
  
 

4/2009 
NAŘÍZENÍ 

Středočeského kraje 
 

ze dne 14.9.2009 
 

o zřízení přírodního parku H řebeny 
 

 Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vydává podle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. toto 
nařízení: 
 

Čl. 1 
 

Vymezení p řírodního parku a jeho poslání 
 

 (1) Přírodní park Hřebeny (dále jen „přírodní park“) se zřizuje z důvodu zachování krajinného rázu zalesněné 
pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na 
charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami a s řadou kulturně historických 
památek. Podle geomorfologického členění jsou v přírodním parku zastoupeny podcelky Hřebeny, Dobříšská pahorkatina, 
Příbramská pahorkatina a Brdy. Na geologické stavbě se podílejí paleozoické sedimenty a vulkanity příbramsko- jinecké a 
pražské pánve a dále sedimenty a vulkanity proterozoického stáří. Rozloha přírodního parku je 184 km2. 
  
 (2) Přírodní park se nalézá na území okresů Praha - západ, Beroun a Příbram. Přírodní park zasahuje do 
katastrálních území Běřín, Běštín, Bezdědice u Hostomic, Buková u Příbramě, Čenkov u Příbramě, Černolice, Dobřichovice, 
Dobříš, Felbabka, Hluboš, Hodyně u Skuhrova, Hostomice pod Brdy, Jíloviště, Jince, Kytín, Lety u Dobřichovic, Lhotka u 
Dobříše, Lhotka u Hořovic, Líšnice u Prahy, Lochovice, Mníšek pod Brdy, Osov, Pičín, Podbrdy, Radouš, Rejkovice, Rosovice, 
Rpety, Řevnice, Řitka, Skuhrov pod Brdy, Stříbrná Lhota, Svinaře, Velký Chlumec, Vižina, Voznice a Všenory. 
  
