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1. Textová ást
1.1

Základní údaje o projektu

Název projektu
Nau ná stezka Svaté Barbory v

erném dole (KRNAP)

Zadavatel projektu
stys erný D l, I : 00277720

543 44 erný D l 48
Kontaktní osoba: Ing. Zden k Kraus, starosta, tel.: 499 435 276
Zpracovatel návazné dota ní výzvy
DRAG s.r.o., I : 01558081
Horská 634, 541 01 Trutnov
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Me

, jednatel, tel.: 737 561 729

Zpracovatel projektové dokumentace
01/14 ZO SOP „Natura, quo vadis?“, I : 66005850
Rektorská 22, 108 00 Praha 10 – Malešice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Maršálek, odpov dný ešitel projektu, tel.: 732 527 171

T ABULKA . 1: P

EDPOKLÁDANÝ

ASOVÝ PR

H PROJEKTU

edb žné datum za átku realizace
projektu (m síc a rok):

edb žné datum ukon ení projektu
(m síc a rok):

I. 2016

V. 2017

T ABULKA . 2: VÝŠE POŽADOVANÉ PODPORY GRANTOVÉ VÝZVY ZE SFŽP
Celkové výdaje Celkové uznatelné
projektu
výdaje projektu

Podpora požadovaná ze SFŽP R

470 250 K

376 200 K

470 250 K

% uznatelných
výdaj projektu
80,00%
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1.2

Výchozí stav a místo realizace projektu

V Krkonošském národním parku a jeho bezprost edním okolí se dnes nachází cca 35 – 40 (zdroj:
http://www.krkonose.eu/cs/infrastruktura/naucnestezky) nau ných stezek, popularizujících r zná
írodní zákoutí i historická místa, zvlášt chrán ná území nebo jiné p írodní atraktivity. V poslední
dob se také objevují stezky zam ující se na technické památky a historické souvislosti. Smyslem
vybudování této nové nau né stezky je rozší ení turistické nabídky v krajní výsp Národního parku
v oblasti obce erný D l a jejího okolí. Jedná se o nau nou stezku výletového typu s nabídkou
krátkodobé rekreace široké vrstv ve ejnosti se zvláštním zam ením na rodiny s d tmi, emuž je
izp soben mobiliá nau né stezky, která krom bodových informa ních panel nabízí populárn vzd lávací a zárove odpo inkovou nabídku v podob tzv. environmentálních atrakcí. Místem
realizace projektu je obec erný D l a její nejbližší okolí, které nabízí rekrea ní možnosti skupinám
obyvatel, které hledají alternativu oproti návšt
vnit ních partií Národního parku.

T ABULKA . 3: DOT
Katastrální území
erný D l
istá v Krkonoších
istá v Krkonoších
Bolkov
Bolkov
erný D l
erný D l

ENÉ POZEMKY REALIZACÍ PROJEKTU

Parcela .
1135/5
104/2
359/1
1045
975/5
250/1
229

Majetkoprávní vztah
(vlastník/nájemce/souhlas)
vlastník
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas

Území NP/Region NP
Region NP
Region NP
Region NP
Region NP
Region NP
KRNAP
KRNAP

Pozn.: p ímo v území KRNAP se nacházejí 2 zastavení – lokalizace viz kapitola 2.2

Nemovitosti jsou v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí
ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt Trutnov.

R vykonává Katastrální

Uvedené údaje o pozemcích v celé dokumentaci mají informativní charakter. Platnost údaj je k
01.08.2015 (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

Cílem projektu je skrze nau nou stezku nevtírav a origináln popularizovat neprávem p ehlížené
okolí obcí erný D l a Rudník – na p íkladu místního historického a životního prost edí – ukázat tuto
okrajovou ást Národního parku jako živé místo s bohatou historií. Cílem je posílení nabídky místních
rekrea ních možností a zvýšení rekrea ního potenciálu m stysu erný D l, kterým okružní trasa
ímo prochází. Horizontálním cílem je bezesporu posílení sounáležitosti místních obyvatel i rekreant
s p írodou a krajinou Krkonošského národního parku, a jeho odlehlejších ástí, které nejsou asto
vnímány jako jeho sou ást, ale bez rozdílu k n mu náleží.
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1.3

