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Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma 
(dále jen „Správa KRNAP“ a „KRNAP“), příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOPK“), podle § 78 odst. 3 písm. i) ZOPK v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 4/2020 

o vyhrazení úseků vodních toků na území KRNAP určených pro splouvání  

Správa KRNAP s platností do 31.12.2025 na území KRNAP mimo zastavěná území obcí 
a zastavitelné plochy obcí  v y h r a z u j e  pro splouvání na kánoi, kajaku anebo raftu 
vybrané úseky vodních toků, na kterých se neuplatní zákaz provozovat splouvání vodních 
toků podle § 16 odst. 2 písm. n) ZOPK, a to za následujících podmínek: 

Vodní tok Vyhrazený 
úsek toku  

Povolené 
období a 
denní 
doba 

Výška 
hladiny či 
průtok, při 
kterém je 
možné 
splouvat 

Nejvyšší 
možné 
nástupní 
místo 

Další 
nástupní a 
výstupní 
místa 

Jizera Mýto až 
soutok s 
Jizerkou 

celoročně 
za 
denního 
světla 

nestanoveno Mýto 
 
Pod 
ostrovem 
Vilémov 
Jablonec nad 
Jizerou 
Nístějka 
Horní Sytová 

Jizerka Vítkovice, 
most u hotelu 
Skála, ústí 
Kozelského 
potoka až 
soutok 
s Jizerou 

celoročně 
za 
denního 
světla 

nestanoveno Hotel Skála nestanoveno 

Labe Přehrada 
Labská až 
Vrchlabí  

celoročně 
za 
denního 
světla 

průtok 9 m3 

/sec 
odpouštěném 
z přehrady 
Labská  

pod 
přehradou 
Labská 

nestanoveno 

Správa Krkonošského 
národního parku



čj. KRNAP 05435/2020 

 
 

2 
 

Vodní tok Vyhrazený 
úsek toku  

Povolené 
období a 
denní 
doba 

Výška 
hladiny či 
průtok, při 
kterém je 
možné 
splouvat 

Nejvyšší 
možné 
nástupní 
místo 

Další 
nástupní a 
výstupní 
místa 

Malá Úpa Spálený Mlýn 
u mostu až 
soutok s Úpou 

celoročně 
za 
denního 
světla 

nestanoveno Spálený Mlýn, 
zátopová 
louka u mostu 
(p.p.č. 452/0 
v k.ú. Dolní 
Malá Úpa) 

nestanoveno 

Mumlava most u 
skokanských 
můstků 
v Harrachově 
až soutok 
s Jizerou 

 

celoročně 
za 
denního 
světla 

nestanoveno most u 
skokanských 
můstků 
v Harrachově  

nestanoveno 

 

Úpa Pec pod 
Sněžkou až 
Horní Maršov 

celoročně 
za 
denního 
světla 

nestanoveno Pec pod 
Sněžkou 
parking 

nestanoveno 

 
Odůvodnění 

 

Podle § 16 odst. 2 písm. n) ZOPK je na území národních parků mimo zastavěná území 
obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno provozovat splouvání vodních toků nebo jiné 
vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.  

Správa KRNAP jako orgán ochrany přírody příslušný pro území KRNAP může podle § 78 
odst. 3 písm. i) ZOPK vyhradit místa, na nichž se neuplatní tento zákaz/zákazy prostřed-
nictvím opatření a současně stanovit podmínky týkající se rozsahu, způ-sobu a času 
prováděné činnosti.  

Ke splouvání na území KRNAP se vyhrazuje: 

 řeka Jizera v úseku Mýto až soutok s Jizerkou 

 řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí 

 řeka Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou 

 řeka Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – 
Dolní Štěpanice 

 řeka Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery 

 řeka Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov 

Vymezení vybraných úseků vodních toků pro splouvání vychází z dosud platného ná-
vštěvního řádu. Splouvání se na těchto místech povoluje za denního světla (od východu 
do západu slunce a pro Labe jen při průtoku vody vyšším než 9 m3/sec). Je zachována  
i stávající podoba piktogramu pro označení nástupních a výstupních míst – viz příloha, 
která je nedílnou součástí opatření.    
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Splouvání u všech těchto vodních toků se povoluje celoročně, jejich sjízdnost je však 
přímo závislá na množství tajícího sněhu při oblevách nebo prudkých jarních táních, 
případně na náhlých přívalových deštích, takže možnost jejich využití je situována 
především do zimního nebo jarního období, případně do několika hodin po vydatných 
deštích mimo tato období. Pro větší toky typu Labe a Úpa uvádí vodácké statistiky 
sjízdnosti kolem 6–15 dnů za rok, u menších toků typu Jizerka 1–3 dny za rok. Dny  
s vhodným stavem vody jsou situovány ve většině případů do období mimo vegetační 
sezónu a mimo hlavní rozmnožovací období živočichů. Vzhledem k obtížnému předvídání 
sjízdnosti toku, ke krátkému časovému trvání zvýšeného průtoku, k období s nízkými 
průměrnými teplotami, nejsou tyto toky zajímavé z hlediska komerčního využití.  
Možnost povolení individuální výjimky ze zákazu splouvání vodních toků mimo tato vyhra-
zená místa je zachována. Pro povolení vodáckých závodů jako organizovaných hromad-
ných akcí bude zapotřebí i na těchto vyhrazených místech vodních toků nadále výjimka 
ze zákazu podle § 16 odst. 2 písm. q) ZOPK (území národního parku) anebo souhlas 
podle § 37 odst. 3 písm. d) ZOPK (pro území ochranného pásma národního parku).   
Při projednání návrhu vyhrazených míst byl Správou KRNAP adresně osloven správce 
toku – Státní podnik Povodí Labe, který s vyhrazením míst určených pro splouvání sou-
hlasil s výhradou odsouhlasení nástupních, výstupních a odpočinkových míst.  
 

