Č. OU-PO-OSZP1-201...........-001/XY

v y d á v a:

VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov č....................... zo dňa ..............................
o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku
Okresný úrad Prešov ako príslušný 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 § 20 zákona OPaK po dohode s Okresným úradom Žilina, vyjadrení
dotknutých obcí a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky - Správou
Tatranského národného parku (ďalej len „Správa TANAP-u ") vydáva túto vyhlášku o Návštevnom
poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma.
§1
Účel a predmet vyhlášky
(1) Účelom Všeobecne záväznej vyhlášky o návštevnom poriadku Tatranského národného
parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „vyhláška") je úprava podrobností o povinnostiach
návštevníkov Tatranského národného parku („ďalej len „TANAP“) a jeho ochranného pásma, o
rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho
ochranného pásma.
(2) Územie TANAP-u je vymedzené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 58/2003 Z.z.,
ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park. Mapa územia TANAP-u a jeho ochranného pásma
s vyznačením hraníc maloplošných chránených území je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(3) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy 1).
Touto vyhláškou nie sú dotknuté povinnosti návštevníkov vyplývajúce z osobitných predpisov 2).
§2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za:
a) návštevníka TANAP-u a jeho ochranného pásma (ďalej len „návštevník“) každá fyzická osoba,
ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje za účelom jeho športového
alebo kultúrno-výchovného využívania; za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na
území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom obhospodarovania, kontroly, údržby
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alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú
činnosti na základe osobitných predpisov 2);
kultúrno - výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode za účelom poznávania
prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej,
kultúrnej, rekreačnej a inej spoločenskej činnosti;
športovú činnosť najmä peší pohyb, horolezectvo, skalolezectvo, zjazdové lyžovanie, lyžovanie,
nízke lety vzdušnými bezmotorovými dopravnými prostriedkami a zariadeniami (bezmotorový
závesný klzák, bezmotorový kĺzavý padák), jazda na bicykli, vodná turistika (splavovanie vodných
tokov na bezmotorových malých vodných plavidlách);
peší pohyb chôdza s využitím fyzickej sily jednotlivca a v zimnom období (s prihliadnutím na
podmienky v území) aj technických pomôcok, ako sú lyže, trekingové palice, stúpacie železá,
snežnice, turistický čakan a podobne;
horolezectvo športová činnosť vykonávaná s použitím horolezeckej výstroje v horolezeckom
teréne s III. a vyšším stupňom obtiažnosti UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia) zahŕňajúca
skalné lezenie (skalolezectvo), ľadové lezenie a mixové lezenie a skialpinizmus; skialpinizmus je
horolezecká disciplína, ktorá sa v zimnom období vykonáva v horolezeckom teréne so stupňom S4
a vyššie podľa Traynardovej stupnice;
horolezecký terén, terén s III. a vyšším stupňom obtiažnosti UIAA (Medzinárodná horolezecká
asociácia) tak, že III. stupeň predstavuje stredné ťažkosti pri ktorých sa na exponovaných miestach
odporúča medziistenie a zvládnutie prechodu zvislých miest už vyžaduje použitie sily. V zimnom
období aj skialpinistický terén so stupňom S4 a vyššie podľa Traynardovej stupnice;
vysokohorské prostredie územie, kde doliny a vrcholy (vysoko položené doliny, štíty a hrebene)
zreteľne vyčnievajú nad hornú hranicu lesa a presahujú absolútnu výšku 1500 m n. m.;
areál zimnej turistiky areál, v ktorom je v období od 15.12. do 15.04. kalendárneho roka bez
ohľadu na snehové podmienky možné vykonávať zimnú turistiku;
zimnú turistiku turistika vykonávaná kombináciou turistických výstupov, turistických zostupov