V cný popis navrhovaného projektu

Cíl projektu a jeho význam
Hmatatelným výstupem projektu je vybudování nové nau né stezky, propojující m stys erný D l
s územím Krakonošského národního parku (KRNAP). Trasa této nové nau né stezky je situována do
již existující zna ené trasy místního zna ení K T. Trasování je vedeno krajinou r znorodého
charakteru od zastav né centrální ásti m stysu po p írodní biotop lesa a luk. Nau ná stezka st ídá
pasáže údolní nivy Zrcadlového potoka po vyvýšený výhled nad erným Dolem. Stezka zatraktivní
okolí m stysu erný D l nejen pro turisty, ale též pro místní obyvatele, kterým p iblíží místo jejich
života pod novým úhlem pohledu (historie, kulturní zajímavosti a zapadlé pov sti apod.). Každý
bodový informa ní panel bude krom vlastního textu obohacen o „kvízovou otázku“, která upozorní na
blízkou zajímavost týkající se psaného textu na ceduli, p ípadn jej doplní, a zárove návšt vníky
k panel m nau né stezky p itáhne.
Nejv tším oživením nau né stezky bude osazení každého stanovišt tzv. „environmentální atrakcí“ –
poutavým populárn -vzd lávacím prvkem – zejména ur eným pro d ti a mládež, ale samoz ejm též i
dosp lé návšt vníky nevyjímaje. Tyto prvky mají za ú el návšt vníky trasy, rozší it praktickou
edstavu k psanému textu na ceduli a tím posílit environmentální interpretaci daného místa, tak aby
návšt vník odcházel s pocitem, že si odnesl „n co navíc“. Spojení dobrého pocitu z výletu návšt vníky
vede k dalšímu hlubšímu poznání svého okolí (což platí zejména u d tí, na které se populárn vzd lávací prvky p edevším soust edí).
Tyto mén tradi ní komponenty nau né stezky projekt jistým zp sobem prodražují v náro
jší výrob
panel , ale v dnešní dob plné komer ních lákadel, považujeme toto zatraktivn ní za velmi žádoucí,
tak aby stezka nebyla z pohledu návšt vník pouze „dalšími cedulemi v prostoru“, ale skute nou
zajímavostí, u které se zastaví.
Dalším reálným výstupem je tišt ný pr vodce k nau né stezce, obsahující dodate né informace a
mapku stezky. Pr vodce bude bezplatn distribuován v informa ním centru m stysu erný D l,
ípadn p i akcích zdejších spolk . Ve formátu ke stažení na webových stránkách, se kterými projekt
též po ítá. Vedle informativního charakteru by m l pr vodce plnit roli „pozvánky“ a lákadla“ na
nau nou stezku.
Cílem je skrze nau nou stezku nevtírav a origináln popularizovat místní p írodní a kulturní prost edí,
poukázat na zajímavosti, kterých si laický návšt vník ne vždy všimne a na jejich p íkladu nevtírav
zaost it na širší témata ekologie, historie a životního prost edí. Jelikož se jedná o stezku s p esahem
do území KRNAP, tak je všeobecným cílem vyzdvihnutí d ležitosti okrajových ástí národního parku,
jako klí ových lokalit pro realizaci šetrného cestovního ruchu v oblasti. P emž tento ú el spl uje i
vybudování této nau né stezky.

Vlastní návrh nau né stezky:
Název nau né stezky: NAU NÁ STEZKA SVATÉ BARBORY V ERNÉM DOLE
Trasa:

erný D l – z ícenina Purkhybl – Kaple sv. Barbory – erný D l

Délka trasy:

cca 5 km (výpo et: www.mapy.cz )

Typ trasy:

krátká, okružní

Trasování:

erný D l (0 km) - z ícenina Purkhybl (1,0 km) – Kaple sv. Barbory (3,5 km) – H bi ák
(4,2 km) - erný D l (4,9 km)

Terén:

Trasa vede st ídavým terénem, kdy se v první polovin trasy st ídá št rková cesta s
cestou lesní. V úseku p echodu p es potok Smr ina (nejvýchodn jší cíp NS) je
problematický rozval terénu, který je nutno ešit vybudováním d ev né lávky. Dále

