabule označující zvláště chráněná území a pa-
mátné stromy podle dosavadních právních předpisů
a umístěné v terénu zůstávají v platnosti.

(4) Evidenční čísla existujících objektů zapsaných
v ústředním seznamu před účinností této vyhlášky zů-
stávají v platnosti.
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Základní údaje o zvlášt  chrán ných územích 

 
Základní údaje o zvlášt  chrán ných územích jsou: 

- eviden ní íslo  
(Uvede se eviden ní íslo, pod kterým je území evidováno v úst edním seznamu ochrany p írody (§ 42 zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis ). U nov  vyhlášených území se eviden ní íslo neuvádí, protože v dob  schválení plánu pé e  ješt  není p id leno.)  
- kategorie ochrany  
- název  
- druh právního p edpisu, kterým bylo území vyhlášeno 
- název orgánu, který p edpis vydal 
- íslo p edpisu 
- datum platnosti a datum ú innosti p edpisu 
- p ekryv s územn -správními jednotkami:  

 kraj:       - 
 okres:       - 
 obec s rozší enou p sobností:    - 
 obec:       - 
 katastrální území:     - 

- p ekryv s jinými chrán nými územími: 
 národní park:      - 
 chrán ná krajinná oblast:     - 
 jiný typ chrán ného území:    - 

(P iloží se zákres hranic území do Základní mapy R vhodného m ítka.) 
 -  p ekryv se soustavou Natura 2000: 

 pta í oblast:      - 
 evropsky významná lokalita:    - 

(P iloží se zákres hranic území do Základní mapy R vhodného m ítka.) 
- vymezení území a jeho ochranného pásma a jejich vým ra  
(Pro národní p írodní rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky, p írodní památky a jejich ochranná pásma se uvede 
úplný p ehled dot ených pozemk  podle jednotlivých katastrálních území a p iloží zákres hranic území do kopie katastrální mapy. Pro 
národní parky, chrán né krajinné oblasti a jejich ochranná pásma se uvede úplný p ehled dot ených katastrálních území a p iloží 
zákres hranic území do Základní mapy R 1 : 10000. Údaje se uvádí podle aktuálního stavu katastru nemovitostí.) 
- managementová kategorie IUCN  
(Uvádí se ímská íslice ozna ující managementovou kategorie IUCN a její název podle ”Zásad pro kategorizaci chrán ných území 
na základ  managementu” (edice Planeta 2001):  

Ia  - p ísná rezervace - v decká 
Ib  - p ísná rezervace - ochrana p vodní p írody 
II  - národní park 
III  - p írodní památka 
IV  - ízená rezervace 
V  - chrán ná krajina.) 

- p edm t ochrany 
(Uvede se vý et ekosystém , spole enstev, živých anebo neživých složek ekosystém , p ípadn  krajinných typ  nebo jiných objekt  
tvo ících v daném území p edm t ochrany.) 
- cíl ochrany 
(Uvede se cíl ochrany území, a to pro celé území nebo jeho ásti. Cíle ochrany nemohou být v rozporu s výše uvedenou 
managementovou kategorií IUCN. P i formulaci cíle ochrany u území, kde p edm tem ochrany je ekosystém se vychází z následujících 
základních cíl  ochrany zvlášt  chrán ných území ve vztahu k ekosystém m, kterými jsou:   
• omezení i pozastavení vývojových proces  v ekosystémech, které vedle p írody významn  formoval svou inností i lov k, tak, 

aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému pot ebné pro udržení dobrého stavu p edm tu ochrany chrán ného území 
nebo 

• zamezení nebo zmírn ní nep íznivých vliv  p sobících na samovolné vývojové procesy v p irozených ekosystémech, tvo ících 
p edm t ochrany chrán ného území. 

P i formulaci cíl  ochrany u území, kde jsou i jiné p edm ty ochrany se cíle ochrany v i nim formulují tak, aby bylo zaru eno alespo  
udržení dochovaného stavu t chto p edm t  ochrany.) 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.
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Zásady hodnocení p irozenosti lesních porost  

 

TERMINOLOGIE: 

a) stupe  p irozenosti 

Stupe  p irozenosti je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  vyjád ením míry 
ovlivn ní lesního ekosystému lov kem, a to jak p ímým lesnickým obhospoda ováním tak 
nep ímo p sobícími antropickými vlivy. Stupn  p irozenosti lesních porost  jsou: 
• les p vodní, nebo-li prales – lov kem tém  neovlivn ný les, kde d evinná skladba 

i prostorová struktura odpovídají stanovištním pom r m, tzn. potenciální p irozené 
vegetaci. Za p vodní les lze ozna it i porosty, které byly v minulosti ovlivn ny lov kem, 
ovšem zásah nem l vliv na vybo ení z p irozené vývojové trajektorie a stopy takového 
zásahu již dávno nejsou patrné – nap . toulavá t žba jednotlivých strom  p ed více než 
100 lety, odvoz odum elých strom  z okraj  porostu p ed více než 50 lety apod. Termín 
prales lze ztotožnit s ozna ením les p vodní. Tyto porosty jsou v sou asnosti ponechány 
samovolnému vývoji. 

• les p írodní – les vzniklý p írodními procesy, avšak lov kem v minulosti ovliv ovaný 
(zejména toulavou t žbou a pastvou, nikoliv sadbou nebo síjí). Jeho d evinná skladba 
i prostorová a v ková struktura p evážn  odpovídají stanovištním pom r m, pomístn  se 
mohou odchylovat, nap . vlivem samovolného vývoje, který prob hl v pozm n ných 
podmínkách (nap . po vyklu ení lesa ve st edov ku a následném dlouhodobém ponechání 
plochy ne ízené sukcesi lesa, území pod dlouhodobým vlivem vyšších stav  zv e apod.). 
Tyto porosty jsou v sou asnosti ponechány samovolnému vývoji. 

• les p írod  blízký – les, jehož d evinná skladba odpovídá p evážn  pom r m 
stanovištním, avšak prostorová struktura je jednodušší než v p vodním lese. Tyto porosty 
vznikaly pod vlivem lov ka a jejich stav mohl být docílen i v domou inností lov kem. 
Dlouhodob  docházelo k usm r ování jejich vývoje a stopy tohoto usm r ování jsou 
dosud patrné (odvoz odum elého d íví, t žba d íví, výchovné zásahy apod.), v sou asnosti 
však v nich zám rné obhospoda ování neprobíhá. V sou asnosti mohou být tyto porosty 
ponechány samovolnému vývoji anebo v nich probíhají ú elové zásahy vedoucí k obnov  
p irozené d evinné skladby a prostorové struktury. 

