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Správa chráněných krajinných oblastí ČR 

Správa CHKO Žd'ár~ké vrchy 
Brněnská 39, 591 O I Žďár nad Sázavou 

tel. 566653111 , fax . 566653116, e-mail: zdarvrch@schkocr.cz 

Žďár n.S. 2.12.2003 

ROZHODNUTÍ 

Účastníci řízení 
dle rozdělovníku 

Vyřizuje: Havelka 

Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 
39, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 1 zákona č. 11411992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon) po 
provedeném správním řízení rozhodla ve věci zákazu vstupu do části !.zóny ochrany přírody 
Pohledecká skála podle § 64 zákona takto: 

Zakazuje se 

přístup veřejnosti do části území !.zóny ochrany přírody Pohledecká skála, vymezené 
původně oploceným a nyní opuštěným vojenským prostorem na části parcely č.568 
v k .ú.Pohledec. 

O d ů v o d n ě n í: 

Pohledecká skála byla Ministerstvem životního prostředí v roce 1996 schválena předávacím 
protokolem č.j. OOP/5081196 ze dne 13.9.1996 jako !.zóna odstupňované ochrany přírody, 
ve stejném roce byl na danou lokalitu zpracován plán péče. Území zahrnuj e výrazný skalní 
útvar a soustavu menších skalek, které byly vytvořeny mrazovým zvětráváním, na skalách v 
jej ich okolí je pokryvná vegetace oligotrofních druhů a dřevinný porost smrku, buku, břízy, 
jeřábu a vtroušenou jedlí. Prostor okolo skal v I. zóně ochrany přírody byl oplocen jako území 
ve správě ministerstva obrany, později byla část prostoru uvolněna. 

Jedná se o přírodě blízký ekosystém, skála a její okolí je regionálním biocentrem č.3 1 3, které 
je součástí regionálních biokoridorů č.l3 73 a 13 74 územního systému ekologické stabil ity. 
Biocentrum je podle vyhlášky 39511992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č.l 14/92 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, biotop nebo soubor biotopů v krajině , který svým 
stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého 
ekosystému, biokoridor umožňuje migraci organismú mezi biocentry. Jeho funkčnost je 
prokázána mimo jiné tím, že je zde v letošním roce prokázáno hnízdění výra velkého, který je 
ve smyslu výše citované vyhlášky ohroženým druhem živočichů. 



V souladu s plánem péče se má území vyvíjet bez zásahu, možný je pouze zdravotní výběr, 
podpora vtroušeného buku a výchova s podporou přirozených dřevin. S jiným než 
dosavadním využitím se neuvažuje. 

Jedná se o velice cenné území, jehož ekosystém je relativně neporušený z důvodu nedávného 
úplného vyloučení pohybu veřejnosti. Na Pohledeckou skálu nevede turistická značka, takže 
nepodléhala vlivům, které s sebou přináší turistika. Od té doby, kdy ministerstvo obrany část 
lokality opustilo, navštěvují skály a jejich okolí horolezci, turisté a sběrači lesních plodů. 
Přitom dochází k sešlapáváni dochovaných společenstev rostlin, poškozování geologických 
útvarů, hluku a znečišťování prostoru odpadky, což snižuje hodnotu tohoto území a narušuje 
funkci biocentra a biokoridoru. 

Aby se zamezilo poškozování přírodních hodnot území a ohrožení funkce regionálního 
biocentra, rozhodla Správa CHKO Žďárské vrchy jak je výše uvedeno. 

Území bude v souladu příslušným ustanovením § 64 zákona vyznačeno bezprostředně po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í o o d v o I á n í: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho 
písemného vyhotovení k Ministerstvu životního prostředí, územnímu odboru výkonu státní 
správy VII., Mezírka 1, 602 00 Brno, prostřednictvím Správy chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy. 

Rozdělovník: 

Do vlastních rukou 
1. Lesy České republiky, Školní 460, 592 31 Nové Město na Moravě 
2. Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
3. Jihomoravská pobočka ČSO, Ing.David Horal, Lidická 25/27, 657 20 Brno 

Na vědomí 
1. Český horolezecký svaz, Ing.Pavel Weisser, Tůmova 12, 616 00 Brno 
2. Klub českých turistů, pan Oldřich Růžička, Luční 70, 591 Ol Žďár n.S. 5 
3. Vojenský útvar 3255,751 31 Slavkov 