a lyžovania v areáloch zimnej turistiky v období od 15.12. do 15.04. kalendárneho roka, pri ktorej
môže byť využívaná skitourová (skialpinistická) výstroj, snežnice, stúpacie železá a snowboard;
vysokohorskú turistiku športová činnosť čiastočne vykonávaná s použitím horolezeckej výstroje
vo vysokohorskom teréne do II. stupňa obtiažnosti UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia)
vrátane;
zjazdové lyžovanie lyžovanie a snowboarding na upravených a prispôsobených zjazdových
tratiach existujúcich lyžiarskych stredísk vybavených dopravným prostriedkom ako lyžiarsky vlek,
sedačková a kabínková lanovka slúžiacim na prepravu lyžiarov;
lyžovanie pohyb v území po snehu s použitím skitourových, skialpinistických, bežeckých,
telemarkových a iných lyží, snowboardu alebo iného výstroja umožňujúceho kĺzavý pohyb po
snehu;
turistický značený chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou
značkou v zmysle STN 01 8025 alebo v období od 15.12. do 15.04. kalendárneho roka taký
chodník, ktorý je jeho správcom vyznačený zimným turistickým značením;
náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného
chodníka podľa STN 01 8025 a informačnou tabuľou o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach
územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou;
kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného
chodníka podľa STN 01 8025;
cykloturistickú trasu trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená normalizovanou
turistickou značkou podľa STN 01 8028;
bežecké lyžovanie lyžovanie klasickou bežkárskou technikou alebo bežkovanie korčuliarskou
technikou na predom pripravenej trati pre bežecké lyžovanie;
trať pre bežecké lyžovanie trať určená pre pohyb na bežeckých lyžiach v podobe dvoch
súbežných, v snehu vyfrézovaných línií určených pre klasickú bežkársku techniku alebo utlačená a
uhladená snehová línia určená pre korčuliarsku bežkársku techniku;

s) verejnosti voľne prístupnú jaskyňu jaskyňa, ktorá je označená tabuľou so štátnym znakom
a tabuľou s nápisom „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a vedie k nej turisticky značený
chodník, náučný chodník alebo kúpeľný chodník;
t) verejné podujatie organizované, verejnosti prístupné podujatie, ktoré sa koná pre individuálne
neurčených účastníkov na konkrétnom mieste za účelom vykonávania telovýchovných,
športových, turistických alebo iných spoločenských aktivít, vrátane kultúrnych a náboženských
podujatí;
u) sprievodné činnosti verejného podujatia použitie reproduktorovej ozvučovacej sústavy, použitie
ručného ozvučovacieho ampliónu a použitie reflektorov na priame osvetlenie pódia;
v) horolezeckú výzbroj a výstroj pevná obuv, vetrovka, horolezecké lano s parametrami podľa
UIAA / STN, ktorého dĺžka je minimálne 50 m, horolezecká prilba, horolezecká úväz, zaisťovacie
prostriedky a v zimnom období aj horolezecký čakan a stúpacie železá, pri skialpinistických túrach
lyže, lavínový vyhľadávač, lavínová sonda a lopatka;
w) geocaching organizovaná hra, ktorej podstatou je hľadanie v teréne uschovanej schránky tak, že
hráčovi sú vopred známe jej geografické súradnice a opis jej uloženia, popisujúci obtiažnosť
terénu, prípadne iné špecifické podmienky vedúce k jej odhaleniu;
x) cache, alebo keška je skrýša, resp. v teréne uschovaná schránka, ktorá je súčasťou hry geocaching;
§3
Peší pohyb návštevníkov na území TANAP-u
1. Návštevníci TANAP-u sa na území TANAP-u môžu peši pohybovať:
a) po turistických značených chodníkoch (ďalej len „TZCH“), náučných chodníkoch (ďalej
len „NCH“) a kúpeľných chodníkoch (ďalej len „KCH“), ktoré sú v území vyznačené
turistickými značkami v zmysle normy STN 01 8025.
b) na miestach vyhradených pre peší pohyb, ktorými sú:
1. bezprostredné okolie turistického značeného chodníka alebo náučného chodníka v priestore
vrcholu štítu alebo kopca, na ktorom dochádza k dočasnému sústredeniu väčšieho počtu
návštevníkov, pričom z priestorových dôvodov je na vrchole potrebné opustiť vyznačený
turistický chodník alebo náučný chodník (ďalej tiež i „rozptylové miesta turistiky“).
