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8908/70-II/2
Výnos
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 25.května 1970
o zřízení chráněné krajinné oblasti "Žďárské vrchy", okres Hav.
Brod, Chrudim, Svitavy (kraj Východočeský) a okres Žďár n. Sáz.
(kraj Jihomoravský)
Ministerstvo kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a
orgány a po projednání s Jihomoravským a Východočeským krajským národním
výborem stanoví podle §8 odst. 2 a §9 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní
ochraně přírody:
Čl.1
Vymezení a poslání oblasti
(1) Území vymezené v příloze tohoto výnosu se prohlašuje za chráněnou
krajinnou oblast "Žďárské vrchy" (dále jen "oblast").
(2) Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí; k
typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně
vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního
fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, sídlištní struktura
oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní zástavba lidového rázu i
monumentální nebo dominantní díla.
Čl.2
Podmínky ochrany
(1) Oblast je chráněná podle zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně
přírody.
(2) V oblasti není proto dovoleno
a) zavádět do volné přírody nové rostlinné nebo živočišné druhy,
b) vypalovat, jakož i odstraňovat křoviny, trávu, plevel a rákos, mýtit a
vyřezávat živé ploty a křoviny mimo oplocené pozemky a veřejné sady,
c) pást dobytek, kde by to narušovalo soudržnost vegetačního krytu,
pokud ministerstvo kultury z těchto zákazů nepovolí výjimku podle §11
odst.2 zákona č. 40/1956 Sb.
(3) Stromy, které rostou mimo les a na něž se vztahuje vyhláška č.
89/1956 Sb., o ochraně stromů rostoucích mimo les, ve znění vyhlášek č.
154/1968 Sb. a č. 142/1969 Sb. , považují se za registrované podle §4 odst.
1 písm. d) této vyhlášky.
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(4) V ostatním se zákazy uvedené v §11 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb.
omezují podle §11 odst.2 téhož zákona takto:
1. Vodní, lesní a zemědělské hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a
rekreace provádějí se v souladu s posláním oblasti; za tím účelem jsou
upravovány hospodářskými a územními plány a územními rozhodnutími,
vypracovanými, kontrolovanými a revidovanými v dohodě s příslušným orgánem
státní ochrany přírody. Odvětvové územní generely, vycházející ze zásad
schválených územních plánů, musí být zpracovány rovněž v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody (čl.4).
2. Součinnost s příslušným orgánem státní ochrany přírody je nutná také při
projektové přípravě báňských, průmyslových, inženýrských, zemědělských,
bytových a občanských staveb, včetně objektů sloužících hromadné rekreaci,
sportu a turistice, pokud mají být situovány mimo intravilány obcí.
3. Lesní hospodářské plány, hospodářskotechnické a meliorační úpravy
pozemků a změny plošných vztahů pastvin, luk, rolí a sadů a udržování stavu
zvěře na únosné míře, jakož i používání pesticidů mimo sídliště, je třeba s
příslušným orgánem státní ochrany přírody projednat.
4. Umísťování chat, táboření, zřizování stanových rekreačních táborů,
autocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení, dovoluje se
jen na místech, která k tomu vyhradil orgán územního plánování v dohodě s
příslušným orgánem státní ochrany přírody a podle okolností také s orgány
vodního a lesního hospodářství a s orgány zemědělskými; pokud takováto
zařízení mají povahu staveb podle zákona č. 87/1958 Sb. , o stavebním řádu,
řídí se jejich výstavba také ustanovením bodu 6 písm.f) tohoto článku.
5. Průzkumy a výzkumy dotýkající se krajiny nebo přírodních poměrů v
oblasti, nutno předem ohlásit příslušnému orgánu státní ochrany přírody,
který je eviduje a navzájem koordinuje tak, aby nedocházelo k časovým a
místním střetům nebo k neúměrnému poškozování chráněných hodnot.
6. Jde-li však o
a) geologický nebo hydrologický průzkum anebo o těžbu nerostných surovin
mimo již provozované lomy,
b) těžbu rašelin,
c) archeologické výkopy,
d) užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,
e) změnu hranic lesního a zemědělského půdního fondu, odnímání pozemků
lesnímu nebo zemědělskému hospodářství a zalesňování nelesních půd,
f) stavební práce všeho druhu (báňské, průmyslové, inženýrské, zemědělské,
bytové a občanské), včetně demolic,
g) umísťování skládek a deponování odpadků mimo místa již dříve k tomu
určená, anebo o zavážení lomů či pískoven,
h) umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení
mohou příslušné orgány (čl.5) vydat povolení jen v dohodě s příslušným
orgánem státní ochrany přírody; v intravilánech obcí je však dohoda nutná
jen k demolicím nebo takovým stavebním pracím, kterými se mění vnější
vzhled dosavadních staveb nebo terénu, nebo které nejsou v souladu se
schválenými územními plány (toto omezení se nevztahuje na intravilán města
Hlinska - kromě čtvrti Betlém, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou I.)
Není-li pro sídliště územní plán schválen, mohou příslušné orgány (čl. 5)
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vydat povolení pro veškeré stavby přesahující svou výškou 2. podlaží jen v
dohodě s příslušným orgánem státní ochrany přírody.
Čl.3
Ochranné pásmo
V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti,
tvoří celý jejich intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního
plánování hledí, jakoby leželo v oblasti (čl.5 odst.2 a 3).
Čl.4
Správa oblasti
(1) K zajištění správy oblasti činí organizační opatření Jihomoravský
a Východočeský krajský národní výbor v dohodě s ministerstvem kultury.
