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ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST  V TATRANSKOM 

NÁRODNOM PARKU  
č. 1/2017 zo dňa 14.6.2017 

 

 
 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresný úrad Žilina, odbor 

starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušné orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa 

§ 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) a podľa § 3 ods. 

1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4  zákona 

OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) a § 14 ods.4 zákona OPaK a v súlade s  § 14 

ods. 3 a 4 zákona OPaK, po prerokovaní s odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny – Štátnou 

ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Tatranského národného parku, Ul. Kap. Nálepku 2, 

059 21 Svit (ďalej len „Správa TANAPu“),  

zverejňujú 

 

zoznam vyhradených miest na území Tatranského národného parku (ďalej len 

„TANAP“), 

 

na ktorých nie je v zmysle zákona OPaK zakázané vykonávať horolezectvo a skalolezectvo, 

skialpinizmus, zjazdové lyžovanie a snowboarding, bežecké lyžovanie, pohyb v sprievode 

oprávnenej osoby, lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch za podmienok uvedených 

nižšie. 

 

Nedodržanie  podmienok určených pre činnosť na vyhradenom mieste, je vykonávaním činnosti, 

ktorá je v zmysle zákona OPaK zakázaná. 

http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/
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1. HOROLEZECTVO A SKALOLEZECTVO 

1.1. Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva a skalolezectva (§ 16 ods. 1 písm. a) v znení  

§ 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK, § 

14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK) – celé územie TANAPu okrem lokalít: 

a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver 

Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít – České pleso – 

Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso – Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do 

Českej doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21. decembra do 20. marca so 

zostupom cez Mlynárovo sedlo), 

b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej 

doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie 

sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo 

obídením Snehových veží zo severu), 

c) Belianske Tatry, 

d) horské  hrebene Kopské sedlo – Jahňací štít a Veľká Svišťovka – Kežmarský štít, 

e) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky, 

f) Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku, 

g) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z juhu turistickým chodníkom 

(magistrálou), 

h) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za 

Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň 

Furkotských veží a Kozí chrbát, 

i) rameno Kriváňa z doliny Nefcerka (nástup spod steny cez Furkotské sedlo) od 21. marca do 20. 

decembra, 

j) všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier. 

1.2. Horolezectvo a skalolezectvo je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto 

podmienok: 

A. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch. 

B. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných 

chodníkov1, a to len za účelom nástupu na horolezeckú túru s III2. a vyšším stupňom horolezeckej 

obtiažnosti (klasifikácia UIAA), pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a 

krajiny. 

C. Horolezci sú povinní mať pri sebe adekvátnu horolezeckú výstroj umožňujúcu uskutočniť 

horolezeckú túru s III.2 a vyšším stupňom horolezeckej obtiažnosti (klasifikácia UIAA) a platný 

preukaz svojej horolezeckej organizácie, ktorým sa na požiadanie preukážu pri kontrole zástupcom 

orgánu ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy TANAPu, a členom stráže prírody (§ 75 

                                                 
1 Za turistický chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, alebo 

tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody. Za 

náučný chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka a 

informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou. 
2 III. stupeň (stupnica UIAA) – stredné ťažkosti – na exponovaných miestach sa odporúča medziistenie. Zvislé miesta už 

vyžadujú použitie sily. 
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zákona OPaK). Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto 

preukazom, sprevádzaná inštruktorom športu – horolezectva alebo vysokohorskej turistiky. 

D. Horolezecké túry sa môžu vykonávať len v dennej dobe, t. j. horolezecká túra sa môže začať 

najskôr hodinu po východe slnka a musí byť ukončená najneskôr hodinu pred jeho západom. 

E. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej 

doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti 

Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia je zakázané.  

