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VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2010

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Předmět ochrany

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Ka-
ňon Labe (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou

a) přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu
řeky Labe tvořené především acidofilními a května-
tými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími
biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a ži-
vočichů,

b) geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu
kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokra-
sového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní
křídy vyskytujícími se zde především v podobě
rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných
hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se speci-
fickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a

c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Labské údolí a které se nachá-
zejí na území národní přírodní rezervace.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Ústeckého kraje, v katastrálních územích Hřensko, Ja-
nov u Hřenska, Labská Stráň, Loubí u Děčína, Ludví-
kovice a Růžová. Hranice národní přírodní rezervace se

stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2).
Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění
území národní přírodní rezervace je uvedeno v přílo-
ze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použi-
tím jiného než místního přírodního materiálu stej-
ného geologického původu,

c) provádět zásahy do koryt nebo břehů vodních
toků,

d) provádět výzkumnou a průzkumnou činnost
v podzemních prostorách a portálech jeskyní
a štol,

e) provádět geologické práce spojené se zásahem do
území,

f) zřizovat myslivecká zařízení,

g) odstraňovat stromy ohrožující provoz na silni-
ci I/62 Děčín – Hřensko.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
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1) Příloha č. 316 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na

území státu a zásadách jejich používání.
3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6

zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Hřen-
sko. Hranice ochranného pásma národní přírodní re-
zervace se stanoví samostatným uzavřeným geometric-
kým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi systému jednotné trigonome-
trické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geo-
metrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační gra-

fické znázornění ochranného pásma národní přírodní
rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 142/2010 Sb.
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