• les p irozený – souhrnné ozna ení pro lesní porosty za azené do stup  p irozenosti les 
p vodní (prales), les p írodní a les p írod  blízký.   

• les kulturní - les, jehož d evinná skladba odpovídá p evážn  pom r m stanovištním, 
ale jeho prostorová struktura je srovnatelná nebo jednodušší než v lese p írod  blízkém. 
Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem lov ka a jejich stav byl docílen v domou 
inností lov ka. Jedná se o porosty obhospoda ovaného lesa, v kterých jsou provád ny 

obvyklé hospodá ské innosti jako nap íklad p stební práce, výchova, p ípadn  obnova 
porost .   

• les nep vodní - les, jehož d evinná skladba p evážn  neodpovídá pom r m stanovištním. 
Tyto porosty vznikaly a vznikají pod vlivem lov ka a jejich stav byl docílen inností 
lov ka. Jedná se o porosty obhospoda ovaného lesa, v kterých jsou provád ny obvyklé 

hospodá ské innosti jako nap íklad p stební práce, výchova p ípadn  obnova porost . 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.
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b) p irozený vývoj 

P irozený vývoj je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  nerušený vývoj  
p irozených les  s vylou ením sou asných p ímých (tj. p edevším p stebních prací, výchovy 
a obnovy porost , zásah  proti škodlivým initel m v etn  provád ní nahodilých t žeb) i 
nep ímých lidských vliv  (nap . vysoké stavy spárkaté zv e nebo doznívající imisní zatížení 
atd.). Zejména nep ímé lidské vlivy p sobí dnes na lesy v r zné podob  a intenzit  prakticky 
všude a je obtížné je pro tyto ú ely jakkoliv klasifikovat. P irozený vývoj lesa je v sou asných 
podmínkách prakticky nedosažitelný stav. Zejména nep ímé lidské vlivy p sobí dnes na lesy 
v r zné podob  a intenzit  prakticky všude a je obtížné je pro tyto ú ely jakkoliv klasifikovat. 
Nap . nelze nazvat p irozeným vývojem stav, kdy dynamika vývoje lesa (by  se jedná nap . o 
„p írodní“ les) je výrazn  narušena nadm rnými stavy spárkaté zv e (d sledkem innosti 
lov ka), jež prakticky blokují p irozenou obnovu lesa. 

c) samovolný vývoj 

Samovolný vývoj je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  ozna ení vývoje lesa 
s vylou ením p ímých lidských zásah  (tj. p edevším p stebních prací, výchovy a obnovy 
porost , zásah  proti škodlivým initel m v etn  provád ní nahodilých t žeb). Ten shrnuje ve 
svém obsahu jednak spontánní p sobení p írodních sil v rámci vztah  jednotlivých složek 
ekosystému lesa, ale zárove  i ovlivn ní porost  lov kem v minulosti (nap . 
obhospoda ování) i nep ímé ovlivn ní vývoje porost  v sou asnosti (nap . vysoké stavy 
spárkaté zv e nebo doznívající imisní zatížení).  

d) ponechání samovolnému vývoji 

Ponechání samovolnému vývoji je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  stav 
vzniklý úmyslným i neúmyslným trvalým vylou ením p ímých lidských zásah  (tj. p edevším 
p stebních prací, výchovy a obnovy porost  a nahodilých t žeb) do lesních porost  a jejich 
vystavení spontánnímu p sobení p írodních sil v rámci vztah  jednotlivých složek 
ekosystému lesa. Tento stav nevylu uje p ímé ovlivn ní porost  lov kem v minulosti (nap . 
obhospoda ování) i nep ímé ovlivn ní vývoje porost  v sou asnosti (nap . vysoké stavy 
spárkaté zv e nebo doznívající imisní zatížení). 

e) stanovištn  p vodní / stanovištn  nep vodní d evina 
Stanovištn  p vodní d evina je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  vymezena 
jako d evina, která je na daném stanovišti sou ástí p irozené druhové skladby. P irozená 
druhová skladba je taková skladba, která je utvá ena podle abiotických ekologických 
podmínek lokality (stanovišt ) bez vlivu lov ka a odpovídá stavu lesního ekosystému na 
daném stanovišti, pro který se používá souhrnné ozna ení klimax.  

f) minulost 
Minulost je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  vymezena jako asové období 
p edcházející dni, v n mž je provád no hodnocení porostu.  

g) sou asnost 
Sou asnost je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  vymezena jako okamžik 
hodnocení porostu zahrnující též nejbližší následující období, pro které je stanoven konkrétní 
plán zásah  pro hodnocený porost (tzn. zpravidla období platnosti plánu pé e a souvisejícího 
lesního hospodá ského plánu nebo lesní hospodá ské osnovy). 

g) holina 
Holina je pro ú ely hodnocení p irozenosti lesních porost  podle této vyhlášky lesní pozemek 
nebo jeho ást bez lesního porostu o vým e v tší než 0,02 ha. 
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POSTUP HODNOCENÍ: 
 
Výb r díl í plochy a její vým ra: 

- díl í plochu tvo í soubor lesních porost , jejichž vlastnosti rozhodné pro hodnocení 
p irozenosti jsou homogenní, díl í plocha tedy m že být tvo ena i více jednotkami 
prostorového rozd lení lesa, 

- do díl í plochy mohou být arondovány i plochy s odlišnými vlastnostmi, jejich podíl 
na celkové vým e díl í plochy však nesmí p ekro it 10%, rozloha jedné plochy 
s odlišnými vlastnostmi nesmí p ekro it 5% vým ry díl í plochy a nesmí být v tší než 
1ha, 

- vým ra díl í plochy, na které se provádí hodnocení p irozenosti by nem la být menší 
než 1ha.    

 
Ur ení stupn  p irozenosti: 

- pro jednu díl í plochu se tabulka vyplní tak, že se v každém ádku vyhodnotí 
kritérium, které je zde uvedeno a je-li v daném p ípad  správná odpov  „Ano“, 
zaškrtne se bílé polí ko s touto odpov dí; nelze-li odpov d t „Ano“, žádné polí ko se 
v daném ádku nezaškrtává a vysv tlení se uvede na konci tabulky v poznámce, 

- p i hodnocení se vychází ze skute nosti, že není možno postihnout všechny složky 
ekosystému a jejich funkce a vazby, ale v p ípad  les  je vždy hlavní determinantou 
stavu i ostatních složek ekosystému d evinné patro, 

- po zaškrtnutí p íslušných polí ek v jednotlivých ádcích, zjistíme, v kterých sloupcích 
se nacházejí zaškrtnutá polí ka, 

