
Příloha č. 1

Vymezení hranic Krkonošského národního parku

Hranice národního parku vede od celnice po
východním okraji silnice 1. třídy E 10 k manipulační
ploše (asi 0,5 km severně od Harrachova), ze které
odbočuje po svážnici k říčce Kamenici. Odtud proti
proudu Kamenice po levém břehu až po odvozní
cestu „Přes tři kopce“ (Terex); po této přes Jakšín
k potoku Bílá voda. Po pravém břehu Bílé vody
k asfaltové turistické cestě (Harrachova cesta) a po
ní ke křižovatce turistických cest u Mumlavského
vodopádu. Odtud po žlutě značené turistické cestě
přes Ptačinec na Rýžoviště — zde po hranici enklávy
a lesních porostů, dále po vnějším okraji sjezdovky
k horní stanici vleku, odtud dál po hranici lesa
kolem celého Rýžoviště až k turistické sjezdovce po
jejím východním okraji na Čertovu horu, odtud na
západ průsekem rozvodí (po hřebeni, mezi severně
položenými lesními odděleními 268 a 269 a jižně
položenými odděleními 270 a 271) k Mumlavě. Po
pravém břehu Mumlavy k soutoku s Jizerou, odtud
po pravém břehu Jizery proti toku asi 400 m, kde
se odděluje na místní asfaltovou komunikaci, po
které pokračuje až k Tesařovskému potoku. Dále
hranice národního parku pokračuje proti toku po
levém břehu asi 1,8 km až na asfaltovou místní
komunikaci, po ní na západ asi 150 m a dál na
jih po hranici lesních a lučních porostů okolo vrchu
Hvězda až po asfaltovou komunikaci z Příchovic
(žlutě značená turistická cesta) a po ní asi 2 km
přes Bílou skálu až na křižovatku s místní asfalto-
vou komunikací v Pasekách. Po této cestě přes
Paseky severovýchodním směrem a pak jižně okolo
kostela až ke křižovatce s „Planýrkou“, a po ní
(modře značená turistická cesta) přibližně k severu
až k potoku Havírna, po jeho pravém břehu dolů
k můstku a odtud po místní komunikaci přes Jizeru
do Vilémova, Vilémovem po asfaltové cestě ke kři-
žovatce se žlutě značenou turistickou cestou a po
této cestě na Studenou, zde od chaty Spolana
pokračuje po modře značené turistické cestě (Janova
cesta) k Ručičkám, dál po modré přes Hoření Domky
k odbočce žlutě značené asfaltové cesty na Dvoračky
(asi 1,5 km od Ručiček), kde tato cesta z Dvoraček
již jako neznačená pokračuje na jihozápad k chatě
Světlanka, dál až na konec lesa, kde hranice uhýbá
na jih a je vedena po rozhraní lesních a lučních
porostů přes Hu�ský potok až na místní komunikaci
směřující Rokytnem na jihozápad k silnici 2. třídy
č. 294 (Rokytnice — Rezek), z této silnice asi po 50
m odbočuje na jih na další místní komunikaci,
která se asi po 350 m opět napojuje na tuto silnici,
po ní pokračuje až k odbočce do Františkova. Po
františkovské silnici 3. třídy č. 0142 je hranice
vedena až na státní silnici 1. třídy E 14, kde proti

ústí Františkovského potoka překračuje Jizeru na
pravý břeh. Po pravém břehu Jizery pokračuje přes
Hradsko až k ústí potoka Zabylý, proti jeho toku
po levém břehu stoupá 1,2 km až k místní komu-
nikaci, po které vede asi 80 m na sever, kde se
lomí na jihovýchod a vede asi 330 m po hranici
katastru Jestřábí a Poniklá, napojuje se na místní
komunikaci, po které vede nad osadou Zabylý asi
200 m severovýchodně a po asfaltové cestě pokračuje
nejprve severozápadním a pak severovýchodním
směrem ke Stromkovicím v délce asi 1,1 km. Zde
hranice vede po kamenité, výrazné mezi, porostlé
vzrostlými stromy (ostatní plochy, pozemkové parce-
ly č. 618, 617, 610, 607, 604, 603 a 595 v ka-
tastrálním území Jestřábí v Krkonoších) nejprve
mezi lesními porosty severně a lučními jižně a pak
mezi loukami asi 550 m až ke křižovatce místních
komunikací na Daňkově vrchu. Po asfaltové komu-
nikaci pokračuje odtud směrem na jihovýchod až
východ, kde se po 1,3 km napojuje na silnici 3.
třídy č. 28623 a pak 28620, po jejímž východním
okraji pokračuje už z Jestřábí přes Roudnici až ke
křižovatce se silnicí 2. třídy č. 286, po ní vede asi
0,5 km na sever, kde u mostu přes Jizerku navazuje
na levý břeh potoka Cedron a proti jeho toku
pokračuje do Horních Štěpanic — Prachovic, kde
pokračuje proti směru toku pravostranného přítoku
Cedronu až k silnici 3. třídy č. 28626 a po ní na
sever asi 1,2 km do Štěpanické Lhoty, kde odbočuje
na západ po místní komunikaci, až se napojí na
asfaltovou zeleně značenou turistickou cestu, po
které pokračuje severozápadně Beneckem pod
Jindrovou skálou až k hranici lesních porostů (asi
po 2 km od Poustky), po této hranici lesních porostů
(severně silnice 3. třídy č. 28626) až k místní
asfaltové komunikaci (žlutě značená turistická cesta)
směřující jihojihozápadně na silnici 3. třídy č.
28626, po ní až na Křížovky, kde odbočuje po
místní komunikaci přes Podžalí.