5

cesta pokra uje mírným svahem lu ní cestou až ke kapli ce sv. Barbory. Do erného
Dolu na výchozí bod na nám stí se cesta navrací p es návrší kopce “H bi ák“ svažitou
lesní p šinou.
Aktuální stav:

v sou asné dob se jedná o terénn vyzna enou trasu bez dalšího mobiliá e. Trasa
má ideální p edpoklady pro vybudování NS: lokální dominanta – kapli ka zasv cená
patronce horník sv. Barbo e, tj. navázaná na zdejší tradici. Atraktivním místem také
nedaleké dosko išt pro paragliding a lokální sjezdovka s vlekem. Trasa vede
evážn nenáro ným a p íjemným terénem, jen s mírným p evýšením. Polovina trasy
v lesním ostín ní, druhá polovina oslun né lu iny.

Zna ení:

v terénu vyzna eno pruhovým zna ením K T (obrázek . 1) – zna ení pruhové místní
(barva ervená). Projekt po ítá v návrhu se zachováním p vodní trasy v 100%
stávajícího stavu. Nezbytná vým na sm rových cedulek s dopln nou informací, že se
jedná o NS (viz vzor rozcestníku na obrázku . 2) a provedení prvotní placené revize
zna ení v celé délce stezky. Je zde p edpoklad do budoucna automatické bezplatné
obnovy v následujících letech ze strany K T.

OBRÁZEK . 1: ZNA

ENÍ TRASY

– MÍSTNÍ ZNA

ENÍ

T(

ERVENÁ BARVA)

Zdroj: www.kct.cz

OBRÁZEK . 2: VZOR ROZCESTNÍKU (S VYOBRAZENÍM SYMBOLIKY NS)

Zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NS_Kounovsk%C3%A9_%C5%99ady__rozcestn%C3%ADk_u_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Mut%C4%9Bjovice.jpg

Soub h s cyklo:Trasa je z cca 2/3 v soub hu s cyklostrasami. Zejména v lesních pasážích podél
potoka Smr iny potoka je toto drobný problém, z d vodu rozježd ní lesních cest, které
nejsou výrazn zpevn né. Soub h možno ešit odklon ním cyklostezek, p ípadn
upozorn ním na zvýšenou bezpe nost a ohleduplnost turist mezi sebou.
Poslání nau né stezky:
-

vybudování výletní trasy (nau né stezky) v rozsahu sou asné turistické trasy místního
zna ení ( ervená trasa K T – výletní okruh). Posláním nové nau né stezky je umožn ní
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Výklad:

turistické relaxace host i resident obce spojené s prohloubením znalostí o lokálním
místopise a místních patronech a tajuplnostech. Odleh enou formou prezentace je trasa
koncipována jako odpo inková a populárn -nau ná, se zam ením na d ti a mládež
stezka je svou trasou i obsahem koncipována jako trasa mén náro ná, z d vodu jejího
zam ení na rodiny a jejich d tské p íslušníky
umožn ní vícehodinového p ldenního výletu mimo vlastní m stys s rozši ujícím
programem.
navrhovaná trasa bude mít vlastní informa ní bodové panely. NS bude dále dopln na
pr vodcovským textem (formát leták DL), distribuovaným místním informa ním centrem

Návrh zastavení:
-

stezka bude na trase cca 5 km ítat 6 zastavení, které je každé tematicky zam ené
vlastní texty budou na jednotlivých stanovištích akcentovat místní historii, p írodní
bohatství, ale též lokální pov sti a pov ry, které jsou v erném Dolu a jeho okolí známy.

Jednotlivá zastavení:
ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.1–

ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.2–UZ

ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 3 – V ZRCADLOVÉM ÚDOLÍ – údolí Zrcadlového potoku a potoku Smr ina

ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 4 – KAPLI

ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.5–H

ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 6 – MENŠÍK

-

D

ERNÝ

L–

ÍCENINY

na nám stí m stysu

PURKHÝBL – pod zdejší z íceninou se známou pov stí

KA SVATÉ BARBORY

BI ÁK – ve

jednotlivá stanovišt
NS
„environmentální atrakce“

– u kapli ky zasv cené patronce horník

svahu s výhledem na erný D l a okolí

V LES

– lesní porost v KRNAPu

budou

dopln na

o

populárn -vzd lávací

prvky,

tzv.