F. Podmienky uvedené v bode  A až  E sa primerane vzťahujú  i na skalolezectvo. 

2. SKIALPINIZMUS 

2.1. Vyhradené miesta na vykonávanie skialpinizmu (§ 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. 

d) zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK, § 14 ods. 1 písm. d) 

zákona OPaK):  

a) obojsmerný koridor, t. j. línia (nie plocha), vymedzený geografickými bodmi – Zbojnícka chata vo 

Veľkej Studenej doline s pokračovaním cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, odtiaľ k Téryho 

chate v  Malej Studenej doline a ďalej s pokračovaním popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a 

Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese, 

b) obojsmerný koridor, t. j. línia (nie plocha), vymedzený geografickými bodmi – Štrbské Pleso 

s pokračovaním cez vodopád Skok do Soliskového sedla, odtiaľ na Chatu Solisko s pokračovaním 

po existujúcej zjazdovej trati na Štrbské Pleso, 

c) uzavretá  plocha v Žiarskej doline vymedzený geografickými bodmi Žiarska chata – Jalovské sedlo 

– Baníkov – Hrubá kopa – Tri kopy – Smutné sedlo – Plačlivé – Žiarske sedlo – Smrek – Baranec 

– Žiarska chata, t.j. lokality Veľké Závraty, Malé Závraty tak, že východiskovým miestom je 

Žiarska chata, 

d) uzavretá plocha v Červenci vymedzená geografickými bodmi – Penzión Ďumbier – Babky – sedlo 

Predúvratie – Veľká kopa – Ostrá – sedlo Priehyba – horná hranica lesa – Chata pod Náružím – 

hranica NPR Mních – Penzión Ďumbier tak, že východiskovým miestom je Penzión Ďumbier, 

e) uzavretá plocha v Zelenej doline vymedzená geografickými bodmi – Adamcuľa – hrebeň Zadná 

Spálená – Spálená – Pachoľa – Baníkov – Hrubá kopa – Roháčsky vodopád – Adamcuľa tak, že 

východiskovým miestom je Adamcuľa, 

f) uzavretá plocha v Salatínskej doline vymedzená geografickými bodmi – vrcholová stanica 

sedačkovej lanovky Lyžiarskeho strediska Spálená – hrebeň Predného Salatína – hrebeň Brestovej 

– hrebeň Salatín – hrebeň Zadného Salatína – vrcholová stanica sedačkovej lanovky Lyžiarskeho 

strediska Spálená tak, že východiskovým bodom je vrcholová stanica sedačkovej lanovky 

Lyžiarskeho strediska Spálená. 

2.2. Skialpinizmus je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok: 

A. Skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných 

chodníkov3 len za účelom nástupu na skialpinistickú túru, a to z východiskových bodov určených 

pre každý skialpinistický areál.  

                                                 
3 Za turistický chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, alebo 

tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody. Za 

náučný chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka a 

informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou. 
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B. Skialpinizmus je možné vykonávať od 15. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových 

podmienok, v dennej dobe, t. j. skialpinistická túra sa môže začať najskôr hodinu po východe 

slnka a musí byť ukončená najneskôr hodinu pred jeho západom. 

 

3. ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE A SNOWBOARDING 

3.1. Vyhradené miesta na vykonávanie zjazdového lyžovania a snowboardingu (§ 16 ods. 1 písm. 

a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona 

OPaK, § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK): 

a) Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica, 

b) Lyžiarske stredisko Ski Taja Tatranská Javorina, 

c) Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica, 

d) Lyžiarske stredisko Starý Smokovec – Hrebienok, 

e) Lyžiarske stredisko Štrbské Pleso, 

f) Lyžiarske stredisko Roháče – Spálená. 

 

3.2. Zjazdové lyžovanie a snowboarding je možné na vyhradených miestach vykonávať len za 

týchto podmienok: 

A. Zjazdové lyžovanie a snowboarding sa môže vykonávať len na existujúcich zjazdových tratiach 

uvedených lyžiarskych stredísk v čase ich zimnej prevádzky. 

B. Zjazdové lyžovanie a snowboarding sa môže vykonávať v dennom prevádzkovom čase lyžiarskeho 

strediska. 

