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OSS/Ing. Hanušová/Ko 514 2.11.2020

Rozhodnutí ve věci „Přírodní trail Benecko“

ROZHODNUTÍ

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 „zákon11), podle § 16 odst. 2 písm. m) zákona

uděluje

obci Benecko, zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Mejsnarem,  
, IČO 00275581, v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 

6.12.2019 panem Dominikem Brožkem, nar. , bytem  
,

souhlas s vyhrazením

cyklotrasy „Přírodní trail Benecko“ na území národního parku, zakreslené do mapy 
uvedené v příloze tohoto rozhodnutí a nacházející se v k.ú. Benecko, k.ú. Hořejší Vrchla
bí, k.ú. Labská, k.ú. Vítkovice v Krkonoších, a zároveň uděluje souhlas k její úpravě pro 
využití v letní sezóně, dle žádosti doručené dne 9.12.2019 a doplněných podkladů doru
čených dne 24.7.2020 na Správu KRNAP.

Souhlas se vydává za splnění následujících podmínek:

1. Zařízení (povály a lávky) využité k ochraně podmáčených a mokřadních ploch bu
de přírodního a místního původu, bez pevného spojení se zemí a na zimní období 
odnímatelné.

2. Tato cyklotrasa může být cyklisty využívána pouze v době od 1.4. do 30.11. kalen
dářního roku a v čase 9:00-18:00 hodin a v období bez jakýchkoliv zbytků sněhové 
pokrývky po celé délce trasy.

spisový znak: 40.1.04 počet listů: 2 bankovní spojeni IČO: 00088455
příloha. Trasa přírodního trailu Benecko Česká národní banka DIČ: CZ00088455

skartačni znak: A 20 počet listů (svazků) přílohy: 1 č. ú.: 



Rozhodnutí platí na období do 31.12.2025.

Odůvodnění

Správa KRNAP obdržela žádost o povolení vyhrazení cyklotrasy na stávajících běžec
kých tratích a jejich úpravy pro využití v letní sezóně pod názvem záměru „Přírodní trail 
Benecko“ od žadatele obce Benecko, zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Mejsnarem, 

, IČO 00275581, v řízení zastoupené na základě plné 
moci ze dne 6.12.2019 panem Dominikem Brožkem, nar. , bytem  

 Benecko, doručenou dne 9.12.2019 a doplněnou podklady dne 24.7.2020 
evidovanými pod čj. KRNAP 06966/2020, sestávajícími z trasy přírodního single trailu dle 
výsledků pochůzky dne 8.7.2020, trasy přírodního single trailu dle výsledků pochůzky dne 
8.7.2020 se zakreslenými podmáčenými a mokřadními místy, nákresu řešení ochrany 
podmáčených a mokřadních ploch - dřevěné lávky/povaly, trasy přírodního single trailu dle 
výsledků pochůzky dne 8.7.2020 se zakresleným značením nové trasy a popisu a vzorové 
ukázky značení nové trasy.

Po prozkoumání navržené trasy cyklotrailu a srovnání výsledků botanického inventarizač
ního mapování (dále ,,BIP“) zpracovaného Správou Krkonošského národního parku bylo 
zjištěno, že se v trase a v blízkém okolí nalézají registrované botanické lokality s výsky
tem zvláště chráněného druhu (dále ,,ZCHD“) bledule jarní (Leucojum vernum). Tento 
druh je zařazen dle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění, do kategorie ohrožený.
Z tohoto důvodu bylo uskutečněno terénní šetření dne 8.7.2020, kterého se zúčastnil pan 
Dominik Brožek za žadatele a paní Mgr. Viera Horáková za Správu KRNAP. V průběhu 
pochůzky byla prozkoumána celá trasa navrhovaného single trailu. Oproti původnímu 
návrhu byly navrženy změny v trasování. Zároveň byla nově navržená trať prověřena 
z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a výskytu podmáčených a mokřad
ních ploch.
V průběhu pochůzky byly nalezeny 2 trsy hořepníku tolitovitého (Pneumonanthe ascle- 
piadea). Tento druh je zařazen dle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění, do kategorie 
ohrožený. Jeden z trsů se nacházel v těsné blízkosti trasy a druhý trs byl nalezen přímo 
uprostřed navržené trasy. Podmáčené a mokřadní plochy se nacházely ve většině 
případů mimo trasu single trailu, pouze v několika případech se dotýkaly samotné trasy. 
Správa KRNAP proto vyzvala žadatele v usnesení evidovaném pod čj. KRNAP 
06602/2020 ze dne 16.7.2020 k doplnění podkladů, týkajících se upravené trasy single 
trailu s vyznačením podmáčených a mokřadních ploch a parametrů nového značení a 
ochranného zařízení na trase. Tyto podklady obsahující trasy přírodního single trailu dle 
výsledků pochůzky dne 8.7.2020 se zakreslenými podmáčenými a mokřadními místy, 
nákres řešení ochrany podmáčených a mokřadních ploch - dřevěné lávky/povaly, trasy 
přírodního single trailu se zakresleným značením nové trasy a popisu a vzorové ukázky 
značení nové trasy, byly pod čj. KRNAP 06966/2020 doručeny dne 24.7.2020 na Správu 
KRNAP.