2. miesta mimo zastavané územie obce s významnou koncentráciou návštevníkov, ktorá súvisí
s využívaním ponúkaných služieb najmä v oblasti športu a s uskutočňovaním organizovaných
verejných podujatí, ktorými sú: lokalita Štart – okolie medzistanice kabínkovej lanovky;
lokalita Skalnaté pleso – okolie vrcholovej stanice kabínkovej lanovky; lokalita Hrebienok –
lúky v okolí stanice pozemnej lanovky; lokalita Štrbské Pleso – okolie údolnej stanice
sedačkovej lanovky, lokalita Mlynická lúka – jej pravá strana pri pohľade na sever; Rainerova
chata – okolie chaty a priľahlá lúka (ďalej tiež i „rozptylové miesta športu a spoločenských
podujatí“).
3. bezprostredné okolie chát - Chata pri Zelenom plese, Chata Plesnivec, Téryho chata,
Zamkovského chata, Zbojnícka chata, Chata pod Soliskom, Horský hotel Popradské pleso,
Majláthova chata, Chata pod Rysmi, Žiarska chata, Chata pod Naružím, Ťatliakova chata,
Rainerova chata (ďalej tiež i „rozptylové miesta vysokohorských chát“).
c) na vyhradených miestach, ktoré sú vyhradené pre športové činnosti uvedené v § 5 tejto
vyhlášky.
2. Peší pohyb návštevníkov TANAP-u po TZCH, NCH, KCH a na vyhradených miestach podľa
bodov b) a c) je možné vykonávať za týchto podmienok:

A. Návštevníci sa môžu po TZCH, NCH, KCH a na vyhradených miestach na území TANAP-u
pohybovať len v dennej dobe, t.j. pohyb sa môže začať najskôr v čase východu slnka a musí
byť ukončený najneskôr v čase západu slnka. Výnimkou je výstup najkratšou trasou po
značenom turistickom chodníku na vysokohorskú chatu za účelom ubytovania sa, ktorý sa
môže realizovať aj po západe slnka. Musí sa však uskutočniť v čo najkratšom čase a bez
akýchkoľvek rušivých vplyvov na okolité prostredie a faunu v dotknutej lokalite (údaje o čase
východu a západu slnka napr. http://kalendar.azet.sk/slnko/mesiac/).
B. V období od 1.11. do 31.5. kalendárneho roku sa návštevníci na území TANAP-u môžu
pohybovať po tých častiach TZCH a NCH, na ktorých nie je pohyb obmedzený sezónnou
uzáverou. Režim skrátenej sezónnej uzávery platí na turistickom chodníku č. 41 (číslo
v zmysle zoznamu sezónne uzatvorených TZCH tejto vyhlášky) v Juráňovej doline od 1.11. do
30.4. a na turistickom chodníku v Mengusovskej doline č. 42 od 15.12. do 30.04. Zoznam
TZCH, na ktorých platí sezónna uzávera je uvedený v §3 ods. 3 tejto vyhlášky, ich grafický
zákres v mapovom podklade je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
C. Návštevník v sprievode psa, príp. iných domácich zvierat sa na území TANAP-u nemôže
pohybovať v lokalitách s výskytom svištích kolónií, v lokalitách so stálou prítomnosťou
kamzičích čried, v lokalitách výskytu veľkých šeliem a ďalších vzácnych a ohrozených
tatranských endemických druhov. Lokality sú na svojej hranici v teréne pri všetkých TZCH
označené tabuľou. Zoznam lokalít s príslušnými TZCH na ktorých je prítomnosť návštevníkov
v sprievode psov, príp. iných domácich zvierat nežiadúca, je uvedený v §3 ods. 4 tejto
vyhlášky a ich grafický zákres v mapovom podklade je uvedený prílohe č. 3 tejto vyhlášky.
