
 
 

 
NAŘÍZENÍ 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
č. 8/2017 

ze dne 20. listopadu 2017 
 

o vyhlášení přírodní památky Vávrova skála a jejího ochranného pásma 
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 a jejího ochranného pásma 

(1)  Vyhlašuje se přírodní památka Vávrova skála (dále jen „přírodní památka“). 
 

(2)  Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území 
Pohledec. 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)  Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území kraje Vysočina, 
v katastrálním území Pohledec. Hranice ochranného pásma 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. 2 k tomuto 
nařízení Agentury. 

 

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

 

§ 2 

Předmět ochrany 

Předmětem ochrany přírodní památky je geomorfologicky význačný izolovaný skalní útvar 
tvořený migmatitickými ortorulami a společenstva smilkových trávníků s fragmenty 
brusnicové vegetace vyvinutých na mělkých půdách v okolí skalního útvaru. 

 

§ 3 

Bližší ochranné podmínky 

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

a) provádět průzkumy flóry a fauny 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 

                                                           
1)

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

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 



 
 

d) provádět značení horolezeckých terénů nebo umisťování horolezeckých zařízení 
včetně osazování trvalých jisticích prostředků 

 

§ 4 

Účinnost 

Toto nařízení Agentury nabývá účinnosti dnem 5. prosince 2017. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. František Pelc 

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

  



 
 

Příloha č. 1 k nařízení Agentury č. 8/2017 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Vávrova skála 

 

Geometrický obrazec – hranice přírodní památky Vávrova skála 

Číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v 
obrazci 

3032668 629706,15 1113324,92 1 

3032697 629691,34 1113351,79 2 

3032732 629673,14 1113336,33 3 

3032730 629674,72 1113316,76 4 

 



 
 

Příloha č. 2 k nařízení Agentury č. 8/2017 

 

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů 
geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Vávrova 

skála 

 

Geometrický obrazec – hranice ochranného pásma přírodní památky Vávrova skála 

Číslo bodu souřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v 
obrazci 

720145 629705,63 1113302,64 1 

720144 629717,11 1113338,94 2 

3032621 629722,93 1113348,87 3 

720143 629724,32 1113351,24 4 

3032617 629724,04 1113353,58 5 

3032656 629710,71 1113377,95 6 

3032671 629704,5 1113397,93 7 

3032669 629705,74 1113408,58 8 

720405 629705,48 1113409,55 9 

3032673 629703,53 1113416,11 10 

720404 629696,06 1113441,18 11 

3032694 629693,7 1113444,13 12 

3032720 629682,69 1113457,89 13 

720155 629668,78 1113475,28 14 

3032739 629667,47 1113468,77 15 

3032741 629666,46 1113463,77 16 

720154 629663,19 1113447,54 17 

720153 629653,98 1113423,64 18 

3032768 629648,62 1113420,75 19 

720152 629638,64 1113415,37 20 

3032784 629637,29 1113406,82 21 

720151 629635,16 1113393,36 22 

3032789 629635,86 1113390,69 23 

720150 629641,61 1113368,77 24 

720149 629642,08 1113334,77 25 

3032773 629643,74 1113334,61 26 

720148 629660,14 1113332,98 27 

720147 629660,7 1113305,6 28 

720146 629679,71 1113301,48 29 
 

Vnitřní hranice ochranného pásma je určena hranicemi přírodní památky určenými v příloze č. 1 
tohoto nařízení. 

 

  



 
 

Příloha č. 3 k nařízení Agentury č. 8/2017 

Orientační grafické znázornění území přírodní památky Vávrova skála 

 