Oproti původně navrhované trase z roku 2015 došlo ke změnám v trasování. Navržená 
trasa trailu v současné podobě využívá existujících lesních cest a nezasahuje do vegeta
ce v okolí. Zároveň již není požadováno, aby došlo ke speciálním terénním úpravám 
vyžadujícím využití stavební techniky. Na první pochůzce bylo zjištěno, že trasa trailu se 
nekříží s aktuálním výskytem bledule jarní, tj. nedojde k jejímu přímému ohrožení.
Při další terénní pochůzce byl zjištěn výskyt hořepníku tolitovitého v trase trailu. Žadatel si 
zažádal o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin ho
řepníku tolitovitého a tato výjimka mu byla pod čj. KRNAP 06478/2020 ze dne 1.9.2020 
povolena. Transfer 1 trsu hořepníku tolitovitého se uskutečnil dne 15.9.2020.
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Při provozu navrženého trailu by mohlo docházet k nežádoucím zásahům do podmáče
ných ploch, např. rozježdění. Žadatel proto navrhl překrytí těchto míst dřevěnými lávkami, 
se kterými Správa KRNAP souhlasí. Podmínky instalace jsou uvedeny v tomto rozhodnu
tí. Výkres lávky je součástí doplněných podkladů. V trase trailu se toto opatření dotýká 
celkem 3 ploch.

Vyhrazení cyklotrasy je časově omezeno na zkušební období do 31.12.2025 a lze ji vyu
žívat pouze v letní sezóně za denního světla (od východu do západu slunce). Podmínka 
jízdy na cyklotrase pouze za denního světla má za cíl omezit rušení živočichů. Důvodem 
časového omezení na zkušební období je prověření vlivu vyhrazení cyklotrasy (zvýšením 
návštěvnosti cyklistů) na okolní přírodní prostředí národního parku, zjištění míry využívání 
a ověření dodržování provozních podmínek uvedených v doplněných podkladech a poža
davcích Správy KRNAP, včetně podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.

Správa KRNAP také s ohledem na vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu Krkonoše 
a Ptačí oblast Krkonoše dle § 45g tohoto zákona posoudila předmětný záměr a došla 
k závěru, že nedojde k závažnému nebo nevratnému poškozování přírodních stanovišť 
a biotopů druhů, k jejichž ochraně je Evropsky významná lokalita Krkonoše určena, 
a nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů, k jejichž ochraně 
je určena Ptačí oblast Krkonoše.

Předmětná činnost byla dále posuzována z hlediska možného dopadu nejen na rostliny 
a živočichy a jejich společenstva, ale i na význačné jevy neživé přírody - jevy geomorfo
logické a z hlediska možného snížení nebo změny krajinného rázu místa či oblasti.

Správa KRNAP posoudila žádost ve správním řízení a rozhodla v uvedené věci tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správa KRNAP při udělení souhlasu ve věci zároveň stanovila podmínky pro výkon 
činnosti, zajišťující minimalizaci případného negativního dopadu činnosti na přírodu a kra
jinu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Stanovení uvedených 
podmínek shledala Správa KRNAP jakožto dostatečné z hlediska ochrany zájmů přírody 
a krajiny.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 
Hradec Králové, a to podáním učiněným u Správy KRNAP ve Vrchlabí.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém roz
sahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost roz
hodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.

Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stej
nopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Včas podané a přípustné odvo
lání má odkladný účinek.

Poučení o odvolání

Ing. Hana Slavíčkové 
vedoucí odboru státní správy
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Další účastníci řízení
Obec Benecko 
Město Špindlerův Mlýn 
Obec Vítkovice 
Město Vrchlabí

Na vědomí
Správa KRNAP, územní pracoviště Rezek a územní pracoviště Špindlerův Mlýn
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