D. Na rozptylových miestach turistiky sa môžu návštevníci pohybovať do vzdialenosti 50 m
celokruhovo od TZCH na vrchole štítu alebo kopca, pokiaľ to konfigurácia terénu umožňuje,
a to za účelom krátkodobého oddychu.
E. Na rozptylových miestach vysokohorských chát sa môžu návštevníci pohybovať do
vzdialenosti 50 m celokruhovo od chaty, pokiaľ to konfigurácia terénu umožňuje, a to za
účelom krátkodobého oddychu.
F. Pohyb návštevníkov musí byť vykonávaný maximálne šetrným spôsobom k prírodnému
prostrediu tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného
a pôdneho krytu, drevín a k vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.
3. Zoznam TZCH na území TANAP-u, na ktorých platí sezónna uzávera:
a) sezónna uzávera od 01. novembra do 31. mája
1. Bielovodská dolina – modrý TZCH č. 2907 od horárne v Bielovodskej doline cez Poľský
hrebeň do sedla Prielom (NPR Bielovodská dolina);
2. Javorová dolina – zelený TZCH č. 5807 od rázcestia Pod Muráňom do Sedielka (NPR
Javorová dolina);
3. Zadné Meďodoly - modrý TZCH č. 2911 od horárne pod Muráňom do Kopského sedla
(NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina) v súbehu so zeleným náučným chodníkom Zadné
Meďodoly od horárne pod Muráňom po Kopské sedlo;
4. Monkova dolina - červený TZCH č. 0930 od rázcestia Monkova dolina cez Široké sedlo do
Kopského sedla (NPR Belianske Tatry, NPR Dolina Bielej vody) v súbehu so zeleným
náučným chodníkom č. 5812 od rázcestia Monkova dolina cez Široké sedlo do Kopského
sedla;
5. Kopské sedlo - modrý TZCH č. 2911 od Veľkého Bieleho plesa do Kopského sedla (NPR
Dolina Bielej vody, NPR Belianske Tatry) v súbehu s červeným TZCH č. 0930 od Veľkého
Bieleho plesa do Kopského sedla (NPR Dolina Bielej vody, NPR Belianske Tatry);

6. Jahňací štít - žltý TZCH č. 8861 od Zeleného plesa na vrchol Jahňací štít (NPR Dolina
Bielej vody, NPR Javorová dolina);
7. Veľká Svišťovka - červený TZCH č. 0930 od Zeleného plesa do Sedla pod Svišťovkou
(NPR Dolina Bielej vody) a červený TZCH č. 0930 od Hvezdárne SAV do Sedla pod
Svišťovkou (NPR Skalnatá dolina);
8. Malá Studená dolina - zelený TZCH č. 5807 od Téryho chaty cez rázcestie Pod Sedielkom
do Sedla Sedielko a žltý TZCH č. 8860 od Téryho chaty cez rázcestie Pod Sedielkom,
Priečne sedlo po Zbojnícku chatu (NPR Studené doliny);
9. Veľká Studená dolina - žltý TZCH č. 8860 od Zbojníckej chaty do Priečneho sedla (NPR
Studené doliny) a modrý TZCH č. 2907 od Zbojníckej chaty do sedla Prielom (NPR Studené
doliny);
10. Slavkovský štít - modrý TZCH č. 2906 od Slavkovskej vyhliadky na vrchol Slavkovský štít
(NPR Slavkovská dolina, NPR Studené doliny);
11. Velická dolina - zelený TZCH č. 5806 od Velického plesa cez sedlo Poľský Hrebeň po
rázcestie s modrým TZCH nad Zamrznutým plesom a žltý TZCH č. 8851 od sedla Poľský
Hrebeň na vrchol Východná Vysoká (NPR Velická dolina, NPR Bielovodská dolina);