 (3) Hranice přírodního parku je vedena od západního okraje zastavitelného území města Dobříš na silnici Dobříš - 
Hostomice směrem k severu podél východní hranice areálu sanatoria a dále podle hranice lesa až k Trnovskému potoku. Jeho 
tok sleduje až k soutoku s potokem Lipížským, kde se obrací proti jeho proudu směrem k severovýchodu. Následně vede podél 
západní a severní hranice chatové osady v poloze Vlaška až k místní komunikaci, podél které pokračuje k jihu až k přemostění 
drobné vodoteče Vlaška. Zde se stáčí k východu a podél hranice mezi zastavěným územím a lesem obchází vrch Větrník po 
jeho západním, jižním a východním úpatí. Dále pokračuje k východu podél hřbitova až k místní komunikaci, podél které směřuje 
severně k lesu, jehož hranici dále sleduje východním a jihovýchodním směrem k silnici Dobříš - Voznice. Podél této silnice 
směřuje k severovýchodu až k obci Voznice, kde se v poloze Ježovka přimyká k lesu a jeho hranici sleduje podél západní části 
zastavěného území obce. Dále se stáčí k jihovýchodu a podél břehu Velkého rybníka dospívá až k hrázi, po které přechází na 
druhou stranu údolní nivy, kde opět sleduje rozhraní lesa a zastavěného území, aby se vrátila zpět k silnici směrem na 
Chouzavou. Podél této komunikace směřuje k severovýchodu až k přírodní rezervaci Andělské schody, kterou obchází po její 
západní a severní straně až opět k účelové komunikaci směřující k obci Chouzavá, podél níž pokračuje k severovýchodu. U 
mimoúrovňové křižovatky rychlostní komunikace a silnice směřující na Kytín obchází hranice přírodního parku průmyslový areál 
a napojuje se znovu na silnici vedoucí podél rychlostní komunikace směrem k Mníšku pod Brdy. Na území města Mníšek pod 
Brdy opouští hranice silnici a směřuje podél hranice lesa a zastavitelného území k vrchu Na Madlence, který obchází podél 
hranice lesa v poloze Smělých pole až k silnici směrem na Kytín. Podél silnice směřuje k jihozápadu, aby se u chatové osady 
stočila podél hranice lesa k severozápadu. Dále sleduje hranici chatové osady až k Bojovskému potoku, jehož nivu přetíná 
kolmo a napojuje se na místní komunikaci vedoucí podél této nivy směrem jihozápadním až k zastavitelnému území obce Kytín. 
Toto území obchází po jeho jižní, západní a severní straně a jižně pod polohami Pod mýtky a Na nouzi se napojuje na polní 
cestu a směřuje dále do Stříbrné Lhoty. Zde se odklání od cesty směrem k severozápadu a sleduje zastavěné území podél 
drobné vodoteče, místní komunikace a břehu drobných rybníčků až k lesu. Podél hranice lesa a zastavitelného území probíhá 
až k místní komunikaci, na níž se napojuje, a podél polohy Na Kvíčalce pokračuje dále k severovýchodu, kde se znovu přimyká 
k rozhraní lesa a zastavitelného území. Toto rozhraní sleduje přes polohu V lipkách a dále jižním úpatím vrchu Skalka až k 
silnici vedoucí z Mníšku pod Brdy do Řevnic, přičemž z této silnice opět odbočuje směrem k severovýchodu a podél místní 
komunikace obchází chatovou osadu v poloze Pod štítkem. V místě, kde se tato místní komunikace kříží se silnicí vedoucí z 
Řevnic k mimoúrovňovému křížení s rychlostní komunikací R4, se hranice přírodního parku stáčí k jihu a dále k jihovýchodu a 
před uvedeným mimoúrovňovým křížením se stáčí opět severovýchodním směrem a vede podél silnice k obci Řitka. Na území 
této obce se napojuje na hranici zastavitelného území a lesa, kterou sleduje až k poloze U hlavatého kamene, aby se odchýlila 
k drobnému remízu, od kterého pokračuje směrem severovýchodním až k drobné vodoteči, jíž dále sleduje až k silnici Řitka - 
Všenory. Z této silnice odbočuje hranice přírodního parku spolu s místní komunikací k obci Černolice a obchází východní a jižní 
hranice jejího zastavitelného území podél místních komunikací a drobných porostů až k lesu. Podél lesa pokračuje hranice dál 
kolem severní části zastavitelného území až k přírodní památce Hernolické skály, kterou míjí po její severní hranici a od jejího 
východního výběžku směřuje podél hranice mimolesní zeleně a zemědělských pozemků k jihovýchodu na silnici Řitka - 
Všenory. Po této silnici vede zpět k jihovýchodu a odbočuje z ní mezi polohami Na drahách a Na trubách údolím podél chatové 
osady až k Všenorskému potoku. Jeho tok sleduje hranice přírodního parku proti proudu až k soutoku s drobným 
pravostranným přítokem, odkud pokračuje ve stejném směru až k hranici lesa a zemědělských pozemků. V poloze Ve stružkách 
se stáčí k jihu a na jižním výběžku lesa opouští hranici lesa a přes pole směřuje k hranici chatové osady Jiráskova čtvrť, kterou 
obchází po její severní a severovýchodní straně až k rychlostní komunikaci R4. Podél ní opět směřuje k lesu a obchází další 
chatovou osadu podél polohy Jílovišťský les až k silnici Klínec - Všenory. U silničního podjezdu se hranice přírodního parku 
opět přimyká k rychlostní komunikaci R4, podél níž vede k obci Jíloviště, kde se odklání k západu a obchází zastavitelné území 
podél hranice lesa a místních komunikací ke hřbitovu, u nějž odbočuje k východu, aby podél polní cesty dospěla k 
mimoúrovňovému křížení rychlostní komunikace a místní komunikace v obci Jíloviště. Dále hranice obchází průmyslový areál a 



