
 
 

 
Příloha č. 2  

k opatření obecné povahy č. 1/2015 
 

 
Slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem 

 
Jedná se o celkem 6 oblastí, které zahrnují celé území 1. a 2. zóny KRNAP (kromě 
Boberské stráně), a vymezené oblasti zasahující do 3. zóny KRNAP. Hranice těchto 
oblastí č. 1 až 6 jsou vymezeny následovně: 
 
1. Ze severu je oblast vymezena státní hranicí Česká republika – Polsko, jižní hranice je 

od západu k východu vymezena následovně: z Harrachova (od celnice) po cyklotrase 
č. 2 (Terex - Janouškova cesta) k odbočce na Voseckou boudu, odtud jižním směrem 
na Krakonošovu snídani. Od Krakonošovy snídaně po cyklotrase č. 2B po Kladové 
cestě kolem Plešivce až do údolí Ryzího potoka. Odtud po cyklotrase č. 1A přes 
Ručičky na Dvoračky. Odtud jižně do sedla pod Dvoračkami a dále po Vídeňské cestě 
přes Vídeňskou skálu na parkoviště na Dolních Mísečkách z něj hranice pokračuje po 
modře značené turistické cestě na sever až do Kotelskou louku ke Krakonošově cestě 
a po ní na kótu 1053,6. Odtud hranice pokračuje východním směrem po Krakonošově 
cestě na Masarykovu silnici Horní Mísečky – Zlaté návrší, kde kopíruje jednu zatáčku 
asfaltové silnice a od ní pokračuje na Medvědín, dále západním směrem na první 
odval a po spádnici do Labského dolu, po asfaltové modře značené turistické cestě 
k Pudlavě. Proti proudu Pudlavského potoka na manipulační plochu svážnice, po 
úbočí přes Dvorský potok východním směrem na Brádlerovy Boudy a po modře 
značené turistické cestě, dále po spádnici k začátku svážnice pod Ptačím kamenem; 
po svážnici pokračuje až k lyžařskému vleku a po jeho západní hranici a okraji lesa až 
k Moravské boudě. Odtud jižním směrem k Novopacké boudě, po spádnici na modře 
značenou turistickou cestu (Davidova cesta) ke kótě 1126,6 a dále jihovýchodním 
směrem pod Slezské sedlo, po povalovém chodníku k silnici na Špindlerovu boudu, 
směrem severním do Slezského sedla. 

 
2. Ze severu je oblast vymezena státní hranicí Česká republika – Polsko, jižní hranice je 

od západu k východu vymezena následovně: od Špindlerovy boudy k Novopacké 
boudě, jihovýchodním směrem od Slezského sedla po hranici 1. a 2. zóny až k Jose-
fově boudě a od ní po žlutě turisticky značené cestě k Boudě u Bílého Labe. Od ní 
dále směrem jižním po hranici 2. a 3. zóny KRNAP, po severním úbočí a hranici  
1. a 3. zóny obchází Železný vrch a po jižním úbočí pokračuje na kótu 1180,2. Odtud 
směrem východním k Hrazenému potoku, po proudu Hrazeného potoka do údolí 
k soutoku s Loveckým a Dolským potokem, po hranici 2. a 3. zóny k modře značené 
turistické cestě (cesta úbočím Stohu), dále na Stoh, směrem jižním po úbočí na 
lokalitu Klínových Bud (bouda Spisovatel). Jižním směrem do údolí k soutoku Friesovy 
strouhy a Klínového potoka, po západním úbočí Světlého vrchu do údolí Klínového 
potoka, proti proudu Klínového potoka jižně od Klínových Bud směrem jihozápadním 
po modře značené turistické cestě na Friesovy Boudy. Dále hranice pokračuje po 
hranici 2. a 3. zóny směrem k červeně značené turistické cestě, směrem východním 
k žlutě značené turistické cestě. Od ní vede po lesní cestě (hranice mezi 3. a 2. zónou 
KRNAP) severovýchodním směrem až k Zineckerově strouze, která tvoří hranici až 
k soutoku s Kotelským potokem, který tvoří hranici až k Horské silnici.  Po Horské 
silnici vede hranice až k Černému potoku, po kterém pokračuje až k Liščí cestě. Po 
žlutě značené turistické cestě vede směrem severním po hranici 2. a 3. zóny pod 
boudu Prvosenka, pokračuje směrem východním po Liščí louce ke křižovatce 
s červeně značenou turistickou cestou a po této cestě směrem jihovýchodním k Lesní 
boudě. Odtud po žlutě značené turistické cestě (Voreithova cesta) na kótu 1017,8 a po 