12. Velická dolina, Batizovská dolina, Štôlska dolina, Megusovská dolina - červený TZCH č.
0930 od Sliezskeho domu cez Batizovské pleso, Sedlo pod Ostrvou po rázcestie nad
Popradským plesom (NPR Velická dolina, NPR Batizovská dolina, NPR Štôlska dolina, NPR
Mengusovská dolina) v súbehu so žltým TZCH č. 8855 od Batizovského plesa po Odbočku
na Vyšné Hágy (NPR Batizovská dolina);
13. Mengusovská dolina - modrý TZCH č. 2902 od rázcestia Nad Žabím potokom cez Hincovo
pleso do Vyšného Kôprovského sedla, červený TZCH č. 0934 do Vyšného Kôprovského
sedla na vrchol Kôprovský štít a červený TZCH č. 0933 od rázcestia Nad Žabím potokom
cez Chatu pod Rysmi a sedlo Váha na vrchol Rysy (NPR Mengusovská dolina, NPR Kôprová
dolina);
14. Mengusovská dolina - červený TZCH č. 0930 od rázcestia Trigan po rázcestie nad
Popradským plesom v súbehu so zeleným náučným chodníkom Cesta lesom medzi Plesom a
plesom od rázcestia Trigan po rázcestie nad Popradským plesom;
15. Mlynická dolina - žltý TZCH č. 8853 od vodopádu Skok do sedla Bystrá lávka (NPR
Mlynická dolina);
16. Furkotská dolina - žltý TZCH č. 8853 od rázcestia Pod Furkotskou dolinou na Tatranskej
magistrále cez Škutnastú poľanu do sedla Bystrá lávka a modrý TZCH č. 2836a od
Škutnastnej poľany po Chatu pod Soliskom (NPR Furkotská dolina);
17. Kriváň - modrý TZCH č. 2903 od rázcestia pri Jamskom plese cez rázcestie Krivánsky žľab
na vrchol Kriváň (NPR Važecká dolina) a zelený TZCH č. 5803 od horárne Tri Studničky
po rázcestie Krivánsky žľab (NPR Kôprová dolina, NPR Važecká dolina);
18. Kôprová dolina - modrý TZCH č. 2902 od Kmeťovho vodopádu cez rázcestie Hlinská dolina
ústie do Vyšného Kôprovského sedla, zelený TZCH č. 5801 od rázcestia Hlinská dolina
ústie cez rázcestie Pod Temnými smrečinami do sedla Závory a červený TZCH č. 0932 od
rázcestia Pod Temnými smrečinami po Nižné Temnosmrečinské pleso (NPR Kôprová
dolina);
19. Tichá dolina - žltý TZCH č. 8851 od chatky Tábor cez rázcestie Liptovský košiar do
Suchého sedla a červený TZCH č. 0931 od rázcestia Liptovský košiar cez sedlo Závory do
Hladkého sedla (NPR Tichá dolina);
20. Kamenistá dolina - modrý TZCH č. 2901 od lokality salašisko po Pyšné sedlo (3.st.
UOPaK);
21. Bystrá dolina - žltý TZCH č. 8622 od Rázcestia pod Bystrou na vrchol Bystrá (3.st.
UOPaK);
22. Račkova dolina - žltý TZCH č. 8621 od lokality Prostredné cez rázcestie Pod Klinom do
Račkovho sedla, modrý TZCH č. 2712 od rázcestia Pod Klinom cez rázcestie Gáborov zadok
a Bystré sedlo na vrchol Bystrá a zelený TZCH č. 5617 od rázcestia Gáborov zadok do
Gáborovho sedla (3.st. UOPaK);

23. Otrhance - zelený TZCH č. 5610 od Rázcestia Jamníckej a Račkovej doliny cez Nižný
Ostredok, Nižnú Maguru, Ostredok, Vyšnú Maguru, Jakubinú na vrchol Hrubý vrch (3.st.