podél hranice lesa se vrací opět k rychlostní komunikaci R4, podél které vede až k hranici správních obvodů Středočeského 
kraje a Hlavního města Prahy. Tuto hranici sleduje podél silnice do Prahy - Lipenců a dále podle hranice lesa západním 
směrem až do Údolí hvězd k toku Berounky. Podél jejího pravého břehu směřuje proti proudu k obci Všenory, jejíž zastavitelné 
území obchází podél hranice lesa a u polohy Bučí překračuje bezejmennou vodoteč, míjí jižní výběžek zastavěnéh území a 
vede k západu přes polohu Podstádlí, kde podél místní komunikace stáčí k jihu a dospívá až k lesu. Hranici lesa a zastavěného 
území sleduje až do údolí Všenorského potoka a dále až na území obce Dobřichovice, kde obdobným způsobem obchází 
místní část Brunšov. Severně od polohy V Chlumečku a Malé Doubí se hranice přírodního parku stáčí k severovýchodu a podél 
údolí Malá rokle s drobnou vodotečí směřuje k železniční trati. Trať sleduje až k chatové osadě jiřně od polohy v náklí, kde se 
opět přimyká k hranici lesa, podél níž vede kolem polohy V tabulkách a Pod lesem na území města Řevnice. Zde je vedena 
opět stejným způsobem až k poloze V moklinách, kde přetíná kolmo silnici Řevnice - Mníšek pod Brdy a dále Moklický potok 
tak, že se dále napojuje na hranici průmyslového areálu, jejž obchází po jeho východní a jižní straně a dále podél mimolesních 
porostů až k polní cestě vedoucí od silnice Řevnice - Svinaře k jihozápadu do polohy Nezabudice. Zde hranice míjí další 
průmyslové plochy a v poloze Třešňová se opět připojuje k lesu, jehož hranici a dále též polní cesty sleduje až k osadě 
Halouny. Zde obchází chatové osady, přičemž se od hranice lesa se odděluje směrem k severozápadu a vede do polohy 
Meziměstská, kde mění směr k severovýchodu a napojuje se na místní komunikaci, přetíná Halounský potok a dále se napojuje 
na silnici, podél které probíhá až do obce Svinaře. Zde spolu se silnicí opět překračuje Halounský potok a obchází jižní výběžek 
zastavitelného území obce Svinaře u polohy Nad lipkou, kde přetíná drobnou vodoteč a vrací se zpět na silnici Svinaře - 
Hodyně. Od silnice sleduje hranice přírodního parku hranice katastrálního území Hodyně u Skuhrova směrem k jihu a po hranici 
zastavitelného území, porostů mimolesních dřevin a drobné vodoteče obchází zastavitelné území po jižní a západní straně, aby 
se připojila na silnici, jíž sleduje až k odbočce na polní cestu směřující k jihu. Podél této a navazujících cest sleduje hranici 
zastavitelného území v místní části Hatě až k Vrahovu potoku, který sleduje proti proudu až k chatové osadě. Dále vede podél 
rozhraní této osady a lesa, přičemž se následně stáčí na sever a probíhá podél cesty až do polohy Nad Hatěmi, kde se odklání 
k západu, přechází občasnou vodoteč a polní cestu a po hranici zastavitelného území míří k silnici. Po silnici vede hranice až do 
obce Skuhrov, kde na křižovatce odbočuje k jihu a dále sleduje hranici zastavitelného území až do polohy Na ladech, kde se 
napojuje na polní cestu, po níž směřuje k místní části Drahlovice. Následně přetíná pole a obchází zastavitelné území tohoto 
sídla po jeho východní straně až k lesu, aby se opětovně stočila na západ a na sever a podél místních komunikací a 
mimolesních porostů dospěla znovu na silnici, po které vede do obce Podbrdy. Zastavitelné území této obce sleduje po jeho 
východní, jižní a západní straně a od lesa se vrací na silnici, kde pokračuje k západu do obce Vižina. Zde se hranice přírodního 
parku odklání k jihu a po hranici zastavitelného území probíhá až k lesu, kde se napojuje na polní cestu, po které míří západním 
směrem ke kamenolomu, jehož areál obchází po východní a jihovýchodní hranici až k novodvorskému potoku, po jehož proudu 
dospívá k železniční trati. Po trati v úseku Vižina - Osov pokračuje jihozápadně až k železničnímu přejezdu v jižní části obce 
Osov, kde odbočuje k jihu a podál silnice vede k zastavitelnému území obce Velký Chlumec, které obchází podél polních cest, 
drobných vodotečí a porostů mimolesních dřevin z východní strany. Severně od polohy Nad Muchovem se stáčí k západu, 
načež podél drobné vodoteče a hranice zemědělského areálu dospívá až k silnici do Malého Chlumce. Po silnici směřuje k jihu 
a následně se odklání k východu a obchází zastavitelné území tohoto sídla podél jeho východní strany, míjí chatovou osadu a 
přimyká se k hranici lesa, jíž sleduje až k silnici Dobříš - Hostomice. Po této silnici vede k severozápadu až k odbočce na Lštěň, 