Tematické zam ení environmentálních atrakcí:
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P
ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

I ZASTAVENÍ
I ZASTAVENÍ
I ZASTAVENÍ
I ZASTAVENÍ
I ZASTAVENÍ
I ZASTAVENÍ

. 1 – OTO NÁ SKLÁDA KA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
. 2 – BLUDIŠT PODLE POV STI O PURKHÝBLU
. 3 – LESNÍ XYLOFON
. 4 – POZNÁVÁNÍ HORNIN A NEROST
. 5 – PORTRÉT Z VÝLETU + PANORAMA
. 6 – KRAKONOŠ (NAJDI 10 ROZDÍL )

Úprava trasy, další mobiliá :
-

úpravy na trase jsou žádoucí
Je t eba d ev né lávky v míst p echodu potoka Smr ina. Bez této úpravy není cesta
sjízdná nap . pro ko árky a vy le uje z ad návšt vník rodiny s menšími d tmi
dále jsou navržena rovnom rn po trase 3 odpo inková místa – 1 x p íst ešek s lavi kou
a stolkem, 2 x samostatná lavi ka
jedná se o trasu v terénu, nežádoucí jsou proto odpadkové koše

Provoz a údržba:
-

provozovatelem NS bude m stys erný D l
p edpokládá se údržba proti p írodním vliv m cca 1 – 2x ro
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1.4

Harmonogram vlastní realizace projektu

Tabulka . 4 uvádí rámcový harmonogram projektu a jeho hlavní etapy projektu, b hem kterého budou
realizovány ad1) p ípravné práce ítající výb r zhotovitele a technickou p ípravu nezbytných prvk
projektu p ed vlastní výstavbou, ad2) následná realizace projektu, tj. vlastní realizace zhotovení díla).
T ABULKA . 4: P

EDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKON ENÍ + TERMÍNY HLAVNÍCH ETAP PROJEKTU

leden – erven 2016
ervenec – srpen 2016

Realizace výb rového ízení + uzav ení smlouvy se zhotovitelem díla
Tvorba a odborná konzultace text informa ních tabulí a pr vodce.
íprava a kompletování obrazového materiálu a webových stránek

leden – zá í 2016

Výroba textových tabulí a dalších prvk nau né stezky

duben – kv ten 2017

Instalace jednotlivých prvk díla

kv ten 2017

Slavnostní otev ení nau né stezky, v etn
stránek

erven 2017

spušt ní webových

Záv re né vykazování

8

1.5

Sumarizace výstup projektu
1 nová nau ná stezka ve vlastnictví m stysu erný D l v regionu KRNAP – dojde
k obnov a inovaci zna ení sou asné trasy místního zna ení K T
6 d ev ných informa ních panel – 6 zastávek NS
6 informa ních text s obrazovým a fotografickým doprovodem – krátké obsahov
zajímavé a poutav napsané texty poukazující na zajímavost dané lokality, prezentující ty
nejzajímav jší a pro návšt vníka populárn -nau né události, které se zde udály
6 kvízových otázek - mimo toto klasické schéma nau né stezky bude každá zastávka
zpest ena o kvízovou hádanku, která se bude vztahovat k obsahu textové tabule. (3 možnosti
odpov di, správná odpov bude na zadní stran panelu)
6 environmentálních atrakcí – mimo klasické informa ní schéma nau né stezky bude každé
zastavení zpest eno o interaktivní prvek ur ený zejména mladší generaci a d tem, jednotlivé
prvky budou mít vazbu na danou lokalitu, budou mít populárn -vzd lávací charakter,
technickým ešením bez možnosti zran ní návšt vník
1 d ev ná lávka – v rámci projektu bude zpr chodn na trasa v míst p echodu potoka
Smr iny, které je v tuto chvíli bezbariérov neprostupné
1 d ev né odpo ívadlo + 2 samostatné lavi ky – v rámci projektu budou v rámci
dopl ujícího mobiliá e dopln na na trase 3 místa pro odpo inek
1 tišt ný pr vodce po nau né stezce, obsahující základní informace o erném dole,
KRNAPu, nau né stezce, s mapkou pro snadnou orientaci
1 webová prezentace – rozši ující informace k nau né stezce – budou integrální sou ástí
prezentace m stysu erný D l
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1.6

