
 
 
 
Nové lokality navrhované na doplnění do národního seznamu evropsky významných lokalit 

 

Kraj Kód Název Předmět(y) ochrany 

Středočeský kraj CZ0212024 Červené dolíky střevíčník pantoflíček 

Středočeský kraj CZ0212025 Ostrov u Jedomělic střevíčník pantoflíček 

Středočeský kraj CZ0210734 Stráně u Kochánek Formace jalovce obecného na vřesovištích 
nebo vápnitých trávnících 

Jihočeský kraj CZ0310629 Blana 
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 

vegetací parožnatek,  
Přirozená dystrofní jezera a tůně 

Jihočeský kraj CZ0310630 Ďáblík Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek 

Jihočeský kraj CZ0313823 Nová Ves nad Lužnicí-Lanopás modrásek bahenní 

Jihočeský kraj CZ0313824 Slavonické rybníky vážka jasnoskvrnná 

Plzeňský kraj CZ0323826 Dobřany kuňka žlutobřichá 

Plzeňský kraj CZ0325003 Netřeb dvouhrotec zelený 

Karlovarský kraj CZ0410439 Lítovský mokřad  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 
bentickou vegetací parožnatek 

Karlovarský kraj CZ0410438 Močál u Bystřiny  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 
bentickou vegetací parožnatek 

Karlovarský kraj CZ0414128 Toto-Karo  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 
bentickou vegetací parožnatek, čolek velký 

Ústecký kraj CZ0424139 Dobříňský háj 

lesák rumělkový,  
Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem, j. 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo j. 
úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie 

Ústecký kraj CZ0424137 Labské údolí 

Bobr evropský,  
losos obecný,  

modrásek očkovaný,  
modrásek bahenní,  

vydra říční,  
žabníček vzplývavý,  

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací 
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,  

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion,  

Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.,  

Evropská suchá vřesoviště,  
Vápnité nebo bazické skalní trávníky,  

Středoevropské silikátové sutě,  



Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně,  
Chasmofytická vegetace silikátových 

skalnatých svahů,  
Jeskyně nepřístupné veřejnosti,  

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum,  
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 

roklích,  
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní 

a boreální Evropy,  
Středoevropské lišejníkové bory 

Ústecký kraj CZ0424140 Loužek 

lesák rumělkový,  
Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem 

vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým nebo 
j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie 

Ústecký kraj CZ0424138 Pístecký les 

lesák rumělkový,  
Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem 

vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým nebo 
j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provincie 

Ústecký kraj CZ0423660 Pražská pole 
čolek velký,  

kuňka obecná,  
vážka jasnoskvrnná 

Ústecký kraj CZ0423659 Světlík vážka jasnoskvrnná 

Královehradecký 
kraj CZ0523824 Běleč - střelnice vážka jasnoskvrnná 

Pardubický kraj CZ0533698 Kladruby nad Labem lesák rumělkový,  
páchník hnědý 

Pardubický kraj CZ0533696 Kochánovické rybníky a tůně čolek velký,  
kuňka obecná 

Pardubický kraj CZ0533701 Louky u Přelouče modrásek očkovaný,  
modrásek bahenní 

Pardubický kraj CZ0533702 Louky v Jeníkově vrkoč geyerův 

Pardubický kraj CZ0533697 Rybník Strach kuňka obecná 

Pardubický kraj CZ0530504 Zubří 

 Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0610514 Doubravníček 

Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek,  

Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0610516 Hajnice 
 Druhově bohaté smilkové louky na 

silikátových podložích v horských oblastech (a 
v kontinentální Evropě v podhorských 



oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0614136 Chotáry vrkoč geyerův,  
Přechodová rašeliniště a třasoviště 

Kraj Vysočina CZ0610515 Kamenný vrch u Heraltic 

 Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0614137 Maršálka vrkoč geyerův,  
Přechodová rašeliniště a třasoviště 

Kraj Vysočina CZ0610517 Niva Doubravy 

Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0610518 Opatovské zákopy 

Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0610519 Ranská jezírka Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek 

Kraj Vysočina CZ0610513 Suché kopce 

Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Kraj Vysočina CZ0614135 U Miličovska vrkoč geyerův,  
Přechodová rašeliniště a třasoviště 

Jihomoravský 
kraj CZ0620414 Dobrá studně 

Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech) 

Jihomoravský 
kraj CZ0620415 Haluzický rybník Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou 

vegetací parožnatek 

Jihomoravský 
kraj CZ0620418 Hluboké louky 

 Oligotrofní až mezotrofní stojaté 
vody nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských 
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-

Nanojuncetea 

Jihomoravský 
kraj CZ0620416 Jaroslavické komory 

 Oligotrofní až mezotrofní stojaté 
vody nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských 
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-

Nanojuncetea 
Jihomoravský 

kraj CZ0620417 Kobylská skála Panonské sprašové stepní trávníky 

Jihomoravský 
kraj CZ0623820 Letiště Medlánky sysel obecný 

Jihomoravský 
kraj CZ0624238 Meandry Jihlavy 

hrouzek běloploutvý,  
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 

Jihomoravský 
kraj CZ0620419 Na Adamcích 

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 
vápnitých podložích, význačná naleziště 

vstavačovitých*,  



 Subpanonské stepní trávníky,  
hadinec červený 

Jihomoravský 
kraj CZ0620412 Rozsypaná 

Středoevropské silikátové sutě,  
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 

roklích 
Jihomoravský 

kraj CZ0622226 Velký kopec koniklec velkokvětý 

Jihomoravský 
kraj CZ0622227 Volkramy koniklec velkokvětý 

Jihomoravský 
kraj CZ0620413 Výrovy skály 

 Středoevropské silikátové sutě,  
Chasmofytická vegetace silikátových 

skalnatých svahů 

Jihomoravský 
kraj CZ0620420 Ždánický les 

 Polopřirozené suché trávníky a facie 
křovin na vápnitých podložích, význačná 

naleziště vstavačovitých*,  
Panonské dubohabřiny,  

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,  
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum,  

přástevník kostivalový 

Olomoucký kraj CZ0710505 Brániska Kontinentální opadavé křoviny 

Olomoucký kraj CZ0713826 Kaolínový lom kuňka žlutobřichá 

Olomoucký kraj CZ0712226 Poláchovy stráně - Výří skály střevíčník pantoflíček 

Zlínský kraj CZ0720454 Jalovcová Formace jalovce obecného na vřesovištích 
nebo vápnitých trávnících 

Zlínský kraj CZ0720453 Neratov  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 
bentickou vegetací parožnatek 

Moravskoslezský 
kraj CZ0810424 Skučák 

 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 
bentickou vegetací parožnatek,  

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací 
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 

Moravskoslezský 
kraj CZ0810425 Žermanický lom  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s 

bentickou vegetací parožnatek 

 