dále sleduje tuto odbočku, jižní hranici zastavitelného území a silnici Lštěň - Hostomice. Před plochou rekreační zástavby se 
stáčí na jih a podél polní cesty, drobného vodního toku, remízu a další polní cesty vedoucí podél potoka Chumavy směřuje 
kolem dvora Nouzov směrem k Hostomicím, kde se opět stáčí jihozápadně na polní cestu a přes polohu Mokříše obchází 
zastavitelné území Hostomic až na silnici Hostomice - Běštín, podél které vede k obci Běštín. Hranice dále obchází obec Běštín 
a její zastavitelné území podél úpatí vrchu Chloumek, polní cesty, hranice lesa a drobné místní vodoteče až k silnici Běštín - 
Jince, kterou překračuje v místě propustku. Odtud pokračuje podél polní cesty lemující na západě zastavitelné území obce 
směrem k severovýchodu a mezi osadou Bezdědičky a obcí Bezdědice se přimyká k lesu, jehož hranici sleduje až k 
zastavitelnému území obce Lhotka, jež obchází po jižní straně. Dále k západu vede podél polní cesty opět k lesu, obchází jeho 
severní výběžek a znovu podél polní cesty směřuje do údolí Litavky, kde se napojuje na železniční trať Hořovice - Jince. Tuto 
trať sleduje hranice přírodního parku až k jižnímu výběžku průmyslového areálu, kde přechází na druhý břeh Litavky. Zde se 
napojuje na silnici Rejkovice - Lochovice a směřuje podél ní až k hrázi rybníka Brod, kde se odklání k severozápadu na lesní 
cestu, podél které opouští údolí Litavky. Hranice dále kopíruje hranici lesa podél polohy Obecní les a severního úpatí vrchu 
Ostrý až k zastavěnému území obce Felbabka, které obchází po jeho severovýchodní straně až k silnici Felbabka - Rejkovice. 
Tu sleduje až do Rejkovic k mostu přes Litavku. Za mostem obchází po severní straně zastavěné území a podél místní 
komunikace směřuje k východu až k železniční trati, podél které pokračuje k zastávce Rejkovice. Zde opouští trať a opět 
odbočuje k východu, obchází zastavitelné území a pokračuje úpatím Plešivce podél polní cesty a hranice lesa k jihu, kde 
krátkým úsekem opět navazuje na silnici Běštín - Jince. V místě železničního přejezdu se hranice napojuje na železniční trať a 
vzápětí se odklání podél hranice lesa na svahu Vinice, který obchází západně od osady Běřín. V jihozápadním cípu osady se 
podél vedení vysokého napětí a hranice lesa navrací zpět do údolí Litavky a proti jejímu toku pokračuje směrem k obci Čenkov, 
kde sleduje hranici jejího zastavitelného území a lesa. Jižně od Čenkova se opět napojuje na tok Litavky a v místě jejího 
přemostění dále na silnici Čenkov - Hluboš (Jince - Příbram), podél které pokračuje kolem Medalova mlýna až k zatáčce před 
přemostěním Hlubošského potoka. Zde se stáčí k severu a podél místní komunikace dospívá opět k lesu, jehož hranici sleduje 
východním a severovýchodním směrem až k hranici zemědělského areálu v poloze U černého blata. Zde hranice přírodního 
parku pokračuje podél lesní cesty stáčející se postupně k jihovýchodu až k osadě Náves, kde míjí zastavěné území a pokračuje 
podél stejné lesní cesty směrem k obci Buková u Příbramě. Zde se na hranici zastavěného území napojuje na místní 
komunikaci směřující severovýchodním směrem k osadě Malá Buková, kde se opět stáčí k jihovýchodu a probíhá jižně od 
Sychrovského potoka přes polohu Na luhu k chatové osadě u Vackova rybníka pod polohou Draha. Zde se opět připojuje k 
hranici lesa, kterou sleduje až k ústí Sychrovského potoka do Sychrovského rybníka, kde se stáčí k jihu a překračuje potok a 
cestu, podél které míří k východu. Dále obchází zastavitelné území na břehu rybníka, pokračuje po hrázi k severu, kde opět 
sleduje hranici zastavitelného území Sychrova až k silnici Sychrov - Dobříš. Podél této silnice probíhá k severovýchodu, kde se 
znovu napojuje na hranici lesa a mezi polohami Říhovka a Brumovec směřuje k jihovýchodu, kde dosahuje jižního výběžku 
lesa. Odtud vede směrem k východu mezi polohami U pěšinky a Jalovčiny nejprve podél hranice lesa a poté podle břehu 
Jalovčího potoka až k Jalovčímu rybníku, který obchází po jeho jižním břehu, podél drobného remízu, hráze rybníka a 
severního břehu, aby se opět připojila na hranici lesa a mezi polohami Svatá Anna a Na nouzi dospěla až k silnici Sychrov - 
Dobříš. Dále k severu postupuje opět podél hranice lesa západně od Dobříše až k silnici Dobříš - Hostomice, kde se stáčí k 
východu a pokračuje podél areálu sanatoria až k zastavitelnému území města Dobříš. 
  
