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Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného a oznámení o
možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

ČÁST I.
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jako „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 6 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zasílá podle § 40
odst. 2 zákona záměr na vyhlášení zvláště chráněného území níže uvedeným obcím a
krajům, jejichž území se dotýká, a dále zasílá písemné oznámení o předložení návrhu na
vyhlášení zvláště chráněného území k projednání vlastníkům nemovitostí dotčených
návrhem a zapsaných v katastru nemovitostí vyhotoveného podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona.
Zvláště chráněné území
Území navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název „Olšina u Skleného“ a jako vhodný
způsob a rozsah ochrany území ve smyslu § 40 odst. 1 zákona se navrhuje vyhlášení v kategorii
přírodní rezervace (dále také jako „PR“) podle ustanovení § 14 odst. 2 ve spojení s § 33 zákona.
Jedná se o nové vyhlášení území chráněného ode dne 10. 3. 1983 usnesením R-ONV Žďár n. S.
č. 153/13 a upraveno vyhláškou ONV Žďár n. S. ze dne 16. 4. 1987.
Hlavními důvody zpracování návrhu na nové vyhlášení PR (vyhodnocení stavu dochovaného
přírodního prostředí podle § 40 odst. 1 zákona) jsou:
-

V minulosti došlo ke změnám ve využití parcel v OP a částečně i v ploše ZCHÚ. Nově
vyhlášená podoba odráží skutečný stav, kdy bude z plochy ZCHÚ vyjmuta část mladých
lesních porostů na p. č. 257/4 v k. ú. Sklené u Žďáru.

Předměty ochrany:

A. Ekosystémy
název ekosystému
údolní jasanovo–olšové luhy
(L2.2) svaz Alnion incanae

plocha (%)
40

popis ekosystému
Ekosystém prameništních a smrkových olšin s účastí typických
prameništních druhů jako např. ostřice řídkoklasá (Carex remota),
krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), škarda bahenní (Crepis
paludosa), apod., druhů smrkových olšin např. kapradě rozložená a
osténkatá (Dryopteris dilatata, D. carthusiana), třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum),
vlhkomilných lesních druhů jako čistec lesní (Stachys sylvatica),
kostřava obrovská (Festuca gigantea), apod. Po okrajích přecházejí ve
společenstva acidofilních bučin (L5.4) a fragmentárně v podmáčené
smrčiny (L9.2B).
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název ekosystému

plocha (%)

popis ekosystému

vlhké pcháčové louky (T1.5)
svaz Calthion v mozaice s
vlhkým tužebníkovým ladem
(T1.6) svaz Calthion

30

Druhově bohatá luční společenstva s výskytem vzácných a ohrožených
druhů. Vyskytují se v mozaice s ostatními typy společenstev, s nimiž
tvoří i nevyhraněná společenstva přechodového typu (místy i k M1.7).
Roste v nich řada diagnostických i vzácných druhů např. pcháč potoční
(Cirsium rivulare), p. bahenní (C. palustre), škarda bahenní (Crepis
paludosa), ostřice prosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra), o.
prodloužená (C. elongata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica),
starček potoční (Tephroseris crispa), prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), apod. Místy se uplatňují výrazné dominanty jako skřípina lesní
(Scirpus sylvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krabilice
chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) či ostřice zobánkatá (Carex
rostrata).

Nevápnitá mechová slatiniště
Sphagno
(R2.2)
svazy
warnstorfii-Tomentypnion
nitensis, Caricion canescentinigrae

5

Druhově bohatá společenstva rašelinných luk, v nichž roste řada
vzácných druhů. Porostům dominují ostřice (Carex panicea, C. nigra,
C. echinata) se suchopýry (Eriophorum angustifolium, E. latifolium) či
vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Mimo to zde rostou i kruštík
bahenní (Epipactis palustris), suchopýrek alpský (Trichophorum
alpinum), tolije bahenní (Parnassia palustris), prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis) či pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a
dále např. kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční
(Tephroseris crispa), apod. Bohatě vyvinuté je i mechové patro, ve
kterém se objevují kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus),
rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii), vlasolistec vlhkolistý
(Tomentypnum nitens) či zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum), aj.

Mezofilní podhorské smilkové
trávníky (T2.3B) svaz Violion
caninae

2

Krátkostébelné, nízkoproduktivní a druhově bohaté trávníky
s dominancí travin a graminoidů. Mezi dominanty patří kostřava
vláskovitá (Festuca filiformis), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum),
smilka tuhá (Nardus stricta), apod. Významný je výskyt velmi početné
populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica).

B. druhy

B1. druhy rostlin
název druhu

aktuální početnost nebo stupeň

popis biotopu druhu

vitalita populace v ZCHÚ ohrožení
kruštík bahenní (Epipactis

desítky

C2, §2

rašelinné čočky při V hranici luční části

palustris)

stabilní populace

CITES

pětiprstka žežulník

nižší desítky

C2, §3

pouze na rašelinné prameništní čočce,

(Gymnadenia conopsea)

slabší populace

CITES

dříve i v Z polovině luk

suchopýrek alpský

jednotlivé trsy

C2, §2

rašelinné části ZCHÚ při J hranici v okolí

(Trichophorum alpinum)

slabá populace

rašelinné čočky

Červený seznam cévnatých rostlin (Grulich 2012; C2 – silně ohrožený).
Kategorie podle vyhl. č. 395/1992 Sb.: §2 – silně ohrožený, §3 – ohrožený.
CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

B2. druhy živočichů
název druhu

aktuální

početnost stupeň

popis biotopu druhu

nebo vitalita populace ohrožení
v ZCHÚ
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název druhu

aktuální

početnost stupeň

popis biotopu druhu

nebo vitalita populace ohrožení
v ZCHÚ
žluna šedá

1 hnízdící pár

VU, EU I

doupné olše

1 pár, loviště, hnízdění

VU, §2

doupné stromy (olše, smrky),

(Picus canus)
kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum)
Červené seznamy: obratlovci (Chobot et al. 2017; VU – zranitelný),
Kategorie podle vyhl. č. 395/1992 Sb.: §1 – kriticky ohrožený, §2 – silně ohrožený.
EU I – příloha I Směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků ze dne 2. dubna 1979

Cíl ochrany:
Zachování společenstev údolních jasanovo-olšových luhů a druhově bohatých lučních
společenstev s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů. Za tímto cílem pravidelně sklízet
travní porosty, redukovat rákosinu, eliminovat rozrůstání dřevin a zachovávat vodní režim lokality.
Základní ochranné podmínky:
Základní ochranné podmínky jsou pro všechny přírodní památky dány ustanovením § 34 odst. 1
zákona.
Bližší ochranné podmínky:
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona se navrhuje, aby na území nově navržené přírodní
rezervace bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy:
a) provádět průzkumy a výzkumy s výjimkou těch, které jsou zadávané nebo prováděné
příslušným orgánem ochrany přírody
b) zřizovat myslivecká zařízení s výjimkou jednoduchých posedů
c) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce
Vymezení hranic přírodní památky:
Navrhovaná přírodní rezervace Olšina u Skleného se nachází v kraji Vysočina, v okrese Žďár nad
Sázavou. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se v navrhované PR Olšina u Skleného
jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení.
Předpokládaná celková výměra navrhované rezervace je 6,4031 ha.
Ochranné pásmo
Vymezení ochranného pásma přírodní rezervace
Ochranné pásmo se nevyhlašuje, bude jím tedy podle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti
50 m od hranice navrhované přírodní rezervace. Upřesňující údaje o pozemcích nacházejících se
v zákonném ochranném pásmu jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení.
Informace o možnosti seznámení se s úplným zněním návrhu
S podrobně zpracovaným záměrem na vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného podle § 40
odst. 1 zákona, včetně zákresu hranic rezervace v katastrální mapě, je možné se seznámit a
nahlédnout do něj na AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy v pondělí
mezi 9:00 a 17:00 a v ostatní dny po domluvě, dále na internetových stránkách Agentury
(www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“ a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.
Rozsah a uplatnění písemných námitek
Námitky k předloženému návrhu mohou dle § 40 odst. 4 zákona uplatnit dotčené obce a kraje ve
lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě
90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání. Námitky se podávají
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písemně u AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy na adresu uvedenou
v záhlaví).
Vlastník nemovitostí je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo
rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Agentura rozhodne
o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro jejich uplatnění. K námitkám uplatněným po
výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Agentura žádá dotčenou obec o zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední
desce po dobu 15 dní a o následné zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zpět
Agentuře (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy na adresu uvedenou v
záhlaví).
V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona je toto oznámení zasíláno vlastníkům pozemkových
a stavebních parcel uvedených v příloze č. 2 tohoto oznámení. Obeslaní vlastníci jsou ustanoveni
na základě záznamu o vlastnictví dotčených parcel v katastru nemovitostí. V případě, že záznam
v katastru již neodpovídá skutečnosti, sdělte nám laskavě obratem jméno a adresu současného
vlastníka.
Ochrana území dotčeného záměrem
Podle § 40 odst. 5 zákona od doby zveřejnění záměru až do vyhlášení zvláště chráněného území,
nejdéle však po dobu dvou let, se musí každý zdržet všech zásahů, které by negativně měnily či
poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně

Část II.
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Olšina
u Skleného
Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona dále
oznamuje možnost seznámit se podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona s návrhem plánu
péče o přírodní rezervaci Olšina u Skleného na období 2018–2027 na Agentuře (AOPK ČR,
regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy na adrese uvedené v záhlaví), v pondělí mezi
9:00 a 17:00 a v ostatní dny po domluvě, dále na internetových stránkách Agentury
(www.nature.cz) v sekci „Úřední deska“ a na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz.
Připomínky k návrhu plánu péče je v souladu s § 38 odst. 4 zákona možné zaslat písemně
nejpozději do 90 dnů od dne obdržení tohoto oznámení na Agenturu (AOPK ČR, regionální
pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy na adrese uvedené v záhlaví).
V souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona žádá AOPK ČR níže uvedené obce v rozdělovníku o
zveřejnění informace o obdržení tohoto oznámení na úřední desce obce (datum vyvěšení a
sejmutí prosím sdělte na: milos.dudycha@nature.cz.
S pozdravem
(podepsáno elektronicky)
Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO
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Přílohy:
1. Orientační mapa se zákresem navrhované PR Olšina u Skleného
2. Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PR Olšina u Skleného
3. Záměr na vyhlášení PR Olšina u Skleného (pouze pro dotčené obce)
4. Návrh plánu péče o PR Olšina u Skleného (pouze pro dotčené obce)

Rozdělovník
Dotčené obce a kraje:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava (IDDS: ksab3eu)
Obec Sklené, Sklené 40, 591 01 Sklené (IDDS: zu7b7y5)
Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě (IDDS:
y67bvir)
Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav (IDDS: gw6bqx4)
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou (IDDS:
ybxb3sz)
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou (IDDS: kg2bqmn)
Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov (IDDS: 8qnbffj)
Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá (IDDS: ywtbfy6)
Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová (IDDS: qccbee8)
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk (IDDS: 4swbdbk)
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí (IDDS: vvybcdg)
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou (IDDS: ba7a4ai)
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Vojnův Městec (IDDS: ekebmfp)
Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Březí nad Oslavou (IDDS: dbqa95z)
Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Budeč (IDDS: quebpme)
Obec Hodíškov, Hodíškov 52, 591 01 Hodíškov (IDDS: a6zavhr)
Obec Jámy, Jámy 47, 592 32 Jámy (IDDS: m3xbzka)
Obec Jitkov, Jitkov 60, 583 01 Jitkov (IDDS: w7qax8t)
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves (IDDS: 936avqd)
Obec Lhotka, Lhotka 60, 591 01 Lhotka (IDDS: m32bn97)
Obec Malá Losenice, Malá Losenice 30, 592 11 Malá Losenice (IDDS: f3eaqkc)
Obec Matějov, Matějov 45, 592 12 Matějov (IDDS: 3kuarn4)
Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22 Modlíkov (IDDS: fykbmmb)
Obec Nížkov, Nížkov 107, 592 12 Nížkov (IDDS: 378bcfa)
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nové Dvory (IDDS: ssebtgn)
Obec Obyčtov, Obyčtov 80, 591 01 Obyčtov (IDDS: x66ayrc)
Obec Olešenka, Olešenka 42, 582 22 Olešenka (IDDS: e76awun)
Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň (IDDS: w35bmpz)
Obec Počítky, Počítky 67, 591 01 Počítky (IDDS: 7j9ayjk)
Obec Pokojov, Pokojov 9, 592 14 Pokojov (IDDS: 3n7bgcg)
Obec Radňovice, Radňovice 61, 592 31 Radňovice (IDDS: 2xiay5i)
Obec Radostín, Radostín 14, 591 01 Radostín (IDDS: zx4ayk4)
Obec Rudolec, Rudolec 47, 592 14 Rudolec (IDDS: wq8a55a)
Obec Sazomín, Sazomín 43, 591 01 Sazomín (IDDS: bx5b57b)
Obec Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Sirákov (IDDS: ewtaweg)
Obec Sklené, Sklené 40, 591 01 Sklené (IDDS: zu7b7y5)
Obec Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Slavětín (IDDS: 869aw75)
Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov (IDDS: 2cuax98)
Obec Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65, 582 22 Stříbrné Hory (IDDS: 5t7avxh)
Obec Světnov, Světnov 62, 591 02 Světnov (IDDS: je9azet)
Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice (IDDS: wnsarsw)
Obec Újezd, Újezd 32, 592 12 Újezd (IDDS: yh3bgb3)
Obec Vatín,Vatín 82, 591 01 Vatín (IDDS: inmaxb8)
Obec Velká Losenice, Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice (IDDS: qjxbkez)
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Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Vepřová (IDDS: p4uav3g)
Obec Žižkovo Pole, Žižkovo Pole 9, 582 22 Žižkovo Pole (IDDS: psmayej)
Zelený Luboš, Sklené 5, 591 01 Sklené
Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1,
591 01 Žďár nad Sázavou (IDDS: ybxb3sz)

Současně zveřejněno dne 30. 11. 2017 zde:
www.portal.gov.cz
www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/
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Příloha č. 1: Orientační mapa se zákresem navrhované PR Olšina u Skleného
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Příloha č. 2: Tabulkový přehled parcel nacházejících se v navrhované PP Na skále a jejím
ochranném pásmu
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 748251, Sklené u Žďáru nad Sázavou

Číslo parcely podle
KN

Druh pozemku podle KN

257/3

trvalý travní porost

454/5

lesní pozemek

Způsob využití

Číslo listu

pozemku podle KN

vlastnictví

Výměra parcely

Výměra parcely

celková podle KN

v ZCHÚ (m2)

(m2)

28

25023

25023

119

39008

39008

Celkem

64031

Ochranné pásmo:
Katastrální území: 748251, Sklené u Žďáru nad Sázavou
Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti
50 m od hranice ZCHÚ.
Číslo parcely
podle KN

Druh pozemku podle KN

Číslo listu

Výměra parcely

Výměra parcely
2

vlastnictví

v OP (m2)

celková podle KN(m )

232/1

lesní pozemek

55

19780

3432

232/2

trvalý travní porost

55

756

544

236

lesní pozemek

55

259

19

242

lesní pozemek

28

6687

5072

243

lesní pozemek

28

18080

6062

251

lesní pozemek

28

4520

343

257/4

lesní pozemek

28

16146

5936

454/1

lesní pozemek

119

971014

6674

454/2

lesní pozemek

119

2 222693

15669

454/4

lesní pozemek

119

342609

22232

474/2

ostatní plocha

28

364

180

491

ostatní plocha

133

26569

3529

Celkem
* výměra ochranného pásma byla stanovena v GIS
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