Vyhláška č. 12/1964 Sb. NVP,
vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
Rada Národního výboru hlavního města Prahy se ve své schůzi dne 10. 11. 1964
usnesla prohlásit podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, území „Divoká
Šárka“ za chráněný přírodní výtvor k ochraně epigeneticky vzniklých skalních soutěsek
v buližníku a význačných společenstev rostlin a živočichů.
Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Dolní
Liboc, na parcelách č. 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1120, 1121, 1122, 1144, 1145, 1147,
1148, 1149 a 1160 o celkové výměře 25,346 ha.
Výtvor je zakreslen v mapách uložených v Ministerstvu školství a kultury (Státní
ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze) a u odboru školství a kultury Národního
výboru hlavního města Prahy (Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody).
Výtvor je chráněn podle § 11 zákona č. 40/1956 Sb. Není proto dovoleno ničit
nebo poškozovat jeho území jako celek nebo v jednotlivostech, ať již jde o část nerostnou,
rostlinstvo nebo živočišstvo. Jakékoliv zásahy do výtvoru mohou být plánovány,
projektovány a prováděny jen se souhlasem ministerstva školství a kultury.
Z podmínek ochrany se zároveň povolují tyto trvalé výjimky:
1) po veřejných cestách a ve vyhrazených prostorách je výtvor obecně přístupný; orgány
státní ochrany přírody, orgány bezpečnostní, protipožární a zdravotnické, lesní správy
a personál mohou při výkonu služby vstupovat do výtvoru i mimo cesty;
2) výkon práva myslivosti a rybolovu (kromě výstavby mysliveckých a rybářských zařízení,
jako lovecké chaty, posedy apod.) není ochranou dotčen,
3) v dohodě a součinnosti s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody
jsou dovoleny dlouhodobé lesnické zásahy při výměně nevhodných porostů za porosty
odpovídající charakteru a ochraně území.
Další výjimky z ochrany, jakož i průzkumu a výzkumu výtvoru prováděný z jakýchkoliv
důvodů, povoluje ministerstvo školství a kultury.
Rada Národního výboru hlavního města Prahy se též usnesla určit podle § 9 zákona
č. 40/1956 Sb. pro chráněný přírodní výtvor „Divoká Šárka“ ochranné pásmo k zabezpečení
výtvoru před rušivými vlivy okolí.
Ochranné pásmo se rozprostírá na území hlavního města Prahy v katastrálním území
Dolní Liboc na parcelách č. 1079-1081, 1093-1109, 1115, 1117-1119, 1123-1133/2, 11361141, 1152-1159, 1161-1204, 1209-1210, 1333-1335 a 1339-1341 a katastrálním území
Vokovice na parcelách č. 755, 757-758, 766-768, 770-783, 786, 1357 a 1383-1384.
V ochranném pásmu není dovoleno použít leteckého poprašování všeho druhu. Změny
v dosavadním využívání pozemků jsou dovoleny pouze po projednání a souhlasu orgánů

státní ochrany přírody.
V ostatním zůstávají práva a povinnosti spojené s vlastnictvím, správou, držbou
nebo užíváním pozemků zahrnutých do území chráněného přírodního výtvoru nebo do jeho
ochranného pásma nezměněny. Ochranné podmínky chráněného přírodního výtvoru
a ochranného pásma budou zaznamenány a tradovány v lesních hospodářských plánech.
Jednání proti podmínkám ochrany chráněného přírodního výtvoru a nedovolené
zásahy a změny v ochranném pásmu se stíhají podle zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech
národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, pokud by nešlo o čin přísněji
trestný.
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