- pro za azení díl í plochy do p íslušného stupn  p irozenosti platí zásada, že tato 
plocha musí spl ovat všechna kriteria pro daný stupe  p irozenosti, ani záporná 
odchylka u jen jednoho kriteria není d vodem pro za azení do vyššího stupn  
p irozenosti,  

- je-li zaškrtnuté alespo  jedno polí ko ve sloupci E, zaškrtneme v posledním ádku 
ozna eném jako „Za azení do stupn  p irozenosti“ polí ko ve sloupci „E“, tomuto 
výsledku odpovídá hodnocení p íslušné díl í plochy jako „les nep vodní“, 

- je-li zaškrtnuté alespo  jedno polí ko ve sloupci D a žádné ve sloupci E, zaškrtneme 
v posledním ádku ozna eném jako „Za azení do stupn  p irozenosti“ polí ko 
ve sloupci „D“, tomuto výsledku odpovídá hodnocení p íslušné díl í plochy jako „les 
kulturní“, 

- je-li zaškrtnuté alespo  jedno polí ko ve sloupci C a žádné ve sloupcích D a E, 
zaškrtneme v posledním ádku ozna eném jako „Za azení do stupn  p irozenosti“ 
polí ko ve sloupci „C“, tomuto výsledku odpovídá hodnocení p íslušné díl í plochy 
jako „les p írod  blízký“, 

- je-li zaškrtnuté alespo  jedno polí ko ve sloupci B a žádné ve sloupcích C až E, 
zaškrtneme v posledním ádku ozna eném jako „Za azení do stupn  p irozenosti“ 
polí ko ve sloupci „B“, tomuto výsledku odpovídá hodnocení p íslušné díl í plochy 
jako „les p írodní“, 

- jsou-li zaškrtnutá pouze polí ka ve sloupci A a žádné ve sloupcích B až E, zaškrtneme 
v posledním ádku ozna eném jako „Za azení do stupn  p irozenosti“ polí ko 
ve sloupci „A“, tomuto výsledku odpovídá hodnocení p íslušné díl í plochy jako „les 
p vodní“,  

- v ádku ozna eném jako „Poznámka“ uvede hodnotitel komentá  ke kriteriím 
použitým p i hodnocení konkrétní plochy, zejména t ch, kde nebylo možno odpov d t 
„Ano“ anebo podrobn ji specifikovat p ípadné arondace díl í plochy. Podobný 
poznámkový aparát k jednotlivým kriteriím je uveden za tabulkou. 
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Tabulka 

HODNOCENÍ P IROZENOSTI LESNÍCH POROST : 
Název lokality (území):  
Díl í plocha:  
Vým ra díl í plochy:  
Kriteria hodnocení – jednotlivé 
hodnocené zp soby ovlivn ní vývoje 
porost  v minulosti a v sou asnosti 

Zp sob ovlivn ní vývoje díl í plochy  
v minulosti a v sou asnosti  

A B C D E 

p vodní 
 

p írodní p írod  
blízký 

kulturní nep vodní 

A - P ímé ovlivn ní vývoje porostu 
formou lesnických opat ení 

     

A1 Žádná t žba v minulosti i 
sou asnosti anebo pouze toulavá 
t žba p ed více než 100 lety 

Ano     

A2 Pouze t žba toulavá v minulých 
100 letech  

 Ano    

A3 Mýtní t žba p ed více než 
100 lety s následnou sekundární 
ne ízenou sukcesí 

 Ano    

A4 Zám rné obnovní zásahy na 
mén  než ¼ plochy v minulosti 

 Ano    

A5 Zám rné obnovní zásahy na více 
než ¼ plochy v minulosti 

  Ano   

A6 Mýtní t žba úmyslná a vkládání 
obnovních prvk  v sou asnosti 

   Ano  

A7 Nahodilá t žba živých (aktivních) 
strom  v sou asnosti bez vzniku 
holiny 

  Ano   

A8 Nahodilá t žba živých (aktivních) 
strom  v sou asnosti se vznikem 
holiny 

   Ano  

A9 Výsadba sazenic nebo síje semen 
jako hosp. opat ení na mén  než 
¼ plochy v minulosti 

 Ano    

A10 Výsadba sazenic nebo síje semen 
jako hosp. opat ení na více než 
¼ plochy v minulosti 

  Ano   

A11 Výsadba sazenic nebo síje semen 
jako hosp. opat ení v sou asnosti 

   Ano  

A12 Zám rné výchovné zásahy na 
mén  než ¼ plochy v minulosti 

 Ano    

A13 Zám rné výchovné zásahy na 
více než ¼ plochy v minulosti 

  Ano   

A14 Zám rné p stební nebo výchovné 
zásahy v sou asnosti 

   Ano  

A15 Rekonstruk ní managementová 
opat ení v minulosti 

 Ano    

A16 Rekonstruk ní managementová 
opat ení v sou asnosti 

  Ano   

A17  Zásahy eliminující sekundární 
negativní antropické vlivy 

Ano     

B - Odum elé d evo      

B1 Odum elé d evo se nikdy 
neodváželo nebo p ed více než 
50 lety 

Ano     
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B2 Odvoz odum elého d eva v 
minulých 50 letech 

 Ano    

B3 áste né zpracování odum elého 
d eva v sou asnosti 

  Ano   

B4 Zpracování odum elého d eva 
v plném rozsahu v sou asnosti 

   Ano  

C - Nep ímé ovlivn ní vývoje porostu 
p sobením lov ka 

     

C1 Nejsou patrné známky 
negativního vlivu spárkaté zv e 
na lesní ekosystém anebo pouze 
vliv historické pastvy dobytka na 
vývoj struktury a textury porostu, 
který je již nepatrný a lze dovodit 
pouze teoretické ovlivn ní 
d evinné skladby 

Ano     

C2 Dlouhodob  vysoké stavy 
spárkaté zv e v posledních 50 
letech, mající vliv na  vývoj 
struktury porostu (výrazn  
snížený po et strom  v n kolika 
po sob  jdoucích tlouš kových 
t ídách), v lesních porostech 
v sou asnosti probíhá p irozená 
obnova všech hlavních 
stanovištn  p vodních druh  
d evin (tj. d evin, které mají 
v potenciální p irozené skladb  
zastoupení vyšší než  20%)  

 Ano    

C3 Dlouhodob  vysoké stavy 
spárkaté zv e v posledních 50 
letech, mající vliv na  vývoj 
struktury porostu (výrazn  
snížený po et strom  v n kolika 
po sob  jdoucích tlouš kových 
t ídách), v lesních porostech 
v sou asnosti vlivem spárkaté 
zv e neprobíhá p irozená 
obnova všech hlavních 
stanovištn  p vodních druh  
d evin 

  Ano   

D - Sou asná d evinná skladba 
v porovnání s potenciální p irozenou 
d evinnou skladbou 