UOPaK);
24. Jamnícka dolina - modrý TZCH č. 2711 od rázcestia Pod Smrekom cez rázcestie Pod
Hrubým vrchom do Jamníckeho sedla, zelený TZCH č. 5610 od rázcestia Pod Hrubým
vrchom po štátnu hranicu na Hrubom vrchu a zelený TZCH č. 5610 od rázcestia Pod
Smrekom do Žiarskeho sedla (3.st. UOPaK);
25. Baranec - zelený TZCH č. 5613 od Chaty Orešnica cez Klinovaté na vrchol Baranec (3.st.
UOPaK);
26. Holý vrch - modrý TZCH č. 2714 od rázcestia Pod Holým vrchom na vrchol Holý vrch
(3.st. UOPaK);
27. Žiarska dolina - zelený TZCH č. 5610 od Žiarskej chaty cez Jalovecké sedlo a Príslop na
vrchol Baníkov a modrý TZCH č. 2707 od rázcestia Pod Homôľkou do Smutného sedla
(3.st. UOPaK);
28. Jalovecká dolina (Parichvost, Hlboká dolina, Bobrovecká dolina) - modrý TZCH č. 2710
od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost do Baníkovského sedla, zelený TZCH č.
5611 od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost na vrchol Salatín a žltý TZCH č.
8617 od rázcestia Pod Lyscom do sedla Pálenica (3.st. UOPaK);
29. Sivý vrch - zelený TZCH č. 5608 od sedla Predúvratie cez Veľkú kopu a Ostrú na vrchol
Sivý vrch (3.st. UOPaK, NPR Suchá dolina, NPR Sivý vrch);
30. Hlavný hrebeň Západných Tatier obojsmerne - červený TZCH č. 0862b od Hutianskeho
sedla cez Sivý vrch, Brestovú, Salatín, Spálenú, Baníkov, Hrubú kopa, Plačlivé, Ostrý Roháč,
Volovec, Hrubý vrch, Končistú, Klin po Pyšné sedlo (3.st. UOPaK, NPR Sivý vrch, NPR
Suchá dolina, NPR Roháčske plesá);
31. Sedlo Pálenica - žltý TZCH č. 8617 od lokality Pribisko – Zadný Ivanov cez Ostrý grúň
a Kozinec do Sedla Pálenica (3.st. UOPaK);
32. Brestová - modrý TZCH č. 2766 od údolnej stanice sedačkovej lanovky Lyžiarskeho
strediska Roháče - Spálená cez Spálený žľab, Predný Salatín a rázcestie Predný Salatín
hrebeň na vrchol Brestová (3.st. UOPaK);
33. Rázcestie Predný Salatín hrebeň - zelený TZCH č. 5564 od vrcholovej stanice sedačkovej
lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče – Spálená po rázcestie s modrým TZCH č. 2766
(3.st. UOPaK);
34. Zelená dolina - modrý TZCH č. 2764 od rázcestia Pod Predným zeleným cez Rázcestie pod
Troma kopami po Roháčske plesá, zelený TZCH č. 5610 od Roháčskych plies cez Rázcestie
pod Troma kopami a Rázcestie pod Hrubou kopou do Baníkovského sedla a na Baníkov, žltý
TZCH č. 8567 od rázcestia Pod Predným zeleným cez Rázcestie pod Hrubou kopou do
Baníkovského sedla, náučný chodník Roháčske plesá od Ťatliakovej chaty po Roháčske
plesá (3.st. UOPaK, NPR Roháčske plesá);
35. Smutná dolina - modrý TZCH č. 2707 od Ťatliakovho plieska cez rázcestie Smutná dolina
do Smutného sedla, zelený TZCH č. 5610 od Ťatliakovho plieska po Roháčske plesá (NPR
Roháčske plesá);
36. Smutná dolina, Látaná dolina - modrý TZCH č. 2711 od Jamníckeho sedla cez Volovec,
Rákoň, Dlhý Úplaz po vrchol Lúčna (hranične NPR Roháčske plesá);
37. Sedlo Zábrať - zelený TZCH č. 5610 od Ťatliakovho plieska do sedla Zábrať - rázcestie so
žltým TZCH (NPR Roháčske plesá);
38. Látaná dolina - žltý TZCH č. 8566 od rázcestia Zadná Látaná cez sedlo Zábrať na vrchol
Rákoň (hranične NPR Roháčske plesá) a zelený TZCH č. 5612 od rázcestia Zadná Látaná
na vrchol Lúčna (3.st. UOPaK);
39. Lúčna - zelený TZCH č. 5612 od lokality Zverovka - Pučatinná poľana cez Sedlo pod
Osobitou, Kasne a Roh na vrchol Lúčna (3.st. UOPaK, NPR Osobitá, hranične NPR Kotlový
žľab);
40. Bobrovecká dolina - modrý TZCH č. 2711 od rázcestia Pod Umrlou do Bobroveckého
sedla (3.st. UOPaK);

b) sezónnna uzávera skrátená od 01. novembra do 30. apríla
41. Juráňova dolina - červený TZCH č. 0847b od lokality Juráňova dolina – ústie do sedla Pod
Umrlou (NPR Juráňova dolina) v súbehu s náučným chodníkom od lokality Juráňova dolina –
ústie do sedla Pod Umrlou (NPR Juráňova dolina).
