
Kategorie MZCHÚ Název MZCHÚ Výjimka dle § 43

Přírodní památka Augšperský potok ne

Přírodní rezervace Babí doly ano

Přírodní rezervace Babí lom ano

Přírodní památka Babolský háj ne

Přírodní památka Bačov ne

Přírodní památka Baračka ne

Přírodní rezervace Bayerova ano

Přírodní památka Betlém ne

Přírodní památka Bezourek ne

Přírodní památka Bílá hora ne

nePřírodní památka Andělka a Čertovka



Přírodní památka Bílá skála u Jamolic ne

Přírodní památka Bílý kopec u Čejče ne

Přírodní rezervace Bílý kříž ano

Přírodní památka Biskoupská hadcová step ne

Přírodní památka Biskoupský kopec ne

Přírodní památka Borky ne

Přírodní rezervace Bosonožský hájek ano

Přírodní památka Bouchal ne

Přírodní rezervace Břenčák ano

ne

ne

Bohuslavické stráněPřírodní památka

Božický mokřadPřírodní památka



Přírodní památka Budkovické slepence ne

Přírodní památka Cínová hora ne

Přírodní rezervace Cornštejn ano

Přírodní rezervace Coufavá ano

Přírodní památka Cukl a Rozsečské rašeliniště ne

Přírodní rezervace Čepičkův vrch a údolí Hodonínky ano

Přírodní památka Černá skála ne

Přírodní rezervace Černovický hájek ano

ne

ne

ne

BřezinaPřírodní památka

Červený rybníčekPřírodní památka

Čtvrtky za BořímPřírodní památka



Přírodní památka Dobrá studně ne

Přírodní rezervace Durana ano

Přírodní rezervace Františkův rybník ano

Přírodní památka Habrová ne

Přírodní rezervace Háj u Louky ano

Přírodní rezervace Hašky ano

Přírodní památka Hersica ne

ne

ne

ne

Přírodní památka Dolní mušovský luh

Přírodní památka Háj u Lipova

Přírodní památka Hevlínské jezero



Přírodní rezervace Hloží ano

Přírodní památka Hochberk ne

Přírodní památka Holásecká jezera ne

Přírodní rezervace Holé vrchy ano

Přírodní památka Horní Bělá ne

Přírodní památka Horní Židovka ne

Přírodní památka Hošťálka ne

Přírodní památka Hovoranské louky ne

Přírodní rezervace Hrádek ano

ne

ne

HorkaPřírodní památka

Přírodní památka Horky



Přírodní rezervace Hrádky ano

Přírodní památka Hrubá louka ne

Přírodní památka Hrušín ne

Přírodní památka Hřebenatkový útes ne

Přírodní památka Jalový dvůr ne

Přírodní rezervace Jelení skok ano

Přírodní rezervace Jelení žlíbek ano

Přírodní památka Jesličky ne

ne

ne

Hynčicovy skályPřírodní památka

JezeroPřírodní památka



Přírodní památka Jezírko Kutnar ne

Přírodní památka Junácká louka ne

Přírodní památka Kačiny ne

Přírodní památka Kameníky ne

Přírodní rezervace Kamenný vrch ano

Přírodní rezervace Karlov ano

Přírodní rezervace Kavinský potok ano

ne

ne

ne

neKavkyPřírodní památka

JezeroPřírodní památka

Kamenice u HlohovcePřírodní památka

Kamenná hora u DerflicPřírodní památka



Přírodní památka Klášterce ne

Přírodní památka Kněžnice ne

Přírodní památka Krkatá bába ne

Přírodní rezervace Krnovec ano

Přírodní památka Kuče ne

Přírodní památka Kůlny ne

Přírodní památka Kunštátská obora ne

Přírodní památka Květné jezero ne

Přírodní památka Lange Wart ne

Přírodní památka Lebeďák ne

Přírodní památka Letiště Marchanice ne

Přírodní památka Letiště Milotice ne

neKvětnicePřírodní památka



Přírodní památka Lhotské jalovce a stěny ne

Přírodní památka Lipiny ne

Přírodní památka Losky ne

Přírodní památka Losolosy ne

Přírodní památka Loucká obora ne

Přírodní rezervace Louky pod Kulíškem ano

Přírodní památka Louky pod Kumstátem ne

Přírodní památka Luzichová ne

Přírodní památka Lysická obora ne

