
Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP, 

 

o prohlášení chráněných přírodních výtvorů v Praze a jejich 

ochranných pásem  

 

 

Změna: nařízení č. 5/2010 Sb. hl. m. Prahy  

  

  

Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se dne 29. 4. 1968 na své 

schůzi usneslo prohlásit podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, tato území 

za chráněné přírodní výtvory:  

 

Čl. 1 

 

  

 1. Branické skály - bývalý lom a sousední vrch zvaný „školní“, kde se jednak 

zachovaly zbytky skalní stepi, jednak je zde naleziště zkamenělin. Kromě toho celý útvar je 

význačný krajinářsky. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním 

území Braník na parcelách č. 47, 49, 141, 142 a 782 o celkové výměře 9,0821 ha. Ochranné 

pásmo pro toto území není stanoveno.  

  

Z podmínek ochrany se zároveň pouze pro toto území povolují tyto výjimky:  

a) v náhorní rovné části parcel č. 47 a 49 zůstává i nadále dosavadní využití pro školské účely, 

tj. školní pavilony a související zařízení a provoz;  

b) v rovné dolní části bývalého lomu na parcele č. 141 zůstává dočasně dosavadní využití.  

  

 2. Pod Žvahovem - Vápencový skalní útvar s původními společenstvy rostlin 

a živočichů, zároveň významný krajinný prvek. Výtvor se rozprostírá na území hlavního 

města Prahy, v katastrálním území Hlubočepy na parcele č. 1772 o výměře 0,4997 ha. 

Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno. Jako trvalá výjimky jsou zde povoleny 

veškeré nutné zásahy, které bude činit správa Severozápadní dráhy podle zákona 

č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 111/1967 Sb.  

  

 3. Skalka - význačný geologický a krajinný prvek, převážně přirozeně zalesněný. 

Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy v katastrálním území Smíchov, 

na parcelách č. 4735, 4757, 4759, 4760 a 4761 o celkové výměře 9,8227 ha. Ochranné pásmo 

pro toto území není stanoveno.  

  

 4. Zlatnice - Skalnatý ostroh s vřesovištěm s některými chráněnými druhy rostlin - 

význačný krajinný útvar. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy v katastrálním 

území Dejvice, na parcelách č. 1683 a 1684 o celkové výměře 3,2722 ha. Ochranné pásmo 

pro toto území není stanoveno.  

  

 5. Nad mlýnem - skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy 

rostlin - význačný krajinný prvek. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, 

v katastrálním území Dejvice, na parcelách č. 1764, 2038, 2042, 2043, 2044, 2049, 2050 

a 2168 o celkové výměře 3,9083 ha. Ochranné pásmo je stanoveno v čl. 2.  
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 6. Jenerálka - skalní suk jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem 

chráněných druhů rostlin. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, 

v katastrálním území Vokovice, na parcelách č. 1535, 1537 a 2540 (k západnímu konci 

parcely č. 1541) o celkové výměře 1511 ha. Ochranné pásmo je stanoveno v čl. 2.  

  

 7. Střešovické skály - Pískovcové skály s přirozenými jeskyněmi a puklinami, 

geologicky i krajinářsky významné. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, 

v katastrálním území Střešovice na parcele č. 2102 a v katastrálním území Veleslavín 

na parcele č. 269 o celkové výměře 2507 ha. Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.  

  

 8. Velká skála - Buližníkový skalní suk - význačný geologický a krajinný objekt. 

Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Troja, na parcele 

č. 1111 o výměře 1,8059 ha. Ochranné pásmo pro toto území není stanoveno.  

  

 9. Jablonka - skalní útvar jako význačný geologický a krajinný prvek. Výtvor 

se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Libeň, na parcelách 

č.  449/2 a 450 o celkové výměře 1,2560 ha. Ochranné pásmo pro tuto území není stanoveno.  

  

 10. Čimické údolí - přirozené údolíčko s charakteristickými skalními ostrohy 

a s výskytem chráněných druhů rostlin na zbytcích skalních stepí. Zároveň jde i o význačný 

krajinný prvek. Výtvor se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním území 

Bohnice na parcele č. 826, v katastrálním území Čimice na parcelách č. 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 

71/1, 71/3, 72/2, 72/3, 73, 74, 76 (jižní polovina parcely), 77/2, 77/3, 90/1, 90/3, 90/4 a 91/1 

o celkové výměře 10815 ha. Ochranné pásmo je stanoveno v čl. 2.  

  

 11. Prosecké skály - pískovcové skalní stěny s přirozenými i umělými jeskyněmi 

a se zbytky teplomilné květeny. Výtvor se rozprostírá se území hlavního města Prahy, 

v katastrálním území Libeň na parcelách č. 2453 a 2454 a v katastrálním území Prosek 

na parcele č. 30 (až po parcelu č. 116) o celkové výměře 2,3264 ha. Ochranné pásmo je 

stanoveno v čl. 2.  

  

 12. Meandr Botiče - přirozený meandrový tok potoka s břehovými porosty. Výtvor 

se rozprostírá na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Záběhlice na parcele 

č.  673, v katastrálním území Hostivař na parcelách č. 2250, 2251, 2252, 2255, 2256, 2257, 

2258, 2259, 2262, 2263, 2269, 2291, 2294, 2721 a 2824 o celkové výměře 6,7005 ha. 

