
NAŘÍZENÍ 
Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky 

č. 9/2016 
ze dne 30. září 2016 

o vyhlášení přírodní památky Devět skal 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky (dále jen "Agentura") stanoví podle § 78 
odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: 

§1 

Vymezení přírodní památky 

(1) Vyhlašuje se přírodní památka Devět skal (dále jen "přírodní památka"). 

(2) Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území 
Moravské Křižánky. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým 
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné 
trigonometrické sítě katastrální1>. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak 
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení Agentury. 

(3) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 
k tomuto nařízení Agentury. 

§2 

Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky je geomorfologicky význačný rulový skalní útvar 
typu skalního města s vegetací silikátových skal a drolin s přilehlými lesními porosty. 

1) 

§3 

Bližší ochranné podmínky 

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce: 

a) provádět průzkumy flóry, fauny a další, s výjimkou průzkumů zadávaných nebo 
prováděných příslušným orgánem ochrany přírody 

b) zřizovat myslivecká zařízení s výjimkou jednoduchých posedů 

c) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce 

d) provozovat horolezeckou činnost a vstupovat na skalní útvary Královský zámek, 
Pohádky, Trůn a Žďárské sedlo v období od 1. 1. do 30. 6. 

e) provádět značení horolezeckých terénů nebo umisťování horolezeckých zařízení 

včetně osazování tnialých jisticích prostředků 

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
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§4 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 15. října 2016. 

RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky 



Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 9/2016 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce. kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Devět skal 

Geometrický obrazec- hranice přírodní památky Devět skal 
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168003180103 633756,42 1103561,47 1 
168003180097 633767,15 1103576,64 2 
168003180088 633797,85 1103620,14 3 
168003180074 633825,01 1103604,82 4 
168003180067 633847,18 1103556,35 5 
168003180068 633847,02 1103541,40 6 
168003180070 633845,46 1103514,79 7 
168003180065 633851,22 1103501,01 8 
168003180069 633846,98 1103497,90 9 
168003180078 633811,72 1103487,08 10 
168003180092 633787,68 1103488,71 11 
168003180096 633774,56 1103487,27 12 
168003180104 633754,41 1103490,85 13 
168003180107 633743,90 1103522,24 14 
168003180112 633717,13 1103514,22 15 
168003180116 633693,19 1103513,11 16 
168003180121 633665,65 1103492,71 17 
168003180128 633633,59 1103516,85 18 
168003180139 633611,24 1103535,76 19 
168003180129 633628,75 1103581,48 20 
168003180132 633622,20 1103617,56 21 
168003180142 633601,83 1103694,51 22 
168003180122 633653,20 1103744,04 23 
168003180118 633685,91 1103743,43 24 
168003180114 633711,68 1103693,76 25 
168003180113 633713,81 1103629,35 26 
168003180115 633697,44 1103592,77 27 
168003180108 633738,84 1103584,83 28 
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Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 9/2016 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Devět skal 
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