
Příloha č. 3

Ochranné pásmo Krkonošského národního parku

Hranice ochranného pásma na západě začíná
u celnice a po státní hranici s Polskou lidovou
republikou pokračuje až k Jizeře. Po pravém břehu
ve směru toku vede až pod závod Cutisin v Kořenově,
kde napojením na místní komunikaci navazuje na
hranici národního parku. Znovu začíná hranice
ochranného pásma na křižovatce místních asfalto-
vých komunikací v Pasekách nad Jizerou u hranice
národního parku. Je vedena po žlutě značené asfalto-
vé turistické cestě směrem na jih až k silnici 2.
třídy č. 290, po jejímž východním okraji pokračuje
až na křižovatku ve Sklenařovicích, odkud vede po
silnici 3. třídy č. 29058 (severní okraj) až do Jablonce
nad Jizerou. Zde pokračuje po východním okraji
silnice E 14 až k železničnímu přejezdu a po že-
lezniční trati na pravý břeh Jizery; po něm až
k vtoku Františského potoka z levé strany, kde
navazuje na hranici KRNAP. Dále hranice ochranné-
ho pásma začíná u hranice KRNAP na pravém
břehu Jizery v Maříkově proti vtoku potoka Zabylý,
po Jizeře pokračuje až do Sytové po soutok s
Jizerkou. Pokračuje po pravém břehu Jizerky až
do Hrabačova po soutok s potokem Hatina. Po
pravém břehu tohoto potoka až k můstku na silnici
1. třídy E 14, kde hranice přechází na severní
krajnici vozovky a po ní pokračuje až k Vrchlabí,
kde je vedena po obchvatu k silnici u Tesly, kde
pokračuje po hranicích intravilánu města Vrchlabí
na sever, stáčí se na jih a na východní straně
města odbočuje po místní komunikaci k „Finanční-
ku“, která se napojuje na silnici 1. třídy E 14. Dále
pokračuje stále po levé straně této státní silnice
směrem východním přes obce Prostřední Lánov a
Čistou, kde se podél komunikace stáčí směrem
jihovýchodním do obce Rudník. Z této obce pokra-
čuje dále severovýchodně přes obce Javorník a
Hertvíkovice až do Mladých Buků, kde přestává
sledovat komunikaci 1. třídy E 14 na křižovatce
silnic z Hertvíkovic, Trutnova a Svobody a přechází
tuto křižovatku na levou stranu železniční tratě
Svoboda — Trutnov. Tu potom sleduje až za železniční
stanici Kalná Voda na železniční přejezd s komu-
nikací 2. třídy č. 300. Po levé straně této komunikace
pokračuje od železničního přejezdu směrem se-
verním přes obce Babí až do Prkenného Dolu, kde
se napojuje na hranici KRNAP.

Centra cestovního a turistického ruchu jsou
zařazena do ochranného pásma. Hranice mezi

ochranným pásmem a národním parkem probíhají
v jednotlivých centrech následovně:

Špindlerův Mlýn

Hranice je vedena po silničce na koruně
přehrady (údolní nádrž Labská), dál se napojuje
na silnici 2. třídy 295, z níž asi po 50 m se
odpojuje na starou silnici. Zde odbočuje po výrazné
lesní cestě na západ, na jižní okraj enklávy Labská,
kde se napojuje na asfaltovou komunikaci („ply-
novod“), po níž vede asi 0,5 km na severozápad
až k potoku, po jehož levém břehu stoupá proti
proudu rovněž asi 0,5 km, až se napojí na lesní
asfaltovou cestu. Po ní pokračuje asi 0,7 km se-
verovýchodně k  vně jš ímu okra j i  tur is t ické
sjezdovky, po něm k horní stanici vleku a po trase
vleku dolů zpět na cestu, která vede po rozhraní
lesních a lučních porostů na enklávě Labská a po
200 m pokračuje lesem, kde se napojuje na zeleně
značenou turistickou cestu, po které vede až na
Bedřichov. Dále pokračuje po svážnici asi 1 km
směrem severovýchodním až k jihozápadnímu kraji
sjezdovky na Medvědín. Po této sjezdovce vede
nahoru k horní stanici lanovky, kde se stáčí po
severovýchodním kraji druhé sjezdovky dolů a na-
pojuje se na turistickou asfaltovou modře značenou
cestu k Dívčím lávkám, kde přechází po můstku
Labe a před boudou Myslivna odbočuje po severním
kraji silnice 2. třídy č. 295, z níž se stáčí na jih
po žlutě značené turistické cestě do Špindlerova
Mlýna. Z této cesty hranice odbočuje za Bílým
Labem lesním průsekem jihovýchodně orientovaným
na žlutě značenou turistickou cestu (Dřevařská). Po
ní vede hranice k východnímu okraji Špindlerova
Mlýna, kde odbočuje po asfaltové komunikaci na
jihovýchod nad enklávu Svatý Petr; asi po 400 m
se napojuje na svážnici nad Svatým Petrem. Z této
po 1,1 km schází přímo na jih výraznou terénní
depresí nejprve lesem a pak enklávou Svatý Petr
až na dolní místní komunikaci, po ní pokračuje na
východ asi 180 m, kde po napojení na silnici 3.
třídy č. 2958 pokračuje na západ asi 900 m až
k můstku přes Dolský potok. Po pravém břehu
stoupá nahoru k dolní svážnici, po které směrem
na západ po 250 m navazuje na východní okraj
turistické sjezdovky. Po kraji sjezdovky směřuje
nahoru k horní stanici lanovky, zde se stáčí po
západním okraji další turistické sjezdovky přes Pláň
a Hromovku, kde se napojuje na lesní cestu. Po
této cestě pokračuje až k hranici k. ú. Špindlerův
Mlýn a Labská. Po této hranici směřuje dolů k úče-
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lové asfaltové komunikaci u přehrady, po které je
okruh uzavřen na koruně přehrady.