 

 

4. BEŽECKÉ LYŽOVANIE 

4.1. Vyhradené miesta na vykonávanie bežeckého lyžovania (§ 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 

1 písm. d) zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK, § 14 ods. 1 

písm. d) zákona OPaK): 

a) zimný areál Zuberec – Lyžiarske stredisko Roháče – Spálená, 

b) zimný areál Štôla, 

c) Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso, 

d) turistické chodníky4 okrem častí chodníkov: 

1) Bielovodská dolina od poľany Biela voda – modrá značka, 

2) Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom – zelená značka, 

3) Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom – modrá značka, 

4) Monková dolina – Široké sedlo – Kopské sedlo – zelená značka (náučný chodník), 

5) Kopské sedlo od Bieleho plesa – modrá značka, 

6) Jahňací štít od Zeleného plesa – žltá značka, 

7) Veľká Svišťovka od Zeleného plesa – červená značka, 

                                                 
4 Za turistický chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, alebo 

tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody.  
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8) Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky – červená značka, 

9) Malá Studená dolina od Téryho chaty – zelená a žltá značka, 

10) Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty – modrá a žltá značka, 

11) Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky – modrá značka, 

12) Velická dolina od Velického plesa – zelená značka, 

13) Rysy od rázcestia nad Žabím potokom – červená značka, 

14) Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom – modrá značka, 

15) Symbolický cintorín pod Ostrvou – žltá značka z oboch smerov, 

16) magistrála Sliezky dom – Popradské pleso v čase snehovej pokrývky – červená značka, 

17) Mlynická dolina od vodopádu Skok – žltá značka, 

18) Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále – žltá značka, 

19) Furkotská dolina od chaty pod Soliskom – modrá značka, 

20) Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese – modrá značka, 

21) Kriváň od horárne Tri Studničky – zelená značka, 

22) Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu – modrá značka, 

23) Tichá dolina od chatky Tábor – žltá značka, 

24) Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo – modrá značka, 

25) Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú – žltá značka, 

26) Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo – žltá značka, Gáborovo sedlo – 

zelená značka a Bystré sedlo – modrá značka, 

27) od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance – zelená značka a na Jamnické sedlo – modrá 

značka, od rázcestia pod Smrekom do Žiarskeho sedla – zelená značka a od rázcestia pod 

Smrekom do Sedla pod Hrubým vrchom – zelená značka, 

28) od kóty Klinovaté na Baranec – zelená značka, 

29) od ústia Studenej doliny na Holý vrch – modrá značka, 

30) ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec – žltá značka, 

31) Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo – zlená značka, na Smutné sedlo – modrá 

značka a Jalovecké sedlo – zelená značka,  

32) Jalovecká dolina od križovatky na Salatín – zelená značka a na Baníkovské sedlo – modrá 

značka a od rázcestia pod Lyscom do sedla Pálenica – žltá značka, 

33) hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo – červená 

značka, 

34) Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo – modrá značka a na sedlo Zábrať – 

zelená značka, 

35) Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová – modrá značka, 

36) Zelená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá – modrá 

značka a na Baníkovske sedlo – žltá značka, 

37) Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu – zelená značka a na sedlo Zábrať – žltá 

značka, 

38) Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou do Bobroveckého sedlo – modrá značka, 

39) od ústia Juráňovej do sedla Umrlá – červená značka, 

40) z lokality Pribisko do sedla Pálenica – žltá značka, 

41) od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče – Spálená na kótu 

Brestová – zelená značka. 

4.2. Bežecké lyžovanie je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok: 

A. Bežecké lyžovanie sa v uvedených areáloch môže uskutočňovať len v koridore bežeckej stopy 

vytvorenej prevádzkovateľom areálu. 
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B. Bežecké lyžovanie sa môže uskutočňovať v dennej dobe, t. j. bežecké lyžovanie sa môže začať 

najskôr hodinu po východe slnka a musí byť ukončené najneskôr hodinu pred jeho západom. 

