
Správa Krkonošského 
národního parku   

 
        

Vrchlabí 1.12.2010 
č.j. KRNAP 10052/2010 

 
 

Opatření obecné povahy č. 7/2010 
Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí  

 
o vyhrazení míst k rozdělávání ohňů na území KRNAP  

 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa KRNAP“) jako 
orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho 
ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává podle § 16 odst. 1 
písm. c) a § 78 odst. 2 písm. b) zákona toto opatření obecné povahy (dále jen „opa-
tření“):  
 

Čl. 1 
 

Předmět úpravy  
 

(1) Účelem opatření je vyhradit místa na území KRNAP, na kterých je možno roz-
dělávat oheň za podmínek stanovených v čl. 2 opatření.  

(2) Seznam míst, kde je možné oheň rozdělávat, je uveden v příloze opatření.  
 

Čl. 2 
 

Podmínky pro rozdělávání ohně  
 

(1) Rozdělávat oheň na místě k tomu vyhrazeném lze pouze po předchozí regis-
traci u pověřeného pracoviště Správy KRNAP uvedeného v příloze opatření.  

(2) Pověřené pracoviště zajistí, aby místa pro rozdělávání ohně byla řádně oblo-
žena kameny, popř. jinak zabezpečena proti rozdělávání ohně do okolí.   

(3) Každý, kdo hodlá na vyhrazeném místě rozdělávat oheň, je povinen:  
- pálit pouze dříví, které je u vyhrazeného ohniště k tomuto účelu připraveno 

(pokud takové dřevo na místě není, je nutné dohodnout se s pověřeným praco-
vištěm),  

- chovat se tak, aby zabránil rozšíření požáru do okolí,  
- opustit ohniště až poté, kdy je zajištěno, že nemůže dojít ke znovuvznícení 

ohně a k jeho dalšímu rozšíření,  
- případné rozšíření ohně mimo vyhrazené ohniště, které by mohlo zapříčinit 

vznik požáru, neprodleně ohlásit hasičům (tel. č. 150) a pověřenému pracovišti. 
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Čl. 3 
 

Obecná ustanovení  
 

(1) Na jiných, než vyhrazených místech, lze na území KRNAP rozdělávat ohně 
pouze na základě výjimky udělené Správou KRNAP.  

(2) Opatření, včetně přílohy, je uloženo u Správy KRNAP, u pověřených obecních 
úřadů a u všech obecních úřadů obcí, jejichž územního obvodu se opatření 
týká.  

(3) Porušení povinností stanovených tímto opatřením lze postihnout jako přestupek 
nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona. 

 
 

Čl. 4 
 

Odůvodnění  
 

V návaznosti na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
Správa KRNAP vyhradila místa, na kterých je možné při dodržení současně stano-
vených podmínek rozdělávat ohně. Jedná se o místa, která leží v blízkosti loveckých 
chat a jiných zařízení Správy KRNAP, u turistických cest apod. Předpokládá se 
využití vesměs pro potřeby Správy KRNAP, např. při práci s dětmi, při loveckých 
akcích, apod., není ale vyloučeno ani využití širší veřejností. Vzhledem k tomu, že se 
většina objektů Správy KRNAP nachází přímo na lesních pozemcích, je využití 
vyhrazených ohnišť úzce vázáno na registraci na pověřeném pracovišti, které bude 
provádět pravidelnou kontrolu místa a zajišťovat otop, aby nedocházelo 
k poškozování okolních porostů.   
 
Protože některá ohniště se nachází přímo v lesních porostech, kde zakazuje 
rozdělávání ohně lesní zákon [§ 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění], bylo nutné, aby před vydáním tohoto opatření vlastník dotčených 
lesních pozemků udělil Správě KRNAP výjimku z tohoto zákona.  

 
 
 

Vyhodnocení připomínek  
uplatněných k návrhu opatření obecné povahy 

 
Připomínka č. 1 byla vznesena 29.10.2010 Obcí Malá Úpa, která požadovala přidat 
do seznamu míst určených k rozdělávání ohně také tři místa na území obce, konkrét-
ně místa na Pomezních Boudách (na p.p.č. 154/1 v k.ú. Horní Malá Úpa), místo                
U Kostela (p.p.č. 218/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa) a místo u pensionu Rusalka (p.p.č. 
103/5 v k.ú. Dolní Malá Úpa).  
Správa KRNAP tuto připomínku neakceptuje. Zejména proto, že se jedná o soukro-
mé pozemky fyzické a právnických osob, toto opatření umožňuje využívat místa 
vyhrazená pro rozdělávání ohně široké veřejnosti, a proto se jeví jako vhodnější řešit 
možnost rozdělávání ohňů na vyjmenovaných parcelách výjimkou ze zákona [viz čl. 3 
bod (1) opatření].  
 
Připomínka č. 2 byla vznesena rovněž Obcí Malá Úpa (dne 29.10.2010). Uvádí, že 
místo navržené v návrhu opatření obecné povahy na p.p.č. 49/1 v k.ú. Horní Malá 
Úpa je pro potřeby obce nevhodné. Ani tuto připomínku Správa KRNAP neakceptuje. 



 

Místa pro rozdělávání ohně nebyla navrhována pro potřeby obcí. Správa KRNAP si 
je vědoma, že Obce mají jiné nároky a požadavky, opět se však domnívá, že obce by 
své požadavky měly řešit spíše výjimkou ze zákona, nikoliv opatřením obecné 
povahy. V případě výjimky může obec sama regulovat z pozice vlastníka pozemku, 
kdo a kdy bude dané místo využívat a v neposlední řadě si i sama zajistí pořádek                      
u využívaných míst.  
 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.12.2010.  
 
 
 
Příloha 
seznam míst vyhrazených pro rozdělávání ohně s příslušnými pověřenými pracovišti 
Správy KRNAP 
 

 
 

 
              Ing. Jan Hřebačka, v. r.  
               ředitel Správy KRNAP 
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Příloha k opatření obecné povahy č. 7/2010  
 
Seznam míst vyhrazených pro rozdělávání ohně s příslušnými pověřenými pracovišti 
Správy KRNAP: 
 

Místní označení 
lokality   
 

p.p.č. a k.ú.  Pověřené pracoviště 
Správy KRNAP  

Svoz pod boudou     
U Bílého Labe  
 

p.p.č. 703/4 v k.ú. Špindlerův Mlýn  TES Špindlerův Mlýn  
(tel. 499 433 228) 

Hříběcí Boudy  
– srub „Karlštejn“  
 

p.p.č. 1887/1 v k.ú. Strážné  TES Špindlerův Mlýn  
(tel. 499 433 228) 

Zelený potok  p.p.č. 133/1 v k.ú. Pec pod Sněžkou
 

TES Pec pod Sněžkou 
(tel. 499 896 213) 
 

Cestník  p.p.č. 49/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa  TES Pec pod Sněžkou 
(tel. 499 896 213) 
 

Pod Nístějkou  
- u vodácké trasy  

p.p.č. 3787/4 v k.ú. Buřany  LS Rokytnice  
(tel. 481 522 367),  
TES Harrachov  
(tel. 481 529 188)  
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