Přírodní památka Malhostovické kopečky ne

Přírodní rezervace Malužín ano

neMedlánecká skalkaPřírodní památka



Přírodní památka Medlánecké kopce ne

Přírodní památka Míchovec ne

Přírodní rezervace Moravanské lúky ano

Přírodní památka Mrazový klín ne

Přírodní rezervace Mušenice ano

Přírodní rezervace Na Bítovské cestě ano

Přírodní rezervace Na Kocourkách ano

Přírodní památka Na lesní horce ne

Přírodní památka Na Líchách ne

Přírodní památka Na skalách ne

Přírodní památka Nad Berankou ne

Přírodní rezervace Nad horou ano

neMikulovické jezeroPřírodní památka



Přírodní památka Nad Medlovickým potokem ne

Přírodní památka Nad Vápenkou ne

Přírodní památka Návdavky u Němčan ne

Přírodní památka Netopýrky ne

ne

ne

ne

ne

Nivky za VětřákemPřírodní památka

Nosislavská zátočinaPřírodní památka

Nad řekamiPřírodní památka

NávršíPřírodní památka



Přírodní rezervace Nosperk ano

Přírodní památka Obřanská stráň ne

Přírodní rezervace Obůrky-Třeštěnec ano

ne

ne

ne

ne

Nosislavská zátočinaPřírodní památka

Očovské loukyPřírodní památka

OchozyPřírodní památka

Oleksovická mokřinaPřírodní památka



Přírodní památka Oleksovické vřesoviště ne

Přírodní rezervace Oskovec ano

Přírodní rezervace Oskovec II ano

Přírodní památka Osypané břehy ne

Přírodní památka Padělky ne

Přírodní památka Pahorek ne

Přírodní památka Pánov ne

Přírodní památka Panská skála ne

Přírodní památka Park Letovice ne

ne

nePaví kopecPřírodní památka

Patočkova horaPřírodní památka



Přírodní rezervace Pavlovské mokřady ano

Přírodní památka Pekárka ne

Přírodní památka Pilský rybníček ne

Přírodní rezervace Písečný rybník ano

Přírodní památka Plácky ne

Přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava ano

Přírodní památka Pláně ne

Přírodní rezervace Ploník ano

Přírodní rezervace Pod Havranem ano

Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou ano

ne

ne

ne

Paví kopecPřírodní památka

PekárnaPřírodní památka

PískyPřírodní památka



Přírodní památka Pod Šibeničním kopcem ne

Přírodní rezervace Podhradské skály ano

Přírodní rezervace Podsedky ano

Přírodní památka Polámanky ne

Přírodní rezervace Rakovec ano

Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí ano

Přírodní rezervace Rašovický zlom - Chobot ano

Přírodní rezervace Roviny ano

ne

ne

ne

Pustý kopec u KonicPřírodní památka

Pustý mlýnPřírodní památka

Rájecká tůňPřírodní památka



Přírodní památka Roviny ne

Přírodní památka Roznitál ne

Přírodní památka Rudlické kopce ne

Přírodní rezervace Růžový vrch ano

Přírodní památka Rybičková skála ne

Přírodní památka Skalky u Přehrady ne

Přírodní rezervace Skařiny ano

Přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole ano

Přírodní rezervace Slanisko Novosedly ano

Přírodní rezervace Slunná ano

Přírodní památka Soběšické rybníčky ne

Přírodní rezervace Sokolí skála ano

Přírodní rezervace Stibůrkovská jezera ano

Přírodní památka Stračí ne

neSantonPřírodní památka



Přírodní památka Střebovský kopec ne

Přírodní památka Střečkův kopec ne

Přírodní památka Střelická bažinka ne

Přírodní památka Stříbrný vrch ne

Přírodní památka Svídovec ne

Přírodní památka Sýkoř ne

Přírodní památka Synalovské kopaniny ne

Přírodní památka Šafářka ne

ne

ne

Střelický lesPřírodní památka

Studánkový vrchPřírodní památka



Přírodní rezervace Šévy ano

Přírodní památka Šidlovy skalky ne

Přírodní rezervace Špice ano