Rozpo et projektu

T ABULKA . 5: P

EDPOKLÁDANÁ KALKULACE NÁKLAD

PROJEKTU

Název položky

Jednotkové
náklady (K )

ks

Celkem (K )

Vlastní náklady spojené s realizací panel NS a environmentálních atrakcí
Informa ní tabule NS - materiál

8000,-

6

48 000,-

Informa ní tabule NS – výroba + instalace

8000,-

6

48 000,-

Environmentální atrakce - materiál

10 000,-

6

60 000,-

Environmentální atrakce – výroba + instalace

15 000,-

6

90 000,-

Informa ní tabule NS - tvorba text , p íprava podklad , mapy a
fotografie

5 000,-

6

30 000,-

Informa ní tabule NS - grafické zpracování

5 000,-

6

30 000,-

Informa ní tabule NS - tisk

2000,-

6

12 000,-

6 000,-

1

6 000,-

8 000,-

1

8 000,-

Tisk 5 000 ks pr vodce (plnobarevný formát, leták DL oboustranný A4 2x p eložený)

15 000,-

1

15 000,-

Webová prezentace nau né trasy

15 000,-

1

15 000,-

2 000,-

1

2 000,-

Zna ení stezky 5 km (obnova) v etn 2 odbo ek, 4 sm rovek a 2
ocelových sm rník (nové) – p es K T

10 000,-

1

10 000,-

ev ná lávka p es potok Smr ina, délka 10,5 m (1 bm á 2 500,-)
– výroba + instalace

26 250,-

1

26 250,-

íst ešek: lavi ka + stolek (d evo masiv) – po ízení + instalace

40 000,-

1

40 000,-

15 000,-

2

30 000,-

Náklady: grafický pr vodce NS + webové stránky
íprava podklad pro pr vodce stezkou
Grafická p íprava pr vodce stezkou + kresby

Grafická p íprava loga NS
Terénní úpravy a další mobiliá

Lavi ka (d evo masiv) – po ízení + instalace
Celkem za projekt

470 250,-
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1.7

Zhotovitel projektu

Zhotovitel projektu bude vybrán v souladu s platnou legislativou a s pravidly výzvy SFŽP.
Zpracovatel projektové dokumentace doporu uje (pokud to bude procesn a právn možné)
požadovat v rámci technických p edpoklad pro potenciální zhotovitele alespo 1 realizovanou
zakázku výstavby (rekonstrukce) nau né stezky, nebo alespo obdobného projektu v ur itém
finan ním rozsahu.
Výše uvedené kritérium je pouze doporu ením, závazné rozhodnutí je pln v rukách m stysu
l.

erný
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1.8

Perspektiva dalšího ešení vlastními prost edky a udržitelnost

Pro realizaci stezky p edpokládáme aktivní zapojení pracovník m stysu erný D l, zejm. ve fázi
schválení obsahové nápln bodových informa ních panel a schválení definitivního vzhledu všech
prvk díla.
Všechny finan ní prost edky z celkové plánované ástky na projekt budou využity b hem projektu.
Cílem projektu není vytvá et zisk.
edpokladem pro realizaci je též participace m stysu na projektu formou spolufinancování výstavby
a následné pravidelné každoro ní údržby trasy a ešení potenciálních poškození v budoucnu.
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2.

Grafická ást

2.1

Základní lokalizace projektu

OBRÁZEK . 3: MAPA TURISTICKÉ SITUACE

Zdroj: www.mapy.cz
OBRÁZEK . 4: MAPA TURISTICKÉ SITUACE SE ZÁKRESEM ZASTAVENÍ NAVRHOVANÉ NS

Zdroj: Milan Maršálek, 2015; podklad: www.mapy.cz
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OBRÁZEK . 5: DÉLKA TRASY A PROFIL TRASOVÁNÍ

Zdroj: www.mapy.cz
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2.2

Lokalizace projektu v rámci KRNAP

OBRÁZEK . 6: LOKALIZACE TRASY NS V RÁMCI KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