hranici 2. a 3. zóny přes Vlčí hranu na Hnědý vrch na kótu 1163,5, po svážnici po Liščí 
cestě přes kótu 1217,0 směrem severním k Boudě U Studánky. Po jižním okraji 
lesního porostu lokality Severka severním směrem do údolí Zeleného potoka a podél 
proudu Divokého potoka k asfaltové silnici k Richterovým Boudám. Směrem severním 
po hranici 2. a 3. zóny do Modrého dolu podél Modrého potoka směrem východním do 
údolí Úpy, dále po průseku na kótu 1265,0 na úbočí Růžové hory. Po jižním úbočí 
Růžové hory směrem východním na žlutě značenou turistickou cestu, od stanice LD 
Růžová hora po této cestě jihovýchodním směrem na Růžohorky. Od nich po hranici 
2. a 3. zóny směrem severním do údolí Jeleního potoka, proti proudu Jeleního potoka 
na Vasovu louku a severně na svážnici – asfaltovou silnici vedoucí Jelením dolem 
(žlutě značená turistická cesta). Po této cestě po úbočí Jelení hory na západní okraj 
Niklova vrchu, dále na Žacléřské Boudy, k  boudě U Dolu a k zeleně značené 
turistické cestě, po ní směrem severním mezi lokalitu Smrčí a Mokré Jámy na žlutě 
značenou turistickou cestu (Žlutá cesta) a po této cestě směrem západním k chatě 
Jelenka. 

 
3. Na severu ohraničuje oblast červená sjezdovka Mega ski areálu v Dolní Malé Úpě  

(v oblasti Rennerovy Boudy), na západě vede hranice od cesty křižující červenou 
sjezdovku přes Pacestník k Cestníku, odtud po modře značené turistické cestě na 
kótu 868,2. Jižním směrem po svážnici západního úbočí Dlouhého hřebene pod kótu 
1013,1, dále severním směrem po východním úbočí Dlouhého hřebene a po svážnici 
směrem jihovýchodním k asfaltové silnici z Temného Dolu. Po ní směrem severním ke 
křižovatce se svážnicí vedoucí z Dolních Lysečin k  Cestníku, po této svážnici směrem 
jižním k asfaltové komunikaci z Dolních Lysečin do Horních Lysečin, po této komuni-
kaci k Lysečinské boudě, od ní po červeně značené turistické cestě východním 
směrem cca 250 m až ke svážnici, která vede k hraničnímu bodu č. 15/6.  

 
4. Černohorské rašeliniště: Hranice oblasti vede z Vlašských Bud jižně po zeleně znače-

né turistické cestě na Hlaholku a od ní po Heřmanově cestě na kótu 944,9 u Krauso-
vých Bud, dále jižně po žlutě a červeně značené turistické cestě na kótu 967,3. Z ní 
vede hranice severozápadním směrem po zeleně a červeně značené turistické cestě 
k  Velkým Pardubickým Boudám, po svážnici jihozápadním směrem na kótu 1221,8 
a z ní po červeně značené turistické cestě k Zinneckerovým Boudám. Od Zinneckero-
vých Bud vede hranice západním směrem po lyžařské magistrále a dále po modře 
značené turistické cestě až k chatě Geodezie. Od ní po zeleně značené turistické 
cestě zpět k Vlašským Boudám.   

 
5. Rýchory: od kóty 956,1 po hranici 2. a 3. zóny směrem severozápadním ke žlutě 

značené turistické cestě, po ní směrem jihovýchodním na Kutnou. Z Kutné vede 
hranice jižním směrem k Rýchorské studánce a od ní po proudu Maxova potoka na 
kótu 861,4. Z ní vede po svážnici jižním směrem a po hranicích porostů č. 505 B,  
507 C a 508 C až na cyklotrasu č. 26 a po ní severovýchodním směrem na hranici  
2. a 3. zóny. Odtud jižním směrem po hranici 2. a 3. zóny přes kótu 860,0 do Sklená-
řovic ke kótě 698,0. Z této kóty vede hranice jižním směrem po proudu Zlatého poto-
ka, po svážnicích na jižním a východním úbočí Sklenářovického vrchu ke Slatině a od 
ní k hranici 1. a 3. zóny. Dále severovýchodním směrem po hranici 2. a 3. a 1. a 3. 
zóny na svážnici po úbočí Dvorského lesa a směrem jihovýchodním ke kótě 865,8  
a před touto kótou uhýbá směrem severovýchodním k červeně značené turistické 
cestě (Cesta bratří Čapků). Po této cestě směrem severozápadním na kótu 977,5  
a odtud po žlutě značené turistické cestě po hranici 2. a 3. zóny severozápadním 
směrem na Rýchory, ke kótě 956,1. 

 
6. Na severu ohraničuje oblast státní hranice s Polskem od hraničního kamene č. 23/6 

téměř ke kameni 21/7, z jihu Cesta česko-polského přátelství a navazující svážnice.  
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