     

 

D1 

p ítomnost všech hlavních 
stanovištn  p vodních druh  
d evin, se zastoupením 
reprodukce schopných jedinc  

 Ano    

D2 p ítomnost stanovištn  
nep vodních d evin vtroušen  do 
10% v zastoupení 

  Ano   

D3 p ítomnost stanovištn  
nep vodních d evin od 10% do 
50% v zastoupení 

   Ano  

D4 p ítomnost stanovištn  
nep vodních d evin nad 50% 
v zastoupení 

    Ano 

D5 p echodná p ítomnost stanovištn  
nep vodních d evin 
ozna ovaných jako invazní 
neofyty, nap íklad akát, pajasan, 
vejmutovka, dub ervený) do 5% 

Ano     
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v zastoupení 
D6 porosty geneticky nep vodní 

(nep vodní populace d evin atd.) 
   Ano  

Stupn  p irozenosti p vodní p írodní p írod  
blízký

kulturní ne-p vodní 

Za azení do stupn  p irozenosti:      
Je (díl í plocha) ponechána 
samovolnému vývoji? (Ano/Ne)  

Pokud ano, od kdy (alespo  odhad)?  

Hodnocení provedl:  Datum zpracování:  
Poznámka: 
 
 
 
 
Vysv tlení použití jednotlivých kriterií v tabulce: 
• A1, A2 - Jedná se o porosty, v kterých dosud nebyla provedena žádná t žba nebo pouze t žba toulavá. 

Toulavou t žbou je mín na úmyslná t žba charakteru jednotlivého výb ru strom  bez vzniku jakýchkoliv 
obnovních ploch, která byla provád na za ú elem nap . výb ru n kolika kvalitních jedinc  z území v dob  
kdy nebyla ješt  deklarována jeho ochrana. asová hranice 100 let pro toulavou t žbu je odvozena 
od skute nosti, že nejde-li o plošnou t žbu, nýbrž o t žbu jednotlivých strom , která se vybraného území 
dotkla jen okrajov , dochází k zahlazení stop po t žb  pom rn  rychle. Není zásadn  narušena struktura 
a textura vybraného porostu ani d evinná skladba i jeho v ková diferenciace. I d eviny rostoucí pomaleji 
a v zástinu, jsou schopny b hem 100 let vyplnit uvoln ný prostor. P i vyhodnocování t chto kritérií se 
vychází z dostupných písemných údaj  o t žbách nebo ze skute ného stavu lesního porostu v sou asnosti 
(nap íklad p ítomnost pa ez  nebo chyb jící jedinci nejstarších v kových kategorií). 

• A3 -  Mýtní t žbou je zde mín na t žba, p i které došlo p ed více než 100 lety k vymýcení p vodního 
porostu, ale plocha byla následn  ponechána sekundární sukcesi a jejímž výsledkem je samovoln  vzniklý 
lesní porost, jehož d evinná skladba i prostorová a v ková struktura p evážn  odpovídají stanovištním 
pom r m (nap . po vyklu ení ásti les  ve st edov ku a jejich ponechání dlouhodobé sekundární sukcesi 
v okolí dnešních z ícenin hrad  nebo zem d lská p da v n kterých oblastech v pohrani í ponechaná mnoho 
desítek let ladem a v sou asnosti porostlá sekundárním lesem). 

• A4, A5 - Jedná se o hospodá ská opat ení v minulosti, jejichž cílem byla obnova porost . Pokud však došlo 
k obnov  (i um lé) s pomocí stanovištn  odpovídajících d evin a dnešní porost spl uje ostatní kriteria, m že 
být za azen jako „p írodní“ nebo „p írod  blízký“. Velikost ¼ obnovované plochy je zvolena jako toleran ní 
hranice v p írodním lese, který spl uje všechna další kriteria p írodního lesa, ale uvnit  území došlo 
k maloplošnému soust ed nému zásahu, který okolí ovlivnil minimáln  (nap . lokální likvidace následk  
v trného polomu nebo áste né rozpracování porost  maloplošnými obnovními prvky). Do stupn  „p írod  
blízký“ tak mohou spadat i dnešní (z hlediska hospodá ského) p estárlé pa eziny, kde se již dostate n  
dlouho neprovád jí standardní hospodá ské zásahy.  

• A6 - Je to kontrolní pojistka proti p ípadnému za azování dnešních obhospoda ovaných porost , kde se 
aktivn  hospoda í, mezi p irozené lesy. 

• A7, A8 - Nahodilou t žbou není mín na cílev domá výchovná ani obnovní t žba p i standardním 
obhospoda ování lesa, ale pouze t žba dosud živých strom  z d vodu ochrany lesa (nap . t žba aktivních 
k rovcových strom  smrku nebo borovice) ve smyslu § 33 odst. 1 zákona . 289/1995 Sb. Tento typ t žby 
má obvykle charakter toulavé t žby v sou asnosti (pokud se nejedná o jednorázový masivní zásah), p i které 
nevzniká holina. V takovém p ípad  lze les ješt  hodnotit jako „p írod  blízký“. A8 – je kontrolní pojistka p i 
za azování porost , kde v sou asnosti dochází ke vzniku holin a nelze p i spln ní ostatních kritérií výb ru již 
takové plochy hodnotit jako lesy p irozené. Tzv. nahodilá t žba sterilních souší nebo vývrat  jakýchkoliv 
d evin je zpracováním odum elého d eva – viz B3. 

• A9-11 - Velikost ¼ plochy je zvolena jako toleran ní hranice v p írodním lese, který spl uje všechna kriteria, 
ale uvnit  území došlo k maloplošnému soust ed nému zásahu, který okolí ovlivnil minimáln . A11 – je 
kontrolní pojistka p i za azování porost , kde se v sou asnosti aktivn  provádí tato innost jako hospodá ské 
opat ení, mezi p irozené lesy. 

• A12-14 - Zám rnými výchovnými zásahy je mín na cílev domá výchovná  t žba v ur ité ásti území, která 
m la za cíl „zkvalitn ní“ porost  z hospodá ského hlediska. Rozlišovací plocha ¼ velikosti rezervace je 
stejn  jako u A2 a A8 toleran ní hranicí pro p írodní les p i r zných zásazích. A14 – Je op t kontrolní 
pojistka pro porosty, kde jsou i dnes provád ny zásahy s hospodá ským cílem. 