15

2.3 Dot ené pozemky realizací projektu
Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: BIP 1 + ENV1
MÍSTO: M stys erný D l – u Hotelu Pošta
GPS: 50°38'05.13"N, 15°42'37.06"E
K. Ú.: erný D l
PARCELA: 1135/5
VLASTNÍK: M stys erný D l, .p. 48, 54344 erný D l

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 7: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.1–

ERNÝ

D

L

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek
>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015

16

Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:
Obec:

1135/5
erný D l [579114]

Katastrální území: erný D l [620670]
íslo LV:

10001

Vým ra [m2]:

493

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Zp sob využití:

zele

Druh pozemku:

ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

stys erný D l, .p. 48, 54344 erný D l

Zp sob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Lokalizace prvk díla:

PRVKY NS: BIP 2 + ENV2 + 1 lavi ka
MÍSTO: u z íceniny Purkhýbl, jižn od zna ené cesty
GPS: 50°37'42.44"N, 15°42'49.15"E
K. Ú.: istá v Krkonoších
PARCELA: 104/2
VLASTNÍK: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Lokalizace prvk v katastrální map :
OBRÁZEK . 8: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.2–UZ

ÍCENINY

PURKHÝBL

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:

104/2

Obec:

erný D l [579114]

Katastrální území: istá v Krkonoších [620688]
íslo LV:

298

Vým ra [m2]:

4195

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.XV-07-19

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku:

lesní pozemek

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

eská republika,
íslušnost hospoda it s majetkem státu

Podíl

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Zp sob ochrany nemovitosti
Název
pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: BIP 3 + ENV3
MÍSTO: Zrcadlové údolí
GPS: 50°37'49.01"N, 15°43'10.44"E
K. Ú.: istá v Krkonoších
PARCELA: 359/1
VLASTNÍK: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 9: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 3 – V ZRCADLOVÉM ÚDOLÍ

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:

359/1

Obec:

erný D l [579114]

Katastrální území: istá v Krkonoších [620688]
íslo LV:

298

Vým ra [m2]:

2146

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

GUST2880,V.S.XV-07-19

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku:

lesní pozemek

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

eská republika,
íslušnost hospoda it s majetkem státu

Podíl

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Zp sob ochrany nemovitosti
Název
pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: lávka p es potok Smr ina
MÍSTO: brod potoku Smr ina; turistické místní zna ení K T
GPS: 50.6323022N, 15.7332728E
K. Ú.: Bolkov
PARCELA: 1045
VLASTNÍK: Obec Rudník, . p. 51, 54372 Rudník

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 10: LOKALIZACE LÁVKY P

ES POTOK SMR INA

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:

1045

Obec:

Rudník [579645]

Katastrální území: Bolkov [743399]
íslo LV:

10001

Vým ra [m2]:

1931

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Zp sob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

Obec Rudník, .p. 51, 54372 Rudník

Zp sob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: BIP 4 + ENV4 + p íst ešek
MÍSTO: U Kapli ky
GPS: 50°38'02.36"N, 15°43'45.79"E
K. Ú.: Bolkov
PARCELA: 975/5
VLASTNÍK: Obec Rudník, . p. 51, 54372 Rudník

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 11: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 4 – KAPLI

KA SVATÉ BARBORY

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:

975/5

Obec:

Rudník [579645]

Katastrální území: Bolkov [743399]
íslo LV:

10001

Vým ra [m2]:

329

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Zp sob využití:

jiná plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

Obec Rudník, .p. 51, 54372 Rudník

Zp sob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné zp soby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Typ
Zm na íslování parcel
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Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: BIP 5 + ENV5 + lavi ka
MÍSTO: H bi ák
GPS: 50°38'15.800"N, 15°43'5.207"E
K. Ú.: erný D l
PARCELA: 250/1
VLASTNÍK: M A R K I D TRUTNOV spol. s r.o.

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 12: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

.5-H

BI ÁK

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS

Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:

250/1

Obec:

erný D l [579114]

Katastrální území: erný D l [620670]
íslo LV:

663

Vým ra [m2]:

54653

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

M A R K I D TRUTNOV spol. s r.o., ernohorská 265, 54225 Janské Lázn

Zp sob ochrany nemovitosti
Název
zem

lský p dní fond

Seznam BPEJ
BPEJ Vým ra
94068 54653

Omezení vlastnického práva
Typ
Zákaz zcizení a zatížení
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Lokalizace prvk díla:
PRVKY NS: BIP 6 + ENV6
MÍSTO: pod Menšíkovým lesem
GPS: 50°38'18.213"N, 15°42'56.149"E
K. Ú.: erný D l
PARCELA: 229
VLASTNÍK: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Lokalizace v katastrální map :
OBRÁZEK . 13: ZASTAVENÍ NAU

NÉ STEZKY

. 6 – MENŠÍK

V LES

Vysv tlivky:

>> dot ený pozemek

>> umíst ní prvk NS
Autor: Milan Maršálek; podklad: Katastr nemovitostí, ÚZK (on-line), 2015
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Výpis z katastru nemovitostí:

Informace o pozemku
Parcelní íslo:
Obec:

229
erný D l [579114]

Katastrální území: erný D l [620670]
íslo LV:

619

Vým ra [m2]:

13834

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Ur ení vým ry:

Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku:

lesní pozemek

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávn ní
Vlastnické právo

Podíl

eská republika,
íslušnost hospoda it s majetkem státu

Podíl

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

Zp sob ochrany nemovitosti
Název
pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa
rozsáhlé chrán né území

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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2.4 Bodový informa ní panel (návrh)
OBRÁZEK . 14: ROZM

RY NAVRŽENÉHO BODOVÉHO INFORMA NÍHO PANELU

Autor: Aleš Ko vara ( len 01/14 ZO

SOP)

30

OBRÁZEK . 15: P

EDPOKLÁDANÝ VZHLED BODOVÉHO INFORMA NÍHO PANELU

Autor: Ing. Radek Borovi ka ( len 01/14 ZO SOP)
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2.5

Environmentální atrakce (skici)

OBRÁZEK . 16: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

SOP)

. 1 – OTO

NÁ SKLÁDA KA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ

OBRÁZEK . 17: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

. 2 – BLUDIŠT

PODLE POV STI O PURKHÝBLU

SOP)
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OBRÁZEK . 18: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

. 3 – LESNÍ XYLOFON

SOP)
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OBRÁZEK . 19: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

. 4 – POZNÁVÁNÍ HORNIN A NEROST

SOP)

35

OBRÁZEK . 20: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

. 5 – PORTRÉT Z

VÝLETU + PANORAMA

SOP)
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OBRÁZEK . 21: ENVIRONMENTÁLNÍ ATRAKCE P

Autorka: Eliška Surmová ( lenka 01/14 ZO

I ZASTAVENÍ

. 6 – KRAKONOŠ (NAJDI 10 ROZDÍL )

SOP)
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2.5

Výstavba d ev né lávky (technický výkres)

OBRÁZEK . 22: SKICA LÁVKY P

ES POTOK SMR INA

Autor: Ing. Ji í Krouský ( len 01/14 ZO SOP)
VLASTNÍ TECHNICKÝ A SITUA

NÍ VÝKRES JSOU P ÍLOHOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.5

Dopl ující mobiliá (návrh)

OBRÁZEK . 23: FOTOGRAFIE LAVI

KA D EV NÁ – MASIV (ODPOVÍDAJÍCÍ P ÍKLAD)

Zdroj: http://www.firmy-cesko.cz/n13645-vyroba-turistickeho-mobiliare-libchavy/

OBRÁZEK . 24: FOTOGRAFIE TURISTICKÉ ODPO

ÍVADLO ( ODPOVÍDAJÍCÍ P ÍKLAD)

Zdroj: http://chranene-uzemi.sije.cz/barborka/slides/barborka-14.php
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ílohy
P

ÍLOHA

. 1: TECHNICKÝ A SITUA

P

ÍLOHA

. 2: SOUHLASY VLASTNÍK

P

ÍLOHA

. 3: SOUHLAS KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU S OBECNOU REALIZACÍ PROJEKTU

NÍ VÝKRES

– LÁVKA P

ES POTOK SMR INA

DOT ENÝCH POZEMK

DOT ENÝCH REALIZACÍ PROJEKTU
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