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 Souhlas s vyhrazením trasy sáňkařské dráhy  
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, 
příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“), dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona 
 
 

uděluje souhlas  
 

společnosti MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Janské Lázně čp. 265, Janské Lázně, 
pro vyhrazení trasy „Sáňkařské dráhy z Černé hory do Janských Lázní“ (dále jen „sáň-
kařská dráha“) na trase: horní stanice kabinkové lanovky na Černé hoře – Zinneckerovy 
Boudy (po Černohorské silnici) – Zvonková cesta do Janských Lázní, k.ú. Janské Lázně, 
na území 3. zóny KRNAP, za těchto podmínek:  
 
1. Trasa nebude uzavřena pro veřejnost. 
2. Při provozu a úpravě trasy nesmí dojít k poškození okolních lesních porostů, okolního 

terénu ani cesty. Případné poškození odstraní provozovatel na vlastní náklady.  
3. Na trase musí být minimálně 30 cm zhutnělého sněhu, aby nedocházelo k poškozo-

vání vegetace.  
4. Sáňkařská dráha bude provozována v zimní sezóně, tj. v termínu od 1.12. do 15.4., 

v době od 8.00 do 17.00 hod. dle provozního řádu. 
5. Provozovatel sáňkařské dráhy zajistí dodržování platného návštěvního řádu KRNAP.  
 
Souhlas platí na období od 1.12.2015 do 15.4.2025.  

 
 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í 

 Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
tel.: (+420) 499 456 111 
fax: (+420) 499 422 095 
e-mail: podatelna@krnap.cz 
www.krnap.cz 

  
MEGA PLUS s.r.o. 
Janské Lázně čp. 265 
542 25  Janské Lázně 
IDS: h2rk4ch 
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Správa KRNAP obdržela dne 14.5.2015 žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o udělení 
souhlasu pro vyhrazení trasy „Sáňkařské dráhy z Černé hory do Janských Lázní“ (dále 
jen „sáňkařská dráha“) na trase: horní stanice kabinkové lanovky na Černé hoře – Zinnec-
kerovy Boudy (po Černohorské silnici) – Zvonková cesta do Janských Lázní, k.ú. Janské 
Lázně, na území 3. zóny KRNAP. 
 
Sáňkařská dráha je součástí doplňkových služeb k lyžování, které žadatel nabízí návštěv-
níkům SkiResortu Černá Hora – Pec. Její nejvyšší návštěvnost bývá v odpoledních hodi-
nách, kdy jsou lyžaři již unaveni a hledají jiný způsob využití svého času. Na cestách, po 
kterých je sáňkařská dráha vedena, nevznikly v minulých letech při jejím provozu a úpra-
vách žádné zásadní škody.       
 
Žadateli byl udělen souhlas čj. 2813/03 ze dne 19.6. 2003, jehož platnost skončila v roce 
2013. Správa KRNAP posoudila novou žádost žadatele, vyhodnotila dosavadní provoz 
sáňkařské dráhy a udělila nový souhlas do výše uvedeného termínu.    
 
Správa KRNAP je toho názoru, že při dodržení stanovených ochranných podmínek  
by mělo být zcela zamezeno případnému negativnímu dopadu na dochované přírodní 
prostředí a zabráněno riziku ohrožení či přímo poškození předmětu ochrany daného 
území. Záměr žadatele není dle Správy KRNAP v rozporu se zájmy ochrany přírody  
a krajiny.  
 
 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í 
  
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 
Hradec Králové, podáním učiněným u Správy KRNAP ve Vrchlabí. 
 
 
Příloha: zákres vyhrazené sáňkařské dráhy  
 
 
 

        Ing. Hana Slavíčková  
                                    vedoucí odboru státní správy 
 
 
Další účastník řízení  
Město Janské Lázně, IDS: 4bfbycd 
 
Na vědomí 
Správa KRNAP – ÚP Maršov 
 
 
Příloha k čj. KRNAP 03398/2015: zákres vyhrazené sáňkařské dráhy 
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