c) sezónnna uzávera skrátená od 15. decembra do 30. apríla
42. Mengusovská dolina - Symbolický cintorín pod Ostrvou - žltý TZCH č. 8854 z oboch
smerov na úseku rázcestie Popradská poľana až Popradské pleso (NPR Mengusovská dolina);
4. Zoznam lokalít a príslušných TZCH na území TANAP-u, na ktorých je z dôvodu ochrany
svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris), kamzíka vrchovského
tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) a veľkých šeliem nežiadúca prítomnosť
návštevníkov sprevádzajúcich psov a iné druhy domácich zvierat:
1. Bielovodská dolina – modrý TZCH č. 2907 od horárne v Bielovodskej doline po sedlo
Prielom;
2. Javorová dolina – zelený TZCH č. 5807 od rázcestia Pod Muráňom po sedlo Sedielko;
3. Zadné Meďodoly - modrý TZCH č. 2911 od horárne pod Muráňom po Kopské sedlo
v súbehu so zeleným náučným chodníkom Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom po
Kopské sedlo;
4. Dolina siedmich prameňov - zelený TZCH č. 5810 od Šumivého prameňa po Veľké Biele
pleso;
5. Dolina siedmich prameňov - žltý TZCH č. 8864 od Čiernej vody po chatu Plesnivec;
6. Dolina Bielej vody Kežmarskej - žltý TZCH č. 8861 od Šalviového prameňa po Jahňací
štít;
7. Dolina Bielej vody Kežmarskej - modrý TZCH č. 2911 od Šalviového prameňa po Kopské
sedlo;
8. Dolina Bielej vody Kežmarskej - zelený TZCH č. 5809 od Falvarskej poľany po
Kovaľčíkovu poľanu;
9. Skalnatá dolina - zelený TZCH č. 5808 od Štartu po Skalnaté pleso;
10. Skalnatá dolina - modrý TZCH č. 2908 od Štartu po Skalnaté pleso;
11. Skalnatá dolina - zelený TZCH č. 5808 od Lomnického sedla po Veľkú Lomnickú vežu;
12. Veľká Studená dolina - modrý TZCH č. 2907 od Rázcestia nad Rainerovou chatou po
sedlo Prielom;
13. Malá Studená dolina - zelený TZCH č. 5807 od Rázcestia nad Rainerovou chatou po sedlo
Sedielko;
14. Slavkovská dolina - modrý TZCH č. 2906 od Rázcestia pod Slavkovským štítom po
Slavkovský štít;
15. Slavkovská dolina - žltý TZCH č. 8858 od Rázcestia nad Zrubami po Velickú poľanu;
16. Velická dolina - zelený TZCH č. 5806 od Sliezskeho domu po Poľský hrebeň (rázcestie
s modrým TZCH č. 2907 pod Poľským hrebeňom);
17. Velická dolina - žltý TZCH č. 8856 od Rázcestia na Velickom moste po Rázcestie pod
Suchým vrchom;
18. Velická dolina - žltý TZCH č. 8857 od Poľského hrebeňa po Východnú Vysokú;
19. Velická dolina - žltý TZCH č. 8855 od Vyšných Hágov po Batizovské pleso;

20. Mengusovská dolina - modrý TZCH č. 2902 od Odbočky zimnej cesty na Štrbské pleso po
ústie Hlinskej doliny;
21. Mengusovská dolina - červený TZCH č. 0934 od Vyšného Kôprovského sedla po