 

5. POHYB V SPRIEVODE OPRÁVNENEJ OSOBY6 

5.1. Vyhradené miesta na vykonávanie pohybu návštevníkov mimo turistických a náučných 

chodníkov5 v sprievode oprávnenej osoby6 (§ 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona 

OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona OPaK, § 14 ods. 1 písm. c) zákona 

OPaK) – celé územie TANAPu okrem lokalít: 

a) masív Javorinskej Širokej až po severozápadný Žabí vrch Javorový, doliny Rovienky, Svišťová 

dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít – 

České pleso – Hviezdoslavov vodopád – Litvorové pleso – Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na 

prístup do Českej doliny okolo Českého potoka), 

b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej 

doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží, 

c) Belianske Tatry, 

d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky, 

e) Slavkovská dolinka vrátane skalnatých stien až po Granátovú lávku, 

f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva – Končistá a z  juhu turistickým chodníkom 

(magistrálou), 

g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Kôprová, Nefcerka, Kotliny, 

Škaredý žľab, Za Handel, Suchá voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubé a východnú 

hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát, 

h) Tichá dolina, 

i) Západné Tatry. 

5.2. Pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov5 v sprievode oprávnenej 

osoby6 je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok: 

A. Mimo turistických a náučných chodníkov5 sa môžu návštevníci národného parku pohybovať 

v čase od 15. júna do 31. októbra len v sprievode oprávnených osôb6 a v dennej dobe, t. j. túra 

v sprievode oprávnenej osoby6 sa môže začať najskôr hodinu po východe slnka a musí byť 

ukončená najneskôr hodinu pred jeho západom. 

B. Oprávnená osoba6 pri pohybe mimo turistických a náučných chodníkov5 je povinná mať pri sebe 

preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorým sa na požiadanie preukáže pri kontrole zástupcom orgánu 

ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy TANAPu a členom stráže prírody (§ 75 zákona 

OPaK).  

                                                 
5 Za turistický chodník sa považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, alebo tyčovým 

označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody. Za náučný chodník sa 

považuje taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka a informačnou tabuľou o prírodných 

zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou. 
6 Za oprávnenú osobu sa považuje odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z.  o Horskej záchrannej službe v platnom 

znení. 
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6. LETY NA ZÁVESNÝCH KLZÁKOCH A KĹZAVÝCH PADÁKOCH 

6.1. Vyhradené miesta na vykonávanie letov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch (§ 16 

ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 2 

písm. d) zákona OPaK, § 14 ods. 2 písm. d) zákona OPaK): 

a) Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica v letovom koridore nad existujúcimi 

zjazdovými traťami, v zimnom období od 15. decembra do 15. apríla a v letnom období od 15. 

júna do 15. októbra, 

b) v letovom koridore Slavkovský nos – Smokovce – Nová Lesná v letnom období od 15. júna do 15. 

októbra, 

c) Salatínska dolina (vrcholová stanica sedačkovej lanovky) – Roháčska dolina (parkovisko 

Lyžiarskeho strediska Spálená) v letovom koridore nad existujúcimi zjazdovými traťami, 

v zimnom období  od 15. decembra do 15. apríla a v letnom období od 15. júna do 15. októbra, 

d) Chata Solisko – Štrbské Pleso v letovom koridore nad existujúcimi zjazdovými traťami, v zimnom 

období  od 15. decembra do 15. apríla a v letnom období od  15. júna do  15. októbra. 

6.2. Vykonávanie letov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch je možné na vyhradených 

miestach vykonávať len za týchto podmienok: 

A. Lety sa môžu uskutočňovať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

 
ZAČIATOK PLATNOSTI zoznamu vyhradených miest: 15. 06. 2017 

 

KONIEC PLATNOSTI zoznamu vyhradených miest: dňom vydania návštevného poriadku 

TANAPu  

 

 

V Prešove, dňa 14. 06. 2017 V Žiline, dňa 14. 06. 2017                                                     

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA RNDr. Drahomíra Macášková 

 vedúci odboru vedúca odboru 

  

 


