
Nařízení č. 1/2004 
Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí  

ze dne 29.6.2004 
o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody  

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“) 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 S., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon“),  vydává podle § 64 a § 78 odst. 3 zákona toto nařízení:  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

(1)    Účelem nařízení je omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit KRNAP s výjimkou 
značených turistických cest KČT a cyklotras Správy KRNAP. Přesná specifikace oblastí je 
vyznačena v příloze č.1 tohoto nařízení a slovní popis hranic v příloze č. 2 tohoto nařízení.  
(2)    Omezený přístup do oblastí uvedených v čl. 1 odst. (1) bude v době od 15.7. do 
15.10.2004.  
(3)    V terénu bude území s omezeným vstupem označeno tabulkou s textem „Omezení 
vstupu mimo turisticky značené cesty v období 15.7. – 15.10.2004“. Text bude uveden také v 
polské a německé mutaci.  

Čl. 2 
Důvody omezení vstupu  

(1)    Snížení potravní základny pro tetřevovité a další semenožravé ptáky a savce, ke kterému 
dochází v důsledku devastace porostů brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) v místech 
vyhledávaných sběrači borůvek. 
(2)    Poškozování lokalit výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v důsledku 
nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území. 
(3)    Rušení klidu pro zvěř, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích 
obůrek a v době říje.  

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení  

(1)    Nařízení o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody včetně příloh je uloženo  u Správy, 
u pověřených obecních úřadů a u všech obecních úřadů obcí, jejichž územního obvodu se 
nařízení týká. Jejich seznam je v příloze č. 3 tohoto nařízení.  
(2)    Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo 
protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona. 
(3)    Omezení vstupu do oblastí dle čl. 1 odst. (1) se nevztahuje na osoby, které trhají 
borůvky pro vlastní potřebu v územním obvodu obce, ve které jsou hlášeny k trvalému 
pobytu, při dodržování platného návštěvního řádu KRNAP.  

Čl. 4 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 15.7.2004.  
 
Příloha č. 1: Specifikace oblastí s omezeným vstupem  
Příloha č. 2: Slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem 
Příloha č. 3: Seznam obecních a městských úřadů, u kterých je nařízení  
k nahlédnutí 