Kôprovský štít;
22. Mengusovská dolina - zelený TZCH č. 5805 od Triganu po Odbočku zimnej cesty na
Štrbské pleso;
23. Mengusovská dolina - červený TZCH č. 0933 od Rázcestia pri Žabom potoku po Rysy;
24. Mlynická dolina - žltý TZCH č. 8853 od hotela FIS po Bystrú lávku;
25. Mlynická dolina - červený TZCH č. 0935 od chaty pod Soliskom po Predné Solisko;
26. Mlynická dolina - modrý TZCH č. 2836a od Štrbského plesa po Škutnastú poľanu;
27. Furkotská dolina - žltý TZCH č. 8853 od rázcestia Pod Furkotskou dolinou na Tatranskej
magistrále po Bystrú lávku;
28. Važecká dolina - modrý TZCH č. 2903 od Jamského plesa po Kriváň;
29. Belianska dolina – zelený TZCH č. 5803 od Troch Studničiek po Kriváň;
30. Tatranská magistrála – červený TZCH č. 0930 od Rázcestia pred Heliosom, prebiehajúci
cez Trigan, Popradské pleso, Batizovské pleso, Sliezsky dom, Hrebienok, Rázcestie nad
Rainerovou chatou, Skalnaté pleso, Chata pri Zelenom plese, Veľké Biele pleso, Kopské
sedlo, Široké sedlo po Rázcestie Monkova dolina, na častiach úsekov v súbehu aj so zeleným
náučným chodníkom Cesta lesom medzi plesom a plesom od Triganu po rázcestie nad
Popradským plesom a zeleným náučným chodníkom Monkova dolina od rázcestia Monkova
dolina cez Široké sedlo do Kopského sedla;
31. Kôprová dolina - modrý TZCH č. 2902 od Kmeťovho vodopádu po ústie Hlinskej doliny;
32. Kôprová dolina - zelený TZCH č. 5801 od ústia Hlinskej doliny po Sedlo Závory;
33. Kôprová dolina - červený TZCH č. 0932 od Rázcestia pod Temnými smrečinami po Nižné
Temnosmrečinské pleso;
34. Tichá dolina - žltý TZCH č. 8851 od rázcestia Liptovský košiar po Kasprov vrch;
35. Tichá dolina - červený TZCH č. 0931 od rázcestia Liptovský košiar po Hladké sedlo;
36. Kamenistá dolina - modrý TZCH č. 2901 od lokality salašisko (Podbanské) po Pyšné sedlo;
37. Bystrá dolina - žltý TZCH č. 8622 od Rázcestia pod Bystrou na vrchol Bystrá;
38. Račkova dolina - žltý TZCH č. 8621 od Rázcestia Račkovej a Jamníckej doliny po
Račkove sedlo;
39. Račkova dolina - modrý TZCH č. 2712 od Rázcestia pod Klinom po Bystrú;
40. Račkova dolina - zelený TZCH č. 5617 od Rázcestia pod Klinom po Sivú vežu;
41. Otrhance - zelený TZCH č. 5610 od Rázcestia Jamníckej a Račkovej doliny - Hrubý vrch;
42. Jamnícka dolina - modrý TZCH č. 2711 od ústia Úzkej doliny po Jamnícke sedlo;
43. Jamnícka dolina - zelený TZCH č. 5610 od Hrubého vrchu po Žiarske sedlo;
44. Baranec - zelený TZCH č. 5613 od Chaty Orešnica po Baranec;
45. Holý vrch - modrý TZCH č. 2714 od rázcestia Pod Holým vrchom po Holý vrch;
46. Žiarska dolina – žltