
 
      

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   

Vrchlabí 17.12.2015 
čj. KRNAP 09171/2015 

 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody  
a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma příslušný podle  
§ 78 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), vydává podle § 19 zákona  

 
 

opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se  
Návštěvní řád Krkonošského národního parku (opatření obecné povahy č. 2/2010) 

 
 

doplňuje a mění takto: 
 

Čl. I 
 

I. Zóny KRNAP se v textu návštěvního řádu a jeho přílohách nově označují římskými 
číslicemi. 
 
 

II. Článek 3 
 

1. V úvodní větě odstavce 3) se za slova „na území 3.“ doplňuje text „a II.“ a celý text úvodní věty 
zní: „Jako místa k vjezdu motorových vozidel Správa na území III. a II. zóny KRNAP  
vyhrazuje …“. 

 
2. V odstavci 4), větě druhé, se v poznámce pod čarou s číslem 2 vypouští slova „a C“, dále se 

na konci druhé věty vypouští text „a ve stanovených případech rovněž jako doklad o zaplacení 
poplatku za vjezd na území KRNAP“ a doplňuje se středník a za ním text tohoto znění: „držitel 
je povinen mít doklad při vjezdu pro případ kontroly u sebe ve vjíždějícím vozidle“. 
 

3. Text poznámky č. 2 pod čarou nově zní: „Viz Část B, Příloha č. 2 Návštěvního řádu“. 
 

4. V odstavci 7) na konci se vypouští text „výše poplatku“. 
 

5. V odstavci 9) se vypouští text „v určených případech až po zaplacení poplatku za vjezd“. 
 

6. V odstavci 11) písm. a) se na konci vypouští text „včetně bezhotovostní úhrady poplatku“. 
 

7. V odstavci 13) se vypouští slova „a 2.“ a celý text odstavce 13) zní: 
 

„K vjezdu do I. zóny KRNAP je podkladem pro vyhotovení dokladu Správy výjimka udělená 
ve smyslu zákona.“ 
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III. Článek 4 
 
Odstavce 1) a 2) se mění takto: 

 
1) Ke splouvání na území KRNAP se vyhrazuje: 

a) řeka Jizera   
b) řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí 
c)    Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou 
d) Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – Dolní Štěpanice 
e) Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery 
f)    Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov 
g) Klínový potok v úseku parkoviště Strážné lom k soutoku s Husím potokem 

 
2) Splouvání se povoluje: 
 

a) na plavidlech bez motorového pohonu  
b) za denního světla (od východu do západu slunce) 
c)    na řece Labe jen při průtoku vody odpouštěné z přehradní nádrže vyšším než 9 m3/sec  

 
 

IV. Článek 6 
 
1. V odstavci 1), větě první, se za slova „na kole“ doplňuje text „(koloběžce) bez spalovacího 

motoru“.  
Celý text první věty nově zní:   
„Jízdu na kole (koloběžce) bez spalovacího motoru mimo silnice a místní komunikace lze na 
území KRNAP provozovat za těchto podmínek:“ 
 

2. V odstavci 1), písmeno c), na konci se doplňuje textem v závorce „(tj. sjezdovku či běžeckou 
stopu).“ 

 
3. Za odstavec 2) se vkládá nový odstavec 3), který zní: 

 
„3) Pro účely návštěvního řádu se jízdním kolem rozumí pouze jízdní kola a koloběžky 
poháněné lidskou silou bez spalovacího motoru.“ 
 
 

V. Za Článek 6 se vkládá nový Článek 7, který zní: 
 

 
„Článek 7 

Lesy na území KRNAP 
 

1) Lesy na území KRNAP jsou zčásti ponechány přirozenému rozpadu a zejména na území 
I. a II. zóny KRNAP jsou managementové zásahy v lesích omezovány. 

2) Všichni občané a návštěvníci se proto vyzývají ke zvýšené opatrnosti při vstupu a pohybu 
v lesích na území KRNAP.“ 

 
 
VI. Stávající Články 7, 8 se nově označují čísly 8, 9. 
 
 
 



 

 
 

VII. V Článku 8 odstavec 2) nově zní: 
 
„Členové stráže jsou při výkonu činnosti úřední osobou se všemi právy a povinnostmi 
z této funkce vyplývajícími a  odpovídající právní ochranou.“ 
 
 

VIII. Článek 9 
 
1. V odstavci 3) se vypouštějí slova „do 3. zóny KRNAP“. 

 
2. Za odstavec 3) se vkládá nový odstavec 4), který zní: 

 
„4) Nedílnou součástí návštěvního řádu jsou Přílohy č. 1 až 4.“ 
 

 
IX. Příloha č. 2  

 
1. Část A  

 
a) Název bodu 1) se mění takto: 
„1) Pozemní komunikace ve III. a II. zóně KRNAP (k hranici s I. zónou KRNAP)“. 

 
b) V bodě 1), Okres Trutnov, Malá Úpa, se vypouští tyto komunikace: 

• „Malá Úpa, horní parkoviště u Pomezních Bud – odbočka na Nové Domky − Dolní 
Malá Úpa, kostel“ 

• „Spálený Mlýn – U Kostela v Dolní Malé Úpě“ 
• „Spálený Mlýn – směr bouda Jana a Portášovy Boudy“ 

c) Komunikace „Spálený Mlýn – penzion Honzíček – Bukovka – kostel v Dolní Malé Úpě – 
směr Cestník“ se vypouští a nově se vkládá jen část této komunikace s označením „Dolní 
Malá Úpa, rozcestník za hájovnou – Lysečinská bouda“. 

d) V bodě 1) Okres Trutnov, Pec pod Sněžkou, u komunikace „Pec pod Sněžkou, od 
restaurace Lesovna směr: 
a) kaplička v Obřím dole 
b) dolní stanice lanové dráhy na Sněžku“ 

vypouští se písmeno a) a ponechává se pouze text z písmena b).  
Označení komunikace nově zní: 
„Pec pod Sněžkou, od restaurace Lesovna – dolní stanice lanové dráhy na Sněžku“. 
 
e) V bodě 1), Okres Trutnov, Pec pod Sněžkou, označení komunikace „Jana Bouda – směr 

Portášovy Boudy – Růžohorky – stanice lanové dráhy Růžová hora“ nově zní: 
„Jana bouda – rozcestí nad Portášovými Boudami“.  

 
2. Část B „Vzor dokladu Správy KRNAP“, zrušuje se text „Zaplaceno … Kč/bez poplatku“. 

 
3. Část C s názvem „SEZNAM KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ KRNAP PODLÉHAJÍCÍCH POPLATKU 

ZA VJEZD VOZIDEL“ se zrušuje.  
 

 
Čl. II  

Odůvodnění 
 

Změna Návštěvního řádu Krkonošského národního parku navazuje na právní úpravu, kterou došlo 
ke změnám zonace území tohoto národního parku. Dosud platná zonace byla provedena v roce 
1991. Od té doby se však přírodní hodnota některých částí Krkonoš, především v těch vyšších 
partiích, změnila k lepšímu a bylo třeba na tuto skutečnost reagovat i změnou zonace. Změny 



 

 
 

zonace byly průběžně řešeny již od roku 2009 a jednalo se o dlouhodobý proces, kterému 
předcházelo velké množství jednání, projednávání záměru se všemi dotčenými subjekty včetně 
zástupců samospráv, podnikatelů a hospodářů spolu s vypořádáním nejrůznějších připomínek. 
Změna zonace bude mít praktický dopad pouze na návštěvníky I. zóny, kde je pohyb povolen 
pouze po značených cestách. Do I. zóny jsou zařazena území nejvyšší přírodovědné hodnoty 
s výskytem unikátních ekosystémů krkonošské arkto-alpínské tundry a pro přítomnost rostlin 
a živočichů s významným zastoupením endemických druhů a glaciálních reliktů. Dále I. zóna 
zahrnuje všechny lesy původní a lesy přírodní, geneticky vhodné porosty lesů přírodě blízkých 
a lesy kulturní s přírodě blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. Na převážné většině 
území ji lemuje II. zóna, která zahrnuje pozměněné lesní porosty, svahová rašeliniště a bezlesé 
enklávy s květnatými horskými loukami. 
Spolu se změnou zonace bylo přihlédnuto k některým změnám na území obcí nacházejících se 
na území Krkonošského národního parku, k požadavkům Českého svazu kanoistů, neustále 
rostoucímu tlaku motoristů při vjezdech na území národního parku (nová stanice lanové dráhy 
v Peci pod Sněžkou, změny v místních komunikacích na území obce Malá Úpa, úprava sjízdnosti 
řek, omezení vjezdu motorových vozidel na Růžovou horu, jízda na jízdních kolech bez 
spalovacího motoru aj.). Další změny návštěvního řádu byly vyvolány zrušením poplatkové 
povinnosti za vjezd a setrvání motorových vozidel na území národních parků a potřebou upozornit 
veřejnost na nutnost zvýšené opatrnosti při vstupu a pohybu v lesích. 
 

 
Čl. III 

Uplatnění námitek a připomínek 
 

Žádné připomínky ani námitky nebyly v zákonné lhůtě uplatněny. 
 
 

Č. IV 
Poučení 

 
Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 

 
Čl. V 

Účinnost 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 1. ledna 2016, patnáctý den po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Hřebačka  v.r. 
ředitel 


