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Výjimka z ochranných podmínek KRNAP  
 
 

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. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
v platném znění (dále jen „zákon“), na žádost, kterou podala  
 
společnost Snow&Fun, s.r.o., IČO 28479424, Sluštická 1627/14, 100 00 Praha 10, 
 
A. podle § 43 odst. 1 zákona  
 

povoluje výjimku 
 
ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 2 písm. q) zákona, tj. ze zákazu pořádat nebo organi-
zovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem 
ochrany přírody na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné 
plochy obcí z důvodu provozování sáňkařské dráhy, která vede po pozemcích p.č.: 
698/14, 698/5, 698/15, 698/1, 698/12, 678/4 a 986/1 v k.ú. Špindlerův Mlýn, za těchto 
podmínek:   
 
1. Trasa vymezená pro provozování sáňkařské dráhy bude vést po zelené značené 

turistické trase z lokality Malý Šišák k Dívčím lávkám ve Špindlerově Mlýně. 
2. Trasa vymezená pro provozování sáňkařské dráhy může být po dobu jejího 

sezónního provozu pro ostatní veřejnost uzavřena. 
3. Při provozu a úpravě tratě nesmí dojít k poškození okolních lesních porostů, okol-

ního terénu ani cesty. Případné poškození odstraní provozovatel na vlastní náklady 
a dle pokynů pracovníků územního pracoviště Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně.  
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4. Sáňkařská dráha bude provozována pouze za dostatečné sněhové pokrývky (dle 
písemného pokynu a dispozic územního pracoviště Správy KRNAP ve Špindlerově 
Mlýně). 

5. Sáňkařská dráha bude provozována v době od 08:30 do 21:00 hodin.  
6. Po skončení zimní sezóny bude provedena demontáž značení tratě a ochranných 

sítí. Bude proveden úklid tratě včetně jejího bezprostředního okolí. 
 

Rozhodnutí platí po dobu platnosti nájemní smlouvy žadatele, a to od 1.1.2018  
do 31.12.2025. 
 

 
 

B. podle § 84 odst. 1 písm. a)  
 

se ruší 
 

rozhodnutí čj. KRNAP 01126/2011 ze dne 15.3.2011 ve věci povolení výjimky ze zákazu 
uvedeného v § 16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. ze zákazu pořádat a organizovat hromadné 
sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu 
ochrany přírody, a to za účelem provozování sáňkařské dráhy, která vede z lokality pod 
Erlebachovou boudou k Dívčím lávkám ve Špindlerově Mlýně  

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Správa KRNAP obdržela dne 5.10.2017 žádost společnosti Snow&Fun, s.r.o., o vydání 
výjimky dle § 43 odst. 1 zákona z důvodu provozování sáňkařské dráhy, která vede po 
pozemcích p.č.: 698/14, 698/5, 698/15, 698/1, 698/12, 678/4 a 986/1 v k.ú. Špindlerův 
Mlýn, na období od 1.1.2018 do 31.12.2025.    
 
Podle § 16 odst. 2 písm. q) zákona je na celém území národního parku mimo zastavěná 
území obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno pořádat nebo organizovat sportovní, tu-
ristické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. 

Podle současně platného znění § 43 zákona lze výjimku udělit v případě, kdy jiný veřejný 
zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, 
pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláš- 
tě chráněného území. Správa KRNAP žádost posoudila, vzala v úvahu, že sáňkařská 
dráha je v této lokalitě a na stejné dráze provozována na základě rozhodnutí Správy 
KRNAP již od roku 2004. Po dobu jejího provozování nebyly zaznamenány žádné zásad-
ní negativní vlivy na přírodní prostředí národního parku, proto Správa KRNAP žadateli ve 
věci udělení výjimky dle § 43 odst. 1 zákona v bodě A. rozhodnutí vyhověla. 

Správa KRNAP v bodě B. rozhodnutí ruší rozhodnutí čj. KRNAP 01126/2011 ze dne 
15.3.2011, jehož platnost končí dne 31.12.2018, z důvodu uzavření nové nájemní 
smlouvy č. SMLN-22-88/2017 ze dne 15.12.2017 žadatele se Správou KRNAP, jakožto 
správcem pozemků, po kterých dráha vede.  

 
 



 

 str. 3 k čj. KRNAP 08954/2017 

 
 
 
 
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.  
 
Žádost byla posouzena i s ohledem na ptačí oblast a evropsky významnou lokalitu dle  
§ 45g zákona. Správní orgán dospěl k závěru, že udělením výjimky nedojde k závažnému 
nebo nevratnému poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně 
jsou Evropsky významná lokalita Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše určeny, a ani nedojde 
k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů. 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Hana Slavíčková  
                                    vedoucí odboru státní správy 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Další účastník řízení  
Město Špindlerův Mlýn, IDS: fb3b4nn  
 
Na vědomí 
AOPK – ÚSOP 
Správa KRNAP – OPNP 
Správa KRNAP – ÚP Špindlerův Mlýn 
 


		2017-12-27T10:04:26+0100
	Správa Krkonošského národního parku c9cdc1ebe5ca8041d15b3ca56ba900e2352d730a


		2017-12-27T10:09:38+0100
	Hana Slavíčková 16f9a55299904f810b1a1fb624960deece467aad