Vítkovice

Hranice je vedena po pravém břehu Jizerky od
mostu na silnici 2. třídy č. 294 směrem na jih
v úseku dlouhém asi 1,1 km, kde přechází na levý
břeh na rozhraní lesních a lučních porostů a dál
na silnici č. 286, z níž odbočuje na jihovýchod po
hranici lesa až k Hamerskému potoku. Po pravém
břehu potoka se vrací na východní kraj silnice, z ní
po můstku přes Jizerku přechází směrem jiho-
východním na místní komunikaci a náhon za to-
várnou Seba a znovu přechází přes Jizerku na
silnici.

Asi po 100 m odbočuje na severozápad po
hranici katastrálního území Vítkovice a Křížlice
a Vítkovice a Jestřábí v Krkonoších až na místní
asfaltovou komunikaci. Po té pokračuje Pasekami
na severozápad až na křižovatku asfaltových cest
západně od Aldrova. Odtud vede severně po asfaltové
komunikaci Vítkovicemi (část je žlutě značená tu-
ristická cesta), až se napojí na silnici č. 294; po
ní pokračuje asi 200 m a odbočí na východ na
účelovou komunikaci. Od ní pokračuje jihovýchodně
a dále po severovýchodní hranici lesních a lučních
porostů až na silnici č. 294, po které vede na sever
až k můstku přes Jizerku.

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

Hranice obcí Pec pod Sněžkou a Velké Úpy
s KRNAP jsou vymezeny následovně:

Z  údolí Úpy je vlevo hranice vedena podél lesa
příkře do svahu na enklávě Vavřincova dolu až
k místní komunikaci, po které pokračuje severním
směrem nad zástavbou Velké Úpy do Javořího dolu;
překračuje Javoří potok a po spodní hranici lesa
směrem severozápadním pokračuje až k cestě, která
tvoří hranici a vede na enklávu Stráň. Dále podle
sjezdovky na Velké pasece navazuje směrem jiho-
západním na lyžařskou cestu na Vysoký svah.
Pokračuje podél této enklávy až k Pražské boudě,
za kterou se prudce stáčí k západu a po správní
katastrální hranici Pece pod Sněžkou a dále po
cestě a hranici enklávy sestupuje do Vlčího dolu,
kde po překročení Vlčího potoka pokračuje po
asfaltové komunikaci, podél trasy vleku a obchází
enklávu Hnědého vrchu. Odtud po místní komu-
nikaci schází do údolí Zeleného potoka a po spodní
hranici lesa nad zástavbou Malé a Velké Pláně
klesá do údolí Úpy.

Pokračuje po cestě vedoucí do Obřího dolu a za
silniční odbočkou přechází řeku Úpu a po jejím
levém břehu za retenční nádrží sleduje spodní
hranici lesa; přetíná lanovku na Portášovy boudy
a dále vede až na Janovy boudy. Odtud sestupuje
po cestě a hranici parcel kolem kaple na okraj lesa
na enklávu Přední Výsluní a po spodní hranici lesa
dále až k řece Úpě, kde končí.

Celková rozloha ochranného pásma Krkonoš-
ského národního parku činí 18 400 ha.
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