 (4) Hranice přírodního parku tvoří dále hranice zvláště chráněných území - přírodních rezervací Kuchyňka a Hradec, 
které jsou podle § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. z území přírodního parku vyňaty a dále hranice objektů důležitých pro 
obranu státu1), které rovněž nejsou součástí přírodního parku. 



  
 (5) Podrobně je hranice přírodního parku zakreslena v mapě v měřítku 1:100 000, která je přílohou tohoto nařízení. 
  

Čl. 2 
 

Podmínky ochrany p řírodního parku 
 

 (1) Území přírodního parku je chráněno, stejně jako ostatní volná krajina, ustanovením § 12 odst. 1 a odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb. 
  
 (2) V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. stanovuje Rada Středočeského kraje omezení využití území 
následovně. Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny lze z důvodu zajištění ochrany přírodního parku provádět na 
jeho území následující činnosti a zásahy, které by mohly mít za následek poškození nebo narušení krajinného rázu: 
  
a) provádět změny druhu pozemků mimo zastavěná a zastavitelná území sídelních útvarů a způsob jejich využití podle 
zvláštních právních předpisů,2) 
  
b) umožňovat, povolovat nebo provádět změny v území spočívající ve změnách jeho využití, prostorového uspořádání, včetně 
umísťování a povolování staveb a jejich částí i změn podle zvláštních právních předpisů,3) 
  
c) provádět stavební činnost, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatření podle zvláštních právních předpisů 
uvedená v bodě b) tohoto článku, 
  
d) provádět terénní úpravy, navážky a zemní práce mimo zastavěná území sídelních celků, 
  
e) těžit horniny a nerosty, provádět hornickou činnost a geologické práce ve smyslu zvláštních právních předpisů,4) 
  
f) přemísťovat a odvážet kameny, poškozovat přirozené skalní výchozy; souhlas orgánu ochrany přírody není třeba v případě, 
kdy je kámen přemístitelný bez použití nářadí nebo mechanizace; v případě pochybností je rozhodující vyjádření obce s 
rozšířenou působností. 
  

Čl. 3 
 

Hospoda ření v p řírodním parku 
 

 (1) Zřízením přírodního parku není dotčen běžný způsob obhospodařování pozemků. 
  
 (2) V případech, kdy způsob hospodaření musí být schválen (např. lesní hospodářský plán), řídí se způsob 
hospodaření pravidly schváleného dokumentu. 
  

Čl. 4 
 

Závěrečná ustanovení 
 

 (1) Toto nařízení včetně mapové přílohy je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje a úřadů obcí s rozšířenou 
působností - Městských úřadů Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice a Příbram. 
  
 (2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle § 45 zákona č. 200/1990 
Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako protiprávní jednání podle § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud není postižitelné podle § 87 nebo § 88 zákona č. 114/1992 Sb. 
  
 (3) Pokud zákon nestanoví odlišný postup, je k vydání souhlasu podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností. 
  
 (4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 069-32/2009/RK ze dne 14.9.2009 a nabývá 
účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. 

MUDr. David Rath v.r. 
 

hejtman 
Ing. Miloš Petera v.r. 

 
náměstek hejtmana 
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____________________ 
  
1) § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
  
2) Například zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 265/1992 
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 
  
3) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  
4) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 



Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