(2) Jde-li však o závažný zásah do přírodních poměrů podle §2 odst.2
zákona č. 40/1956 Sb. , je i v oblasti též nutná součinnost ministerstva
kultury.
Obecná ustanovení
Čl.5
(1) Dbát poslání oblasti je povinností všech orgánů a organizací,
které na jejím území působí, jakož i každého občana, který se v ní zdržuje.
(2) Ve věcech, které se týkají oblasti, rozhodují orgány státní správy
zejména hospodářského, oblastního a územního plánování, báňské úřady,
stavební úřady, vodohospodářské, lesnické, zemědělské, myslivecké a
dopravní
orgány,
jakož
i
orgány
cestovního
ruchu,
tělovýchovy
a
zdravotnické s ohledem na poslání oblasti, a to v dohodě s příslušným
orgánem státní ochrany přírody, jde-li o kulturní památky, také s
příslušným orgánem státní památkové péče; příslušný orgán státní ochrany
přírody a státní památkové péče může přitom požadovat doplnění podkladů
speciálními expertizami.
(3) Obdobně postupují orgány a organizace, které v oblasti činí
opatření k ochraně ovzduší, vody, půdy vegetačního krytu, ryb, zvěře i
jiného volně žijícího živočišstva.
Čl.6
(1) Jiný způsob ochrany území nebo objektů nacházejících se uvnitř
oblasti, nebo jejího ochranného pásma, není dotčen ustanoveními čl. 2 a
řídí se podmínkami zvlášť stanovenými pro tato území nebo objekty. *)
(2) Obrana státu není zřízením oblasti dotčena; rovněž nejsou dotčena
vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v oblasti.
Čl.7
(1) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti, jsou uloženy v
ministerstvu kultury (ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v
Praze), u Jihomoravského krajského národního výboru (u Krajského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody v Brně), u Východočeského krajského
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národního výboru (u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany
přírody v Pardubicích), u okresních národních výborů ve Žďáru n. Sáz., v
Havlíčkově Brodu, v Chrudimi a ve Svitavách a u všech dotčených místních
národních výborů.
(2) Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Ministr:
v z. dr. Josef Švagera v.r.

Příl.
Vymezení chráněné krajinné oblasti "Žďárské vrchy" (popis hranic)
Chráněná krajinná oblast se nachází v kulminační a pramenné oblasti
Českomoravské vrchoviny ve fytogeografickém regionu Žďárských vrchů. Jádro
území tvoří Žákova hora, Devět skal, Velké Dářko a Ranská rašeliniště.
Hranici chráněné krajinné oblasti tvoří silnice mezi Žďárem nad
Sázavou a Novým Městem na Mor. Z nového Města pokračuje po silnici směrem
jižním přes Novou Ves na Křídla, odkud směřuje na sever kolem kóty 666 m
(Olešná) až na křižovatku se silnicí z Nového Města do Olešné, odkud
probíhá přes obce Divišov, Rovné až ke křižovatce se silnicí z Bystřice nad
Perštejnem do Jimramova. Odtud hranice sleduje silnici směrem severním přes
Lhotu, Míchov, Jimramovské Pavlovice, Jimramov, Borovnici, Sádek, Oldříš na
Cerkytly, odkud hranice vede západním směrem po státní silnici Hlinsko a
Rváčov až do Trhové Kamenice. V Trhové Kamenici se hranice prudce stáčí
směrem jižním po silnici přes Údavy až do Ždírce nad Doubravou, kde se
stáčí k jihozápadu po silnici přes osadu Nové Ransko až k odbočce na
Slavětín, odtud směrem jižním opět po silnici přes obec Slavětín do
Havlíčkovy Borové. Z Havlíčkovy Borové sleduje silnici směrem jihovýchodním
až na křižovatku se silnicí do Malé Losenice. Odtud postupuje po silnici
přes Malou a Velkou Losenici, Sázavu, Matějov do Nového Veselí, kde se
hranice napojuje na Veselský potok. Hranici tvoří pravý břeh potoka až k
silničnímu mostku na silnici Sazomíň-Vatín severně od Sazomína. Od tohoto
mostku pokračuje hranice na sever přes obec Vatín až do města Žďár nad
Sázavou, kde se hranice chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy uzavírá.
Rozloha území chráněné krajinné oblasti činí cca 715 km2 (465 km2
Jihomoravský kraj, 250 km2 Východočeský kraj).
Vymezení je provedeno podle map 1 : 50 000 (M-33-80 D, M-33-81 C, M33-92 B, M-33-93 A).
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____________________
*) Může jít o ochranu opírající se o předpisy různého druhu (územněplánovací,
horní,
vodohospodářské,
lesnické,
lázeňské.
železniční,
památkové, vojenské apod.). Na úseku státní ochrany přírody byly až dosud
zřízeny a zvláštními ochrannými podmínkami zajištěny v obvodu oblasti tyto
státní přírodní rezervace:"Pernovka", kat.území Nové Město na Mor., výnos
MK čj. 11877/54 ze dne 27.2.1954,
"Staré Ransko", kat.území Staré Ransko, výnos MK čj. 46364/55 ze dne
14.1.1956,
"U Bezděkova", kat.území Nové Město na Mor., výnos MK čj. 11606/53 ze dne
10.12.1953,
"Dářko", kat.území Polnička, Radostín, výnos MŠANO čj.143547/33 ze dne
31.12.1933,
"Žákova hora", kat.území Cikháj, výnos MK čj.220063/54 ze dne 6.4.1954,
"Mlýnský rybník a Rohlík", kat.území Trhová Kamenice, výnos MŠVU čj.
101107/51 ze dne 13.9.1951.