• A15-16 - Za rekonstruk ní managementová opat ení se v tomto smyslu považují zásahy za ú elem podpory 
ohrožených druh  d evin (nap . uvoln ní vtroušených jedlí v plošném nárostu buku pro její záchranu), nebo 
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vnesení chyb jící d eviny (nap . d íve lov kem vyt žené, nebo hromadn  odum elé nap . vlivem 
tracheomykóz nebo likvidace skupin stanovištn  nevhodných d evin). U p írod  blízkého lesa (nap . pa eziny 
nebo horské smr iny) je jako rekonstruk ní managementové opat ení vnímán i t žební zásah za ú elem 
strukturální diferenciace porostu nebo nap . t žby sice stanovištn  p vodní d eviny, ovšem zcela nevhodného 
ekotypu – nap . chlumní smrk v horských lesích v 8. lesním vegeta ním stupni apod. P i hodnocení je stále 
t eba mít na pam ti rozdíl mezi managementovým opat ením a hospodá ským zásahem, kde primárním 
m ítkem rozhodování je hospodá ský výsledek.  

• A17 - Za zásahy eliminující sekundární antropické vlivy se nepovažují rekonstruk ní opat ení (viz. A15-16), 
jejichž cílem je aktivní p iblížení porost  modelu p vodního lesa, nýbrž pouze zásahy jejichž cílem 
je udržení relativn  vyrovnaného stavu ekosystému (nap . oplocení celé rezervace i skupin zmlazení 
v rezervaci v oblasti s neúm rn  vysokými stavy spárkaté zv e – nikoliv však selekce jedinc  ve skupinách 
zmlazení; dále likvidace invazních neofyt , která je od vodnitelná i v lesních porostech již ponechaných 
samovolnému vývoji - nap . likvidace invazního akátu nebo vejmutovky apod.). Tyto zásahy jsou, vzhledem 
k vn jšímu vlivu okolí, realizovány v ad  lokalit a jsou akceptovatelné i v p vodním lese. 

• B1, B2, B3 - asová hranice 50 let pro odvoz odum elého d eva respektuje výsledky výzkumu p irozených 
les , které dokazují, že rozklad odum elých ležících strom  trvá více než 50 let jen na výjime ných 
stanovištích (suchá, zpravidla xerotermní stanovišt  nebo naopak vysoké horské polohy a sou asn  kmen bez 
doteku s p dním povrchem). Je tedy pravd podobné, že byl-li porost více než 50 let ušet en vyklízení 
odum elého d eva, jsou v n m dnes op t zastoupena všechna rozkladová stadia odum elého d eva. P i 
posuzování p ítomnosti odum elého d eva zejména ve stupni „p írod  blízký“ je t eba více tolerance – nap . 
pokud je odváženo mrtvé d evo z okraj  porostu podél cest, kde vadí z hlediska dopravního 
i technologického b žnému obhospoda ování a uvnit  porostu mrtvé d evo z stává. Totéž platí pro situaci, 

kdy je nap . provedena nahodilá k rovcová t žba a napadené stromy (zejména smrky) jsou vyváženy, 
zatímco staré sterilní souše z stávají na míst  a s nimi odum elé d evo dalších, zejména listnatých druh  
d evin. 

• C1 - Vliv pastvy dobytka je z etelný zejména u porost  ve st edních horských a podhorských polohách, kde 
došlo vlivem pastvy ke zjednodušení porostní struktury a postupn  i k ovlivn ní d evinné skladby (zám na 
buku jedlí i smrkem nebo zám na dubu bukem v nižších polohách apod.). Jedná se o formální p ipomenutí 
jevu, který vnímáme jako p ípustný ve všech stupních p irozenosti. 

• C2, C3 - Vliv vysokých stav  spárkaté zv e na p irozenou obnovu lesních ekosystém  je jedním 
z nevýznamn jších negativních vliv  zp sobených lov kem, proto je t eba tento vliv vždy zodpov dn  
vyhodnotit a zohlednit p i hodnocení p irozenosti. 

• D1 - Potenciální p irozenou druhovou skladbu vyjád enou zastoupením hlavních d evin je do ur ité míry 
nutno brát s tolerancí s tím, že za mezní hodnoty pro hodnocení je považována ú ast hlavních d evin – 
tj. d evin, které mají v potenciální p irozené skladb  zastoupení vyšší než 20%, p i emž pom r zastoupení 
hlavních d evin není pro hodnocení rozhodující (nap . zastoupení jedle na stanovištích s jejím potenciálním 
vysokým podílem je v sou asnosti ve v tšin  p ípad  v jednotkách procent). Podstatná je schopnost, by  
i malé populace, další reprodukce. 

• D2 - Je tolerována ú ast stanovištn  nep vodních d evin do 10% v zastoupení, vyskytujících se 
ve skupinkách, hlou cích i jednotliv  vtroušen . Tyto d eviny by m ly být p edm tem rekonstruk ních  
managementových opat ení (nap . postupná redukce p ím si smrku na stanovištích, kde v potenciální 
p irozené skladb  chybí atd.).  

• D3 - Je tolerována ú ast stanovištn  nep vodních d evin v rozmezí od 10% do 50% v zastoupení, 
vyskytujících se ve skupinkách, hlou cích i rovnom rn  rozptýleny po porostu. Tyto d eviny mohou být 
p edm tem obhospoda ování. 

• D5 - Je tolerována ú ast invazních neofyt  (nap . akát, pajasan, vejmutovka, dub ervený) do 5% zastoupení. 
P ítomnost invazních neofyt  je vnímána jako do asná záležitost a p edpokládá se, že jsou a budou 
p edm tem permanentní likvidace. 

• D6 - Porosty geneticky nep vodní (nep vodní populace d evin atd.) – jednou ze základních podmínek pro 
ozna ení lesního porostu jako les p irozený je jeho genetická p vodnost – tzn. porosty u nichž víme, že do 
nich byly vnášeny d eviny prokazateln  cizího p vodu (nevhodného ekotypu) a tento p vod je zcela z ejmý 
i dnes a tyto d eviny plošn  p evažují, by nem ly být v t chto stupních p irozenosti klasifikovány. Tam kde 
se jedná pouze o ást jinak hodnotného porostu musí být tato ást jasn  graficky odd lena do samostatné díl í 
plochy. Tento problém se bude týkat p evážn  porost  se zastoupením smrku.  
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Zp sob ozna ení lesních porost  v mapách tvo ících p ílohu plán  pé e 
 
stupn  p irozenosti lesních porost      barva v map  
 
Les p vodní (prales)      - zelená 
Les p írodní       - hn dá 
Les p írod  blízký      - žlutá 
Les kulturní       - modrá 
Les nep vodní       - ervená 
 
Porosty ponechané samovolnému vývoji se v mapách tvo ících p ílohu plán  pé e ozna ují tmav  zelenou arou 
silnou 2 mm nakreslenou po obvodu jejich hranic. 
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Standard, kterým se stanoví typy technických nosi  dat a formát   

a dalších parametry po íta ových soubor  ur ených  
pro p edávání dat do Úst edního seznamu ochrany p írody 

  
1/ Typy technických nosi  dat ur ených pro p edávání dat 
  
Data v elektronické podob  se do úst edního seznamu p edávají na následujících typech technických nosi  dat: 
 

- CD 
- DVD (všechny typy) 

 
v etn  jejich souborového systému. 
 
