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Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) 
jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národní-
ho parku a jeho ochranného pásma podle § 78 odst. 2 písm. o) a § 64 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), 
vydává   
 

opatření obecné povahy č. 1/2015  
o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody.  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení  
 
(1) Účelem tohoto opatření je omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit 

KRNAP s výjimkou cyklotras vyhrazených Správou, cest pro pěší a v 1. zóně 
s výjimkou cest vyznačených se souhlasem Správy.  

(2) Přesná specifikace oblastí s omezeným vstupem je vyznačena na mapovém 
zákresu v Příloze č. 1 tohoto opatření a slovní popis hranic jednotlivých oblastí 
je uveden v Příloze č. 2 tohoto opatření.  

(3) Přístup do jednotlivých oblastí bude omezen v době od 20.7. do 15.10.2015, 
od 20.7. do 15.10.2016, od 20.7. do 15.10.2017. 

(4) V terénu bude území s omezeným vstupem označeno informační tabulkou 
s textem „Omezení vstupu mimo turisticky značené cesty v období 20.7. – 
15.10.2015“, resp. „2016“ nebo „2017“. Text bude uveden rovněž v polské  
a německé mutaci.  

Čl. 2 
Důvody omezení vstupu  

 
(1) Zabránit snižování potravní základny pro tetřevovité a další semenožravé ptáky  

a savce, ke kterému dochází v důsledku devastace porostů brusnice borůvky 
(Vaccinium myrtillus) na místech vyhledávaných sběrači borůvek. 

(2) Ochránit lokality výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin před 
jejich poškozováním nadměrnou návštěvností přírodovědně hodnotného území. 

(3) Zajistit klid pro lesní zvěř, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimo-
vacích obůrek a v době říje.  

 
Čl. 3 

Odůvodnění 
 

Důvodem vydání opatření je především snaha omezit vstup těm sběračům, kteří 
plody brusnice borůvky sbírají hromadně ve skupinách, ve velkém množství a ve 
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spěchu, čímž značně ničí nejen samotné rostliny brusnice borůvky, ale i celé lokality 
v přírodovědně hodnotném území, jímž 1. a 2. zóna KRNAP jsou. Dochází k nadměr-
nému sešlapávání a ničení porostů brusnice borůvek a zvláště chráněných rostlin, 
které se v území s omezeným vstupem vyskytují, k odhazování odpadků a jiným 
rušivým činnostem.  Dalším důvodem pro omezení vstupu je potřeba zabezpečení 
klidu pro zvěř, která se v těchto lokalitách také vyskytuje. Omezení vstupu do někte-
rých částí KRNAP je vyhlašováno od roku 2004 a podle poznatků Správy KRNAP 
jsou výsledky omezení nadměrné návštěvnosti v terénu znatelné.  
 

Čl. 4 
Ostatní ustanovení  

 
(1) Nedílnou součástí opatření je Příloha č. 1 (mapový zákres oblastí s omezeným 

vstupem) a Příloha č. 2 (Slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem). 
(2) Toto opatření je uloženo na Správě KRNAP a u všech obecních úřadů obcí, 

jejichž správního obvodu se týká.  
(3) Porušení povinností stanovených tímto opatřením lze postihnout jako přestupek 

nebo jiný správní delikt podle § 87 a § 88 zákona. 
(4) 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 hláše-
ny k trvalému pobytu, při dodržování platného návštěvního řádu KRNAP.  

(5) Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se ruší opatření obecné povahy číslo 
2/2012. 
 

Čl. 5 
Námitky a připomínky 

 
V zákonné lhůtě nebyly proti návrhu opatření uplatněny žádné námitky či připomínky. 
 

Čl. 6 
Poučení 

 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze uplatnit proti opatření obecné povahy 
opravný prostředek. 
 

Čl. 7 
Účinnost 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje.  
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Jan Hřebačka  
                                                                                              ředitel  v.r.  


