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Věc: Vyjížďky na koních na území národního parku a jeho ochranného pásma 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa KRNAP“) jako 
orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochran-
ného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti Občanského sdružení 
Jezdecké stezky o.s. Královéhradeckého kraje, IČ 270 38 033, se sídlem Vítězná- 
-Nové Domy 90, 544 01 Dvůr Králové,  

 
A) 
dle § 43 odst. 3 zákona 
 

povoluje výjimku 
 
ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. e) zákona a v souladu s článkem 8 odst. 1 
(obecná ustanovení) opatření obecné povahy č. 2/2010, kterým byl dle § 19 odst. 2 
zákona vydán návštěvní řád KRNAP, 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 vyjížděk na koních na území národního 
parku po trasách (jezdeckých stezkách), jejichž zákres je v příloze tohoto rozhodnutí; 

 
 

B)  
v souladu s § 11 odst. 3 písm. h) nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje 
Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany, v platném znění,  

 
 

uděluje souhlas 
 
k provozování vyjížděk na koních na území ochranného pásma národního parku, na tra-
sách vyznačených v příloze tohoto rozhodnutí. 
  
 

 
 Občanské sdružení Jezdecké stezky  
 Královéhradeckého kraje 
 Ing. Ivana Čílová 
 Rudník 204 
 543 72  Rudník 
 



 

2. str. rozhodnutí č.j. KRNAP 00914/2013 
 

 
Povolení se vydává za těchto podmínek: 

 
1) Při vyjížďkách je zakázáno vybočovat z vyhrazených tras (národní park) a mimo cesty   

(ochranné pásmo). 
2) Ve skupině provádějící vyjížďku bude max. 10 koní. 
3) Vyjížďky budou prováděny v denním intervalu od 8:00 do 18:00 hod. 
4) Případné škody na cestách, způsobené provozováním povolené činnosti, budou opra-

veny na náklady provozovatele (žadatele). 
5) Provozované trasy budou udržovány v čistotě (průběžný úklid exkrementů). 
6) Povolená činnost nebude narušovat turistický ruch a těžební plán v daných lokalitách. 
7) Po období dlouhodobých dešťových srážek nebudou prováděny vyjížďky po nezpev-

něných cestách, a to do doby jejich vyschnutí. 
8) V návaznosti na užívání honebních pozemků a ochranu myslivosti bude provoz na 

stezkách probíhat pouze v období od 1.6. do 15.9. každého roku. 
9) V centrech obcí a v přilehlém okolí budou vyjížďky provozovány v souladu s jejich 

vydanými obecně závaznými vyhláškami. 
10) Provozovatel jezdeckých tras se bude v případě provozu lesního hospodářství řídit 

pokyny pověřeného zástupce Správy KRNAP. 
11) V odůvodněných případech (např. intenzivní těžba dřeva) bude Správou KRNAP 

dočasně provoz na dotčených úsecích komunikace pro ostatní činnost omezen či 
zastaven. 

12) Při vyjížďkách bude dodržován žadatelem předložený „Provozní řád jezdeckých 
stezek“, který Správa KRNAP akceptuje. 

13) Jakékoliv změny trasování a návrhy na případné umístění doprovodného vybavení 
v terénu budou projednány s orgánem ochrany přírody. 

 
Toto povolení nenahrazuje souhlasy vlastníků či nájemců dotčených pozemků ke 
vstupu držitele povolení na tyto pozemky, vyjma pozemků ve správě Správy 
KRNAP. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Dne 6.2.2013 učinilo Občanské sdružení Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje,  
IČ 270 38 033, se sídlem Vítězná-Nové Domy 90, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
podání ve věci obnovení platnosti rozhodnutí č.j. KRNAP 04118/2006 ze dne 3.8.2006  
a č.j. KRNAP 08812/2007 ze dne 11.9.2007, kterými byly povoleny vyjížďky na koních po 
vyhrazených trasách (jezdeckých stezkách) na území Krkonošského národního parku  
a jeho ochranného pásma dle předložených zákresů do turistických map. Platnost těchto 
vydaných rozhodnutí omezil orgán ochrany přírody na zkušební období, a to do 
31.8.2010. Přílohou žádosti bylo vyhodnocení provozu na jezdeckých stezkách v rámci 
KRNAP v období let 2008−2012, z kterého vyplývá, že provoz na těchto stezkách je mini-
mální (průměrně 20−30 jezdců na koni za rok). Dále pak, že v průběhu zkušebního 
období nebyly zjištěny žádné škody v terénu způsobené koňmi a nebyly zaznamenány 
žádné stížnosti od návštěvníků ani od stálých obyvatel. Dnem podání bylo zahájeno 
správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 
Správa KRNAP písemností č.j. KRNAP 01234/2013 ze dne 22.2.2013 uvědomila všechny 
známé účastníky o zahájeném správním řízení bez ústního jednání a zároveň je vyzvala, 
aby uplatnili své připomínky v termínu do 8 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanove-
ném termínu Správa KRNAP neobdržela žádné námitky. 
 



 

3. str. rozhodnutí č.j. KRNAP 00914/2013 
 

Správa KRNAP posoudila předložené podklady rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany pří-
rody a krajiny a došla k závěru, že k obnovení platnosti rozhodnutí o povolení vyjížděk na 
koních lze udělit výjimku a souhlas, protože v celém zkušebním období nebyl zazname-
nán žádný konflikt z hlediska zájmů ochrany přírody, ochrany myslivosti, turistického ru-
chu ani při těžbě dřeva. Zároveň však opět stanovila podmínky pro výkon činnosti mini-
malizující případný negativní dopad dalšího provozu jezdeckých stezek na přírodu a kra-
jinu dotčených míst na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodla Správa KRNAP tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
 

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 
mapa se zákresem tras na území NP (červeně) a jeho OP (modře) 

 
 
 

 
        Ing. Hana Slavíčková  

                                vedoucí odboru státní správy 
 
 
 
Účastník řízení  ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu 

• Občanské sdružení Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje, Vítězná-Nové 
Domy 90, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 
Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu  

• Obec Rudník 
• Obec Horní Maršov 
• Obec Malá Úpa 
• Město Janské Lázně 
• Město Pec pod Sněžkou 
• Město Žacléř 

 
Dále obdrží 

• Správa KRNAP - ÚP Černý Důl 
                                        - ÚP Horní Maršov 
                                        - ÚP Pec pod Sněžkou 
                                     - OOP 
                                        - OSM 
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