Český svaz kanoistů jako zájmová organizace s návrhem vyhrazených míst souhlasil bez 
výhrad.   
 
Dotčená území obcí jsou pro jednotlivé toky následující:  

 

 

 
 
 

 
JIZERA 

Víchová nad Jizerou 
Poniklá 
Jablonec nad Jizerou 
Rokytnice nad Jizerou 
Paseky nad Jizerou 
Harrachov 

 

 
JIZERKA 

Vítkovice 
Benecko 
Jilemnice – Hrabačov 
 

 
LABE 

Špindlerův Mlýn 
Vrchlabí 
 

 
MALÁ ÚPA 

Horní Maršov 
Malá Úpa 
 

 
MUMLAVA 

 

 
Harrachov 

 
ÚPA 

Pec pod Sněžkou 
Horní Maršov 
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Vyhodnocení námitek a připomínek  
 

 
K návrhu opatření obdržela Správa KRNAP dvě námitky a rozhodla o nich následovně:  

Námitka č. 1 – RNDr. Jitka Šádková, Krajský úřad Libereckého kraje, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství  

Namítá rozpor výrokové části navrhovaného opatření s odůvodněním, ze kterého jasně 
vyplývá, že sjízdnost toků je přímo závislá na množství tajícího sněhu při oblevách nebo 
jarních táních nebo náhlých přívalových deštích a možnost využití toků je dle odůvodnění 
situována do období jarního nebo zimního, případně jen do několika hodin po dešti mimo 
tato období. Dle výroku lze však toky splouvat celoročně bez ohledu na výšku hladiny či 
průtok. Obojí by mělo být upraveno. Závazná je výroková část, nikoliv odůvodnění. 
Výroková část dle návrhu umožňuje vstup do koryta toků kdykoliv např. i během letního 
období. Zkušenosti ze splouvání Jizery a i Ploučnice ji vedou k obavám z poškozování 
toků v letním období. Bylo by nanejvýš žádoucí ve výroku uvést jasně období (viz odů-
vodnění) a stanovit průtok anebo alespoň výšku hladiny v nástupním místě – nejlépe 
zřetelně označit v terénu. Tím, jak se bude omezovat splouvání v jiných částech repu-
bliky, může narůstat tlak na využití dosud málo využívaných toků. 

Námitce bylo vyhověno co do upřesnění odůvodnění, ve zbytku byla námitka 
zamítnuta. 

Odůvodnění:  
V území není žádný předmět ochrany, který by byl ke splouvání zvláště citlivý jako např. 
na Teplé Vltavě perlorodka. Pokud by i došlo k vyšší intenzitě splouvání, mohlo by spíše 
dojít k poškozování vegetace, rušení na vodu vázaných obratlovců atp. Krkonošské toky 
nejsou díky omezené rozloze povodí v horních úsecích natolik vodné, aby je bylo možné 
využívat z vodáckého hlediska po větší část roku. Jejich využití je prakticky omezeno na 
poměrně krátké období tání sněhu s tím, že mimo jarní tání, případně po vydatných 
deštích, jsou toky prakticky nesjízdné. Proto v opatření Správa KRNAP nepřistoupila  
k omezení splouvání s ohledem na výšku hladiny či průtok – nastavit výšku hladiny pro 
splouvání by si vyžádalo důkladné studie a proměření toků, což se vzhledem k výše 
uvedeným důvodům jeví nadbytečné. 
Výjimkou je řeka Labe, kde minimální průtok pro splouvání ve výši 9 m3/s je nastaven 
historicky, aby nedocházelo k poškozování přírodní památky Labská soutěska.   

Námitka č. 2 – Ing. Miroslav Kubát, starosta obce Jablonec nad Jizerou 

Namítá, že v tabulce v textu navrhovaného opatření má být u Jizery přidělen i Jablonec 
nad Jizerou a naopak vyjmuta Jilemnice, jejímž katastrem Jizera neprotéká. 

Námitce bylo vyhověno v plném rozsahu. 

Odůvodnění:  
Prověřením mapových zákresů bylo zjištěno, že v katastru města Jilemnice neteče řeka 
Jizera, ale Jizerka, a že řeka Jizera skutečně protéká katastrem města Jablonec nad 
Jizerou.  

 
Poučení 

 
Do opatření a jeho odůvodnění může každý nahlédnout v budově Správy Krkonošského 
národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí.  
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Proti opatření nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření s právními předpisy lze 
posoudit v přezkumném řízení.  
Porušení opatření je postihováno jako přestupek na úseku ochrany přírody a krajiny.  
 
 

Účinnost 
 

Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP. 
 

 

 

Příloha č. 1 
Piktogram vyznačující přístupy k nástupním a výstupním místům   
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Robin Böhnisch 
ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Správy KRNAP dne: 1.7.2020 
Sejmuto z úřední desky Správy KRNAP dne:  
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Příloha č. 1 k Opatření obecné povahy č. 4/2020 
 
 
 

 

 

VZOR INFORMAČNÍ TABULE VYZNAČUJÍCÍ PŘÍSTUP 
 K NÁSTUPNÍM A VÝSTUPNÍM MÍSTŮM 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabule je bílá plastová s modrým piktogramem zhotoveným ze samolepící fólie. Šipka 
v dolní části vyznačuje směr k nástupnímu a výstupnímu místu na vodním toku. 
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