V  Podžalí vybočuje hranice přibližně západním
směrem po vnějším kraji turistické sjezdovky na
Přední Žalý a vrací se po severním okraji druhé
sjezdovky na výše uvedenou komunikaci, po které
pokračuje až k Šindelové strouze. Po pravém břehu
vede dolů do Herlíkovic, zde asi 80 m po místní
komunikaci na severozápad k pravému břehu Labe,
po němž proti směru toku až k jezu, přes který
vede hranice na silnici 2. třídy č. 295 a po
východním kraji této silnice pokračuje asi 1 km na
jih, kde odbočuje po náhonu k bývalé továrně a asi
po 250 m opět odbočuje, tentokrát po hranici
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lesních a lučních porostů přibližně na východ až
na místní asfaltovou komunikaci (červeně značená
turistická cesta, zvaná Kamenná cesta), ke Strážné-
mu. Asi po 0,7 km navazuje na silnici 3. třídy
č. 2956, po které vede do Strážného. Zde odbočuje
asi po 350 m na východojihovýchod po místní
asfaltové komunikaci (žlutě značená turistická cesta)
na enklávu Vápenice, kde se stáčí směrem severo-
východním po katastrální správní hranici obce Dolní
Dvůr přes Klínový potok, Luisino údolí a dále po
spodní hranici lesa nad zástavbou Dolního Dvora
pokračuje přes údolí Kotelského potoka až do
Hádku. Přechází Zlatý potok a dále vede po správní
katastrální hranici Dolního Dvora až k Bönischovým
boudám; pokračuje kolem enklávy těchto bud
a odtud opět po spodní hranici lesa do údolí Černého
Dolu. Zde odbočuje směrem severním po asfaltové
lesní cestě až k hájovně kde se stáčí zpět k jihu
a po druhé straně údolí po spodní hranici lesa až
nad obec Černý Důl; dále sleduje spodní hranici
lesa směrem východním až ke státní silnici 2. třídy
č. 297. Po její levé straně pokračuje k Hoffmanovým
boudám, za kterými odbočuje vlevo po asfaltové
lesní cestě až nad Jánské Lázně. Odtud po spodní
hranici lesa a dále po cestě vedoucí podél boudy
u Modrých kamenů pokračuje až na okraj lesa nad
obec Dolní Maršov. Odtud po spodním okraji lesa
nad městem Horní Maršov do údolí Temného dolu,
kde se stáčí severozápadním směrem podél řeky
Úpy až ke stavidlu vodního náhonu. Podél tohoto
náhonu přechází přes státní silnici 2. třídy č. 296

na druhou stranu údolí a po spodní hranici lesa
nad zastavěnou částí obce až do údolí Albeřického
potoka; z vrstevnice 620 m dále po hranici ka-
tastrální parcely Horní Maršov 530 pokračuje přes
silnici vedoucí od Dolních Lysečin na protější svah.
Opět po spodní hranici lesa na Mílův kopec (kóta
709,2), kde přechází po katastrální hranici — Dolní
Lysečiny č. 153 zemědělskou půdu a dále po spodní
hranici lesa směrem jižním nad horní zástavbou
Horního Maršova až po Maršov II, kde se hranice
prudce stáčí do svahu směrem východním podél
lesa až k vrstevnici 740 m n. m. Odtud pokračuje
k jihu až na lesní asfaltovou cestu nad Sluneční
strání, po které vede dále do Antonínova údolí
a podél Sejfského potoka až k hájovně. Od ní se
prudce stáčí směrem severním a podél lesní silnice
přes Zlatý potok pokračuje směrem východním;
v nadmořské výšce 600 — 640 m obchází Sklena-
řovický vrch směrem severním a dále po stejné
cestě stoupá do nadmořské výšky 760 m, kde
vychází z lesních porostů nad Vernírovicemi. Pokra-
čuje stále směrem severním po spodní hranici lesa,
sestupuje podél sjezdovky do Prkenného dolu,
překračuje Sněžný potok a pokračuje po spodní
hranici lesního výběžku pod silnici; pod Žacléřským
zámkem se vrací zpět na komunikaci 2. třídy č.
300 a dále po spodní hranici lesa na západním
okraji Žacléře a obcí Bobr až ke státní hranici mezi
ČSFR a PLR.
Celková rozloha Krkonošského národního parku
činí 36 300 ha.
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