
NAŘÍZENÍ  
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

č. 12 /2015 

ze dne 27. října 2015 

o vyhlášení Přírodní rezervace Jedlový důl 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) stanoví podle § 78 
odst. 1 a 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

§ 1 

Vymezení přírodní rezervace  

(1) Vyhlašuje se přírodní rezervace Jedlový důl (dále jen „rezervace“). 

(2) Rezervace se rozkládá na území Libereckého kraje, v okrese Jablonec nad Nisou, 
v katastrálních územích Albrechtice v Jizerských horách a Josefův Důl u Jablonce nad 
Nisou. Hranice rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými 
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (dále jen „S-JTSK“)1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak 
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1.  

(3) Orientační vymezení území rezervace je znázorněno v příloze č. 2. 

 

     § 2 

Předmět ochrany 
 

Geomorfologicky významné horské údolí se skalními útvary, vodním tokem s vodopády a 
peřejemi a biota na tato stanoviště vázaná, zejména polopřirozený svahový les s ohroženými 
druhy rostlin a živočichů. 

 

§ 3 

Bližší ochranné podmínky  

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v rezervaci 

 

a) zasahovat do přirozené morfologie koryta vodního toku, 

b) vnadit a přikrmovat zvěř nebo umisťovat myslivecká zařízení. 

                                                 
1)

  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 



 

 

 

 

§ 4 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se vyhláška č. 2/1993 Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kterou se 
vydává v úplném znění vyhláška č. 1/1992 Správy CHKO Jizerské hory o zřízení přírodních 
rezervací Jedlový důl a Klikvová louka ve znění vyhlášky č. 1/93 a zrušuje se nařízení 
Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory č. 3/2012 ze dne 15. 10. 2012 o úplném 
znění vyhlášky Správy CHKO Jizerské hory č. 2/1993. 
 

§ 5 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.  
 
 
 
 
 
 
 

                                               Ing. Jiří Hušek 
                                                           ředitel Regionálního pracoviště Liberecko 

 



 

 

 

Příloha č. 1 
 

 

Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů geometrického obrazce, kterými je stanovena 
hranice přírodní rezervace Jedlový důl 

 

 

číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] 

033005020001 -674826.14 -973427.68 

033005020002 -674856.83 -973382.22 

033005020003 -674884.22 -973330.01 

033005020004 -674905.40 -973239.89 

033005020005 -674901.95 -973180.91 

033005020006 -674878.33 -973092.24 

033005020008 -674860.04 -973064.11 

033005020007 -674829.02 -973023.55 

033005020009 -674809.73 -973005.09 

033005020010 -674768.10 -972971.55 

033005020012 -674721.20 -972945.49 

033005020011 -674697.45 -972933.00 

033005020013 -674649.14 -972897.00 

033005020014 -674626.57 -972870.68 

033005020015 -674585.68 -972799.72 

033005020016 -674556.81 -972742.48 

033005020018 -674543.41 -972690.50 

033005020017 -674542.00 -972667.90 

033005020020 -674545.77 -972651.90 

033005020019 -674554.64 -972632.79 

033005020021 -674572.29 -972594.96 

033005020022 -674575.92 -972577.72 

033005020023 -674563.08 -972565.32 

033005020024 -674532.59 -972543.88 

033005020025 -674522.41 -972532.08 

033005020026 -674522.06 -972523.10 

033005020027 -674524.56 -972509.70 

033005020030 -674522.42 -972497.97 

033005020029 -674525.49 -972487.38 

033005020028 -674526.61 -972477.08 

033005020031 -674525.06 -972458.37 

033005020032 -674513.88 -972440.01 

033005020033 -674499.45 -972428.84 

70 -674460.65 -972352.54 

71 -674452.64 -972352.17 

34 -674429.37 -972435.16 

35 -674423.35 -972455.45 

36 -674418.53 -972502.70 

37 -674428.54 -972549.52 

38 -674442.00 -972607.88 

39 -674445.06 -972641.58 

41 -674446.78 -972674.39 

40 -674448.16 -972700.15 

43 -674453.39 -972725.68 



 

 

 

42 -674455.75 -972746.01 

45 -674459.37 -972769.69 

44 -674472.97 -972800.83 

46 -674481.38 -972813.78 

47 -674497.23 -972836.93 

48 -674507.65 -972863.81 

49 -674524.18 -972888.30 

50 -674550.55 -972926.48 

52 -674570.17 -972955.24 

56 -674589.64 -972973.06 

51 -674584.16 -973006.92 

53 -674586.82 -973018.43 

54 -674590.56 -973030.52 

55 -674603.53 -973044.51 

59 -674656.06 -973072.88 

58 -674702.63 -973063.74 

61 -674725.59 -973080.89 

62 -674769.99 -973121.90 

63 -674794.97 -973150.51 

64 -674802.36 -973179.22 

66 -674802.20 -973217.65 

65 -674800.46 -973273.97 

68 -674790.34 -973312.03 

67 -674786.47 -973323.53 

69 -674755.60 -973368.49 

73 -674780.47 -973389.36 

72 -674792.42 -973399.39 

 



 