Přírodní rezervace Šumický rybník ano

Přírodní rezervace Templštejn ano

Přírodní rezervace Tisová stráň ano

Přírodní památka Trkmanec-Rybníčky ne

Přírodní rezervace U doutné skály ano

Přírodní památka U kapličky ne

ne

ne

neŠibernáPřírodní památka

ŠirokýPřírodní památka

Troskotovický dolní rybníkPřírodní památka



Přírodní památka U Michálka ne

Přírodní rezervace U Nového hradu ano

Přírodní rezervace U Vrby ano

Přírodní památka Údolí Chlébského potoka ne

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice ano

Přírodní památka Uherčická louka ne

Přírodní památka Úvalský rybník ne

Přírodní památka V Jezdinách ne

Přírodní památka V olších ne

Přírodní rezervace Ve žlebcách ano

Přírodní památka Velatická slepencová stráň ne

neVe ŽleběPřírodní památka



Přírodní památka Velká Klajdovka ne

Přírodní rezervace Velká skála ano

Přírodní rezervace Velký Kuntínov ano

Přírodní památka Veselská lada ne

Přírodní památka Veselský chlum ne

Přírodní památka Vinohrady ne

Přírodní rezervace Visengrunty ano

ne

ne

ano

Velké DružďavyPřírodní památka

Velký hájekPřírodní památka

Věstonická nádržPřírodní rezervace



Přírodní památka Vraní vrch ne

Přírodní rezervace Vratíkov ano

Přírodní rezervace Zadní Hády ano

Přírodní památka Zámecký les v Lomnici ne

Přírodní památka Zápověď u Karlína ne

Přírodní rezervace Zázmoníky ano

Přírodní památka Zimarky ne

ne

ne

ne

ZlobicePřírodní památka

Výrovické kopcePřírodní památka

Zhořská mokřinaPřírodní památka



Přírodní rezervace Zouvalka ano

Přírodní památka Žebětín ne

Přírodní památka Žebětínský rybník ne

Přírodní památka Žižkův stůl ne

Přírodní památka Žlíbek ne

neŽlebyPřírodní památka



Konkrétní ustanovení 

zřizovacícho předpisu 

MZCHÚ

Činnost vázaná na souhlas podle 

zřizovacího předpisu

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1
vstup a pohyb je povolen po 

stávajících cestách

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1

V části, která tvoří reservaci úplnou, 

jsou vyloučeny jakékoliv zásahy. 

Vstup do tohoto území je dovolen 

pouze orgánům státní péče o ochranu 

přírody a krajiny a za účelem 

vědeckých studií jen na průkaz 

vydaný ministerstvem školství, věd a 

umění nebo jeho orgány.

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 2 odst. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat



čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. e)
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy

čl. 2 písm. a)

není dovoleno jakýmkoliv způsobem do 

území zasahovat, rušit jeho vývoj, získávat 

a odnášet z něj jakékoliv přírodniny

čl. 2 písm. b)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

polních či lesních cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. a)

zasahovat do výchozů a sbírat přírodniny s 

výjimkou výzkumu prováděného 

odbornými organizacemi nebo 

kvalifikovanými osobami po předchozím 

oznámení referátu živ. pros. OÚ Hodonín

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

veřejných cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit či 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, trhat, přemisťovat, ničit či 

vysazovat rostliny, kromě sběru lesních 

plodů

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. a)

vstup veřejnosti je omezen a je povolen 

jen po lesních cestách....orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat



čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených 

cestách...cestách....orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti

par. 6 odst. 1

vstup veřejnosti je omezen a je 

povolen jen po lesních cestách a 

označených ztezkách....orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)
sbírat rostliny či odchytávat živočichy, 

kromě výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)
sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, 

kromě výkonu práva myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, trhat, přemisťovat, ničit či 

vysazovat rostliny, kromě sběru lesních 

plodů

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

trhat nebo ničit rostliny, sbírat, ničit nebo 

odchytávat živočichy, kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 2

zakázáno vstupovat mimo stávající cesty a 

pěšiny, pokud nejde o vstup související se 

zemědělskou, lesní nebo mysliveckou 

činností



čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, 

kromě výkonu práva myslivosti či sběru 

lesních plodů

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

veřejně přístupných cestách...orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 3
přístup veřejnosti je možný pouze po 

obvodových komunikacích

čl. 2 odst. 1 písm. e)
sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, 

kromě výkonu práva myslivosti

odst. 1
trhání, vyrýpávání nebo ničení rostlin a 

jakékoliv poškozování chráněného území

odst. 4

dovoleno procházet jen po označených 

cestách. Sběr přírodnin pouze pro 

vědecké účely.

čl. 2 odst. 2

veřejnosti je vstup povolen jen po 

značených turistických cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

či lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm e)
sbírat rostliny či odchytávat živočichy, 

kromě výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti 

a rybářství.

čl. 2 odst. 1 písm j) vstup do rákosin



čl. 2 odst. 2

veřejnosti vstup povolen jen po 

značených turistických cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm e)
provádět jiné činnosti, které by mohly 

vést k poškození předmětu ochrany

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem do 

území zasahovat, rušit jeho vývoj, získávat 

a odnášet z něj jakékoliv přírodniny.

čl. 3

veřejnosti vstup povolen jen po 

značených turistických cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm b)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. c)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1

reservace bude ponáchána v nynějším 

stavu a bude chráněna před jakýmikoli 

zásahy. Zejména přes vyrýpáváním 

rostlin,….

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen po veřejně 

přístupných cestách, v případě lesních 

území po turistickyznačených 

cestách.….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat



čl. 2 písm. a)

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních a polních cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních a polních cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem do 

území zasahovat, rušit jeho vývoj, získávat 

a odnášet z něj jakékoliv přírodniny.

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen po turisticky 

značených cestách.….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních a polních cestách.….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

par. 6 odst. 1

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních cestách a značených 

stezkách….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 písm a)

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 4

veřejnosti není přístup do chráněného 

území omezen za předpokladu dodržení 

ochr. podmínek tohoto nařízení

čl. 2 odst. 1
vstup nebo pohyb v území je povolen jen 

se souhlasem Okresního úřadu Hodonín



čl. 2 odst. 4 písm. g)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

odst. 6

přístup k jezírku je dovolen jen 

oprávněným lovcům a rybářům a za 

účelem vědeckého bádání pouze osobám, 

které se prokáží písemným povolením 

Ministerstva kultury

čl. 2 písm a)

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

přístupové značkované cestě z přístaviště 

Zouvalka….orgány státní ochrany přírody 

a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 2

záměr provádět výzkum a průzkum v 

chráněném území musí být předem 

ohlášen OOP

čl. 2 odst. 3

veřejnosti není přístup do chráněného 

území omezen za předpokladu dodržení 

ochr. podmínek tohoto nařízení

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm b)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. c)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen pouze po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

návštěva reservace je možná po předchozí 

dohodě s příslušnou správou a za 

doprovodu

čl. 2 odst. 1

vstup a pobyt je povolen pouze po 

stezkách vyznačených OOP….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 odst. 3 písm d) sbírat rostliny či odchytávát živočichy



čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

odst. 1

veřejnosti není rezervace 

přístupná….orgány státní ochrany přírody 

a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm a)

veřejnosti není vstup do území 

povolen….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je přístup povolen jen po 

lesních a polních cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 písm a)
vstup veřejnosti je povolen po stávajících 

lesních cestách

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

odst. 7

vstup do reservace je dovolen jen 

oprávněným lovcům a rybářům a za 

účelem vědeckého bádání pouze osobám, 

které se prokáží písemným povolením 

Ministerstva kultury

čl. 3 odst. 1 písm c)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. f)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. j) vstupovat do jeskyní

čl. 2 odst. 3

veřejnosti není přístup do chráněného 

území omezen za předpokladu dodržení 

ochr. podmínek tohoto nařízení

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti



čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. a)

zasahovat do výchozů a sbírat přírodniny s 

výjimkou výzkumu prováděného 

odbornými organizacemi nebo 

kvalifikovanými osobami po předchozím 

oznámení referátu živ. prostředí 

Okresního úřadu Hodonín

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 2 písm. a)

vstupovat mimo stávající cesty a 

pěšiny, pokud nejde o vstup 

souvisejícíse zemědělskou, lesní nebo 

mysliveckou činností

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. d)
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy 

par. 6 odst. 1

veřejnosti je přístup povolen pouze po 

lesních cestách a značených 

stezkách….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst 1

vstup a pobyt je povolen pouze po 

cestách vyznačených OOP….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. d)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti



čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen pouze po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1 písm. j) vstup do rákosin

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

značených turistických cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm. c)
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy 

čl. 3 odst. 1 písm. g) trhat či jinak poškozovat rostliny

čl. 2 odst. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávající cestě….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. e)
pohybovat se mimo vyznačené turistické 

stezky nebo veřejné cesty



čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm e)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. f)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. g)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávající cestě při spodní hranici 

chráněného území….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 2

pohyb veřejnosti je povolen jen po 

značených turistických cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 odst. 4 písm. e)

sbírat rostliny nebo odchytávat živočichy 

kromě výkonu práva myslivosti a sběru 

lesních plodů

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny



čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

veřejně přístupných a lesních 

cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a 

vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

veřejně přístupných a lesních 

cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a 

vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 písm a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

veřejných cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 2

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 2 odst. 1

na území mohou vstupovat….odborní a 

vědečtní pracovníci. Fyzické nebo 

právnické osoby při provádění prací podle 

Plánu péče, a to na základě platné 

smlouvy uzavřené s Okresním úřadem 

Hodonín

čl. 2 odst. 3 písm. g)

sbírat rostliny nebo odchytávat živočichy 

kromě výkonu práva myslivosti a sběru 

lesních plodů

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1 písm. j)
vstup do rákosin v období hnízdění 

ptactva (tj. od 15.4. do 15.7.)



čl. 2 odst. 1 písm. g)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

odst. 6

pobyt v rezervaci a sběr přírodnin se 

dovoluje pouze pro vědecké účely a jen s 

písemným povolením Ministerstva kultury

par. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 5 písm. c)
…v době od 1.4. do 15.7. rušit hnízdící 

ptáky na plážích

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1 písm n)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny



čl. 3 odst. 1 písm. o)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 2 písm. b)

vstupovat mimo stávající cesty a 

pěšiny, pokud nejde o vstup 

souvisejícíse zemědělskou, lesní nebo 

mysliveckou činností

čl. 2 odst. 1

vstup a pohyb je povolen pouze po 

cestách vyznačených OOP….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 3 čísl. 8
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1

veřejnosti není vstup povolen….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti není vstup povolen….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou do 

území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po cestě 

na severním okraji území….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat



čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. e)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. g)
provádět jiné činnosti, které by mohly 

vést k poškození předmětu ochrany

čl. 2 odst. 1

vstup a pohyb je povolen pouze po 

cestách vyznačených OOP….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

čl. 2 odst. 3 písm. i)
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen po veřejně 

přístupných cestách, v případě lesního 

území po lesních a turisticky značených 

cestách….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat



čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 3 odst. 1 písm. e)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. f)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

pravobřežním schodišti, část na levém 

břehu řeky zůstává pro veřejnost 

uzavřena….orgány státní ochrany přírody 

a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

odst. 4

pobyt v rezervaci se dovoluje jen za 

účelem vědeckého výzkumu a pouze s 

písemným povolením Ministerstva 

kultura, školství a Státní památkové 

správy v Praze

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat



čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1

vstup na výchozy a pohyb po nich není 

dovolen, v ostatních částech chráněného 

území není vstup a pohyb omezen

čl. 3 odst. 1 písm. c) chytat, přemisťovat či jinak rušit živočichy

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.



čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

odst. 2 vstup do reservace není povolen

čl. 2 odst. 3 písm. i)
vstup do rákosin v době hnízdění 

ptactva (od 15.4. do 15.7.)

čl. 3 odst. 1 písm. a)
vstupovat do oblasti vymezené v příloze č. 

3 tohoto nařízení v době od 15.2. do 15.7.

čl. 2 odst. 1 písm. g)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1 písm. h)
vstup do rákosin v době hnízdění 

ptactva (od 15.4. do 15.7.)

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.



čl. 2 odst. 3 písm. h)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 2

vstup jen po cestách vyznačených se 

souhlasem OOP….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny



čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po 

stávajících cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření odborníci 

a vědečtí pracovníci mohou do území 

vstupovat

odst. 1
není dovoleno…chráněné území jakkoliv 

poškozovati

odst. 3

přístup do rezervace je dovolen pouze 

orgánům státní péče o ochranu přírody a 

krajiny a badatelům, kteří k tomu obdrží 

písemné povolení Ministerstva kultury

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je přístup povolen po 

veřejně přístupných cestách, v 

případě lesních území po lesních a 

turisticky značených cestách

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti a sběru lesních plodů

čl. 3 odst. 1

jen se souhlasem okresního úřadu je 

možno na území rezervace a jeho 

ochranného pásma vstupovat na pobřežní 

mělčiny a ostrůvky

čl. 3 odst. 2
přístup věřejnosti je umožněn pouze po 

obvodové komunikaci v koruně hrází

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat



čl. 2 odst. 1 písm. i)

sběr, trhání, přemisťování, poškozování a 

ničení rostlin a sběr, přemisťování, rušení, 

usmrcování, zraňování, odchyt či lov 

živočichů. Kromě výkonu práva myslivosti.

čl. 3 odst. 1 písm. c)
provádět výzkumné, prúzkumné nebo 

monitorovací práce

čl. 3 odst. 1 písm. d)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. e)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti

odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a značených cestách….výzkumní 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je přístup povolen po 

veřejně přístupných cestách, v 

případě lesních území po lesních a 

turisticky značených cestách….orgány 

státní ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat

čl. 2 odst. 1

není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

do území zasahovat, rušit jeho vývoj, 

získávat a odnášet z něj jakékoliv 

přírodniny

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je vstup povolen jen po 

vyznačených cestách….orgány státní 

ochrany přírody a jimi pověření 

odborníci a vědečtí pracovníci mohou 

do území vstupovat



čl. 2 odst. 1 písm. c)
sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy

čl. 3 odst. 1

veřejnosti je přistup povolen jen po 

veřejných cestách po okraji chráněného 

území….orgány státní ochrany přírody a 

jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat

čl. 2 odst. 1 písm. e)

sbírat či odchytávat rostliny a 

živočichy kromě výkonu práva 

myslivosti

čl. 3 odst. 1 písm. c)
sbírat, trhat, přemisťovat, ničit nebo 

vysazovat rostliny

čl. 3 odst. 1 písm. d)

sbírat, přemisťovat, rušit, usmrcovat, 

zraňovat, odchytávat či lovit živočichy, 

vyjma výkonu práva myslivosti, vypouštět 

živočichy

čl. 2 písm. a)

veřejnosti je vstup povolen jen po polních 

a lesních cestách….orgány státní ochrany 

přírody a jimi pověření odborníci a vědečtí 

pracovníci mohou do území vstupovat
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