Ochranné pásmo je stanoveno v čl. 2.  

  

 Výtvory jsou zakresleny v mapách uložených na Ministerstvu kultury a informací 

(Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze) a u kulturní správy Národního 

výboru hlavního města Prahy (Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody). 

Výtvory jsou chráněny podle § 6 a 11 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Není 

proto dovoleno ničit, nebo poškozovat jejich území jako celek nebo v jednotlivostech, ať již 

jde o část nerostnou, rostlinnou nebo živočišnou. Jakékoliv zásahy do výtvorů mohou být 

plánovány, projektovány a prováděny jen se souhlasem ministerstva kultury a informací.  

  

 Z podmínek ochrany se zároveň pro všechny uvedené útvary povolují tyto trvalé 

výjimky:  

  

a) po veřejných cestách jsou výtvory obecně přístupné; orgány státní ochrany přírody, orgány 

bezpečnostní, orgány protipožární a orgány zdravotnické, lesní orgány a pracovníci těchto 
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orgánů mohou při výkonu služby vstupovat do výtvorů i mimo cesty;  

  

b) výkon práva myslivosti a rybolovu (kromě výstavby mysliveckých a rybářských zařízení, 

jako lovecké chaty, posedy a podobně) není ochranou dotčen;  

  

c) v dohodě a v součinnosti s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody 

jsou dovoleny dlouhodobě lesnické zásahy při výměně nevhodných porostů za porosty 

odpovídající charakteru a ochraně území a dále nezbytné udržovací zásahy vodohospodářské.  

  

 Další výjimky z ochrany, jakož i průzkum a výzkum výtvorů prováděných 

z jakýchkoliv důvodů, povoluje ministerstvo kultury a informací.  

  

Čl. 2 

  

 (1) Podle § 9 zákona č. 40/1956 Sb. se určují pro chráněné přírodní výtvory 

„Nad mlýnem“, „Jenerálka“, „Čimické údolí“, „Prosecké skály“ a „meandr Botiče“ ochranná 

pásma k zabezpečení výtvorů před rušivými vlivy okolí.  

  

 (2) Ochranné pásmo pro chráněný přírodní výtvor „Nad mlýnem“ se rozprostírá 

na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Dejvice na parcelách č. 1703, 1707, 

1709, 1782, 1785, 1787 a 2167.  

  

 (3) Ochranné pásmo pro chráněný přírodní výtvor „Jenerálka“ se rozprostírá na území 

hlavního města Prahy, v katastrálním území Vokovice na parcelách č. 96, 809-814, 817, 819, 

820, 835-841, 843-849, 851, 852/2, 853, 1344, 1345, 1385, 1495-1504, 1506-1517, 1526- 

1534, 1536-1539, 1540 (zbývající část), 1541 a 1767.  

  

 (4) Ochranné pásmo pro chráněný přírodní výtvor „Čimické údolí“ se rozprostírá 

na území hlavního města Prahy v katastrálním území Čimice na parcelách č. 33-41, 45/1, 

45/2, 49-51, 53, 54, 64/1, 64/2, 75, 76 (zbývající část), 77/1, 78, 80-88 a 94.  

  

 (5) Ochranné pásmo pro chráněný přírodní výtvor „Prosecké skály“ se rozprostírá 

na území hlavního města Prahy v katastrálním území Libeň na parcelách č. 2450, 2452 a 3853 

a v katastrálním území Prosek na parcelách č. 116, 117, 124 a 1127.  

  

 (6) Ochranné pásmo pro chráněný přírodní výtvor „meandr Botiče“ se rozprostírá 

na území hlavního města Prahy, v katastrálním území Záběhlice na parcelách č. 670-672, 674, 

684 a 685 a v katastrálním území Hostivař na parcelách č. 149-155, 162, 1794-1798, 1800, 

1801, 1802, 1803-1806, 1819, 1820, 2223, 2224, 2245-2247, 2249, 2260, 2261, 2265-2268, 

2270, 2272, 2273, 2274, 2276 a 2723.  

  

 (7) Ve všech ochranných pásmech není dovoleno letecké poprašování všeho druhu.  

  

Čl. 3 

  

 (1) Změny v dosavadním využívání pozemků jsou dovoleny pouze se souhlasem 

orgánů státní ochrany přírody.  

  

 (2) V ostatním zůstávají práva a povinnosti spojené s vlastnictvím, správou, držbou 

nebo užíváním pozemků zahrnutých do chráněných přírodních výtvorů nebo do jejich 
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ochranných pásem nezměněny. Ochranné podmínky chráněných přírodních výtvorů 

a ochranných pásem budou poznamenány a tradovány v lesních a hospodářských plánech.  

  

 (3) Jednání proti podmínkám ochrany chráněných přírodních výtvorů, jejich 

opomenutí a nedovolené zásahy a změny v ochranných pásmech se stíhají podle zákona 

č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění 

zákona č. 61/1967 Sb., pokud by nešlo o čin přísněji trestný.  

  

 

Čl. 4 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

Ludvík Černý, v. r.  

 

primátor 

 

 

JUDr. Zbyněk Kiesewetter, v. r.  

 

tajemník Národního výboru hlavního města Prahy 
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