Ministerstvo životního prost edí m že ur it další možné p ijímané technické nosi e dat, jejichž seznam zve ejní 
ve V stníku Ministerstva životního prost edí. 
 
2/ Formáty po íta ových soubor  ur ených pro p edávání dat 
  
Textové dokumenty v elektronické podob  se p edávají jako formáty: 
 

- *.txt 
- *.rtf 
- *.doc 
- *.odt 

 
Tabulkové p ílohy a datové soubory (seznamy lomových bod  atd.) v elektronické podob  se p edávají jako 
textové formáty: 
 

- *.txt 
- *.rtf 
- *.doc 
- *.odt 

nebo jako formáty s databázovým uspo ádáním 
- *.xls 
- *.dbf 

 
Elektronická obrazová data v rastrové podob  se p edávají jako formáty: 
 

- *.jpg 
- *.tif 
- *.pdf 

 
Geografická data ve vektorizované podob  se p edávají jako formát: 
 

- shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf) 
 
 
P edkladatel podání musí zachovat uvedené p ípony jmen soubor . 
 
Ministerstvo životního prost edí m že ur it další možné p ijímané formáty, jejichž seznam zve ejní ve V stníku 
Ministerstva životního prost edí. Sou asn  m že zve ejnit ve V stníku Ministerstva životního prost edí 
jednotnou strukturu a popis dat Úst edního seznamu ochrany p írody. 
 
3/ Požadavky na kódování znak  národního prost edí 
  
Znaky eského národního prost edí musí být kódovány v souladu se Standardem ISVS pro národní prost edí. 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.
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P ehled údaj  vedených v registru objekt  o objektech úst edního seznamu  

 
Zvlášt  chrán ná území 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje území  eviden ní íslo, název, kategorie 
údaje o vyhlášení, zm n  nebo zrušení zvlášt  
chrán ného území a jeho ochranného pásma 

kdo vydal, druh p edpisu, íslo p edpisu, datum vydání, 
datum ú innosti, zobrazení dokumentu 

údaje o vymezení, zm n  nebo zrušení zón chrán ných 
krajinných oblastí a národních park  (dále jen „(CHKO 
a NP“) 

kdo vydal, druh p edpisu, íslo p edpisu, datum vydání, 
datum ú innosti, zobrazení dokumentu 

p edm t ochrany podle vyhlašovacího p edpisu 
údaje o poloze území íslo a název katastrálních území, obec, okres, kraj  
p ekryv s jiným chrán ným územím p ekryv s jiným zvlášt  chrán ných územím (dále jen 

„ZCHÚ“), pta í oblastí (dále jen „PO“) nebo evropsky 
významnou lokalitou (dále jen „EVL“) 

vým ra s p esností na 0,01 ha 
typ ochranného pásma ochranné pásmo ze zákona i vyhlášené z izovacím 

p edpisem 
sou adnice lomových bod  (S-JTSK) hranic národních 
p írodních památek, p írodních rezervací, národních 
p írodních památek a p írodních památek (dále jen 
„NPR, NPP PR a PP“) a jejich vyhlášených ochranných 
pásem 

ozna ení obrazce, íslo bodu, po adí bodu v obrazci, 
sou adnice bodu (S-JTSK), zp sob zjišt ní sou adnic, 
p esnost 

hranice NP, CHKO a jejich ochranných pásem slovní popis pr b hu hranice 
grafické znázorn ní pr b hu hranice ZCHÚ, jeho 
ochranného pásma a zón ochrany p írody 

vektorizované obrysy hranic zaznamenané ve  formátu 
po íta ových soubor  shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf), 
vytvo ené na podkladu Základní mapy R 1 : 10000 
a na podkladu katastrální mapy nebo pomocí sou adnic 
(S-JTSK) lomových bod  hranic 

ísla mapových list  Základní mapa R (dále jen „ZM R“) 1:10000, Státní 
mapa odvozená (dále jen „SMO“) 1:5000, katastrální 
mapa 

seznam parcel NPR, NPP PR, PP a jejich ochranných 
pásem - platný k datu vyhlášení 

druh evidence, parcelní íslo, katastrální území, vým ra 
celková, vým ra v ZCHÚ, druh pozemku 

údaje o návšt vních ádech (§ 19 zákona) na území NP kdo vydal, druh p edpisu, íslo p edpisu, datum vydání, 
datum ú innosti, zobrazení dokumentu 

údaje o právních p edpisech a opat eních obecné 
povahy vydaných orgány ochrany p írody vztahujících 
se k ZCHÚ  

kdo vydal, druh p edpisu (opat ení), íslo p edpisu 
(opat ení), datum vydání, datum ú innosti, zobrazení 
dokumentu 

údaje o výjimkách ze základních ochranných podmínek 
ZCHÚ (§ 43 zákona) 

kdo vydal, .j., datum vydání, datum nabytí právní 
moci, období platnosti, § zákona, ke kterému se 
vztahují, p edm t výjimky 

údaje o správních rozhodnutích vydaných orgány 
ochrany p írody vztahujících se k ZCHÚ  

kdo vydal, .j., datum vydání, datum nabytí právní 
moci, období platnosti, § zákona, ke kterému se 
vztahují, p edm t rozhodnutí 

plán pé e a zm ny plánu pé e kdo schválil, datum schválení, íslo jednací, období 
platnosti, autor 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.
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 Pta í oblasti 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje PO eviden ní íslo, název  
údaje o vymezení, zm n  nebo zrušení PO kdo vydal, druh p edpisu, íslo p edpisu, datum vydání, 

datum ú innosti, zobrazení dokumentu 
pta í druh pro jehož ochranu byla oblast ochrany 
ptactva vymezena 

druhy pták  podle sm rnice . 79/409/EHS o ochran  
voln  žijících pták  

údaje o poloze PO íslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj, 
p ekryv se ZCHÚ a EVL 

vým ra s p esností na 0,01 ha 
hranice PO slovní popis pr b hu hranice 
grafické znázorn ní pr b hu hranic PO vektorizované obrysy hranic zaznamenané ve  formátu 

po íta ových soubor  shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf), 
vytvo ené na podkladu Základní mapy R 1 : 10000 
a na podkladu katastrální mapy nebo pomocí sou adnic 
(S-JTSK) lomových bod  hranic 

ísla mapových list  ZM R 1:10000, SMO 1:5000, katastrální mapa 
 
Evropsky významné lokality 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje EVL  eviden ní íslo, název  
údaje o za azení, zm n  nebo vypušt ní EVL  v 
národním seznamu 

kdo vydal, druh p edpisu, íslo p edpisu, datum vydání, 
datum ú innosti, zobrazení dokumentu 

typ p írodního stanovišt  nebo druh pro jehož ochranu 
byla lokalita za azena do národního seznamu 

typy p írodních stanoviš  a druhy podle p íloh 
sm rnice . 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , 
voln  žijících živo ich  a plan  rostoucích rostlin 

údaje o poloze EVL  íslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj, 
p ekryv se ZCHÚ a PO 

Vým ra EVL  s p esností na 0,01 ha 
grafické znázorn ní pr b hu hranic EVL vektorizované obrysy hranic zaznamenané ve  formátu 

po íta ových soubor  shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf), 
vytvo ené na podkladu Základní mapy R 1 : 10000 
a na podkladu katastrální mapy nebo pomocí sou adnic 
(S-JTSK) lomových bod  hranic 

ísla mapových list  ZM R 1:10000, SMO 1:5000, katastrální mapa 
 
Památné stromy 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje památného stromu eviden ní íslo, název, jednotlivý strom, skupina 

strom , stromo adí, po et strom , druhová jména –
eská, druhová jména - v decká 

údaje o vyhlášení, zm n  nebo zrušení památného 
stromu 

kdo vydal, íslo jednací, datum vydání, datum nabytí 
právní moci, zobrazení dokumentu 

typ ochranného pásma ochranné pásmo ze zákona i vyhlášené z izovacím 
aktem 

grafické znázorn ní vektorizovaný bod, který se nachází ve st edu kmene 
stromu a zákres tohoto bodu v map  

výjimky z ochrany kdo vydal, .j., datum vydání, datum nabytí právní 
moci, období platnosti, § zákona, ke kterému se 
vztahují, p edm t výjimky 

údaje o poloze památném stromu íslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj, 
p ekryv se ZCHÚ 

sou adnice bodu udávající polohu stromu íslo bodu, sou adnice bodu (S-JTSK), zp sob zjišt ní 
sou adnic, p esnost 

ísla mapových list  ZM R 1:10000, SMO 1:5000, katastrální mapa 
seznam parcel platný k datu vyhlášení druh evidence, parcelní íslo, katastrální území, 

vým ra, druh pozemku 
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Smluvn  chrán né památné stromy 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje památného stromu eviden ní íslo, název, jednotlivý strom, skupina 

strom , stromo adí, po et strom , druhová jména –
eská, druhová jména - v decká 

údaje o vyhlášení, zm n  nebo zrušení památného 
stromu 

smluvní strany, datum uzav ení smlouvy, datum 
ú innosti smlouvy, zobrazení dokumentu 

grafické znázorn ní vektorizovaný bod, který se nachází ve st edu kmene 
stromu a zákres tohoto bodu v map  

údaje o poloze památném stromu íslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj, 
p ekryv se ZCHÚ 

sou adnice bodu udávající polohu stromu íslo bodu, sou adnice bodu (S-JTSK), zp sob zjišt ní 
sou adnic, p esnost 

ísla mapových list  ZM R 1:10000, SMO 1:5000, katastrální mapa 
seznam parcel platný k datu vyhlášení druh evidence, parcelní íslo, katastrální území, 

vým ra, druh pozemku 
 
Smluvn  chrán ná území 
typ údaje  obsah 
identifika ní údaje smluvn  chrán ného území eviden ní íslo, název  
údaje o uzav ení smlouvy a prohlášení území za 
chrán né 

smluvní strany, datum uzav ení smlouvy, datum 
ú innosti smlouvy, zobrazení dokumentu 

p edm t ochrany podle uzav ené smlouvy 
údaje o poloze o smluvn  chrán ného území íslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj  
vým ra s p esností na 0,01 ha 
grafické znázorn ní pr b hu hranic smluvn  
chrán ného území 

vektorizované obrysy hranic zaznamenané ve  formátu 
po íta ových soubor  shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf), 
vytvo ené na podkladu Základní mapy R 1 : 10000 
a na podkladu katastrální mapy nebo pomocí sou adnic
(S-JTSK) lomových bod  hranic 

ísla mapových list  ZM R 1:10000, SMO 1:5000, katastrální mapa 
seznam parcel platný k datu prohlášení území za 
chrán né 

druh evidence, parcelní íslo, katastrální území, 
vým ra, druh pozemku 
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Závazné vzory ozna ení 
zvlášt  chrán ných území, pta ích oblastí, památných strom

smluvn  chrán ných území a smluvn  chrán ných památných strom

1.  Specifikace vzhledu ozna ení, v etn  rozm r  a stanovení nepotisknutelných okraj
Ozna ení se skládá ze dvou hlavních ástí: z tabule se státním znakem a tabule s kategorií a názvem 

p íslušného chrán ného území. Není dovoleno m nit velikost písma, nedodržovat nepotisknutelné 
okraje a m nit ší ku tabule.

Technické údaje rozm ru tabulí s textem
Ší ka tabule je pevn  daná: 300 mm
Výška tabule se m ní v závislosti na po tu ádk  kategorie a názvu lokality. Jde o jedno a dvoj ádkové 

údaje, a d lí se do šesti kategorií. Každá kategorie má pak danou výšku (viz tabulka):

 kategorie název výška tabule
po et ádk  1 0 80 mm

 2 0 90 mm
 1 1 105 mm
 2 1 130 mm
 1 2 135 mm
 2 2 160 mm

Nepotisknutelný okraj tabulí je stanoven na minimáln  15 mm zleva/zprava a 25 mm shora/ 
zdola. Tento okraj musí z stat bez potisku. 

Zaoblené rohy tabule jsou stanoveny na 3x3 mm.

Technické údaje rozm ru tabulí se státním znakem
Pokud není stanoveno jinak, platí pro ozna ení se státním znakem stejná pravidla jako pro ozna e-

ní kategorií a názv  zvlášt  chrán ných území.
Ozna ení se státním znakem se d lí na použití s tzv. malým státním znakem a velkým státním 

znakem. Rozm r tabule z stává u obou ozna ení stejný a nesmí se m nit. 
Malý i velký státní znak jsou natišt ny na samostatné tabuli, která má jednotný rozm r 300 x 300 mm. 

Má zaoblené rohy ve stejném polom ru jako tabule s názvy a kategoriemi lokalit (3x3 mm).

Otvory pro upevn ní tabule 
Otvor pro upevn ní tabule na podložku musí být minimáln  1 cm od kraj , velký v pr m ru od 

2,5–4 mm. Otvor nesmí zasahovat do textu tabule. 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 60/2008 Sb.
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NÁRODNÍ
P ÍRODNÍ PAMÁTKA

Bozkovské
dolomitové jeskyn

min. 15 mm

m
in

. 2
5 

m
m

Vizuální podoba ozna ení

42 mm

17
 m

m
23

 m
m

42 mm

17
 m

m
23

 m
m
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P íklady ozna ení

Tabule 1 . kategorie, bez názvu. (Výška 80 mm)

PAMÁTNÝ STROM PAMÁTNÉ STROMY

P ÍRODNÍ REZERVACE P ÍRODNÍ PAMÁTKA

SMLUVN  CHRÁN NÉ
PAMÁTNÉ STROMY

SMLUVN  CHRÁN NÝ
PAMÁTNÝ STROM

Tabule 2 . kategorie, bez názvu. (Výška 90 mm)

SMLUVN
CHRÁN NÉ ÚZEMÍ
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CHRÁN NÁ
KRAJINNÁ OBLAST

Litovelské Pomoraví

NÁRODNÍ
P ÍRODNÍ PAMÁTKA

Medník

NÁRODNÍ
P ÍRODNÍ REZERVACE

Boubínský prales

Tabule 2 . kategorie, 1 . název. (Výška 130 mm)

Tabule 1 . kategorie, 1 . název. (Výška 105 mm)

NÁRODNÍ PARK

Šumava
Krkonošský

národní park

PTA Í OBLAST

Doupovské hory
I. ZÓNA

NÁRODNÍHO PARKU
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Tabule 1 . kategorie, 2 . název. (Výška 135 mm)

PTA Í OBLAST

eskolipsko-Dokeské
pískovce a mok ady

NÁRODNÍ
P ÍRODNÍ PAMÁTKA

Bozkovské
dolomitové jeskyn

NÁRODNÍ
P ÍRODNÍ REZERVACE

Krumlovsko-
rokytenské slepence

Tabule 2 . kategorie, 2 . název. (Výška 160 mm)
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2.  Specifikace podkladu ozna ení
Tabuli s ozna ením bude tvo it plech ze slitiny kovu, vhodné tlouš ky, na n mž bude ozna ení 

naneseno technikou sítotisku nebo smaltu nebo nebo plastová deska, vhodné tlouš ky, na níž bude 
ozna ení naneseno technikou sítotisku.

3.  Specifikace barevnosti ozna ení (tisk síto + smalt, CMYK, RGB, web)
Tato p íloha stanovuje jako základní orienta ní vzorník adu p ímých barev Pantone a to konkrétn  

lesklé tiskové barvy (coated = C). 
Škála CMYK, RGB a web jsou dopl kovými údaji.

Pantone 349 C Pantone White

CMYK: C99M34Y100K29
RGB: R0G112B66
web: # 007042

CMYK: C0M0Y0K0
RGB: R255G255B255
web: # FFFFFF

Pantone 
WarmRed C

Pantone Yellow C

CMYK: C0M90Y85K0
RGB: R255G882B50
web: # FF5832

CMYK: C0M0Y100K0
RGB: R254G255B41
web: # FEFF29

Pantone Black C Pantone 7455 C

CMYK: C0M0Y0K100
RGB: R0G0B0
web: # 000000

CMYK: C90M80Y0K0
RGB: R70G78B173
web: # 464EAD
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4.   Specifikace fontu a jeho používání, v etn  stanovení velikosti písma
Pro ú ely ozna ení zvlášt  chrán ných území tabulemi je zvoleno písmo Candara, které je ve for-

mátu OpenType, s eskou diakritikou.

ez písma
Pro ú ely ozna ení je používán ez BOLD, s mírn  rozší enými mezerami mezi jednotlivými pís-

meny (prostrkání v tisícinách em: +20).

Candara
A B C  D E É  F G H I J K L M N O Ó P Q R  S Š T 
U Ú  V W X Y Z Ž a b c   d e é  f g h i j k l m n o ó 
p q r  s š t u ú  v w x y ý z ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / * 
– + – — ` ~ ! @ # $ % ^ & ( ) { } [ ] ; : „ ‘ < > ? , . „

Velikost písma a nevhodná manipulace s fontem
Velikost písma (v bodech) se stanovuje jednotn  pro každý typ tabule, to pro kategorii i název, je 

závazná a není možné ji m nit. Zárove  je zakázána jakákoliv deformace fontu (nap . zúžení nebo 
rozší ení, zmenšování, resp. zv tšování mezer mezi písmeny. Zakázáno je i použití kontury okolo 
jednotlivých písmen.

Velikost KATEGORIE – tabule s názvem: 60b, verzálky
Velikost KATEGORIE – tabule bez názvu: 63b, verzálky
Velikost NÁZVU ÚZEMÍ: 73b, mínusky; názvy s velkým za áte ním písmenem

5.   Specifikace umíst ní tabulí v terénu
a) Po adí umíst ní tabulí:
Tabule se státním znakem ur ená k ozna ení zvlášt  chrán ného území nebo památného stromu se 

v terénu umis uje na tutéž podložku se sloupkem jako tabule s textem uvád jícím kategorii a název 
a je umis ována nejvýš. 

Tabule s názvem lokality (tabule s textem ozna ujícím kategorii a název zvlášt  chrán ného úze-
mí) se umis uje vždy pod tabulí se státním znakem. 

V p ípad , že konkrétní zvlášt  chrán né území je zárove  pta í oblastí, umis uje se pod tabuli 
s textem ozna ujícím kategorii a název zvlášt  chrán ného území i tabule s textem ozna ujícím pta í 
oblast. 

Stejn  jako tabuli ozna ující pta í oblast lze umístit i tabuli ozna ující první zónu národního parku. 
Tabule ozna ující první zónu národního parku se umis uje vždy nejníže na spole né podložce.
b) Umíst ní tabulí na podložku:
Pro umíst ní všech tabulí platí, že mezi tabulemi nesmí vzniknout mezera v tší než 10 mm. 
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ČÁST DRUHÁ

§ 14

Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ně-

která ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb.,
vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vy-
hlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vy-
hlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vy-
hlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vy-
hlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb. a vy-
hlášky č. 141/2007 Sb., se mění takto:

1. Ustanovení § 10, 11, 12, 13 a § 16 odst. 4 se
zrušují.
V § 16 se dosavadní odstavce 5 až 7 označují jako od-
stavce 4 až 6.

2. V § 22 odst. 1 se za slova „chráněných studij-
ních ploch“ vkládá čárka a slova „chráněných přírod-
ních výtvorů“.

3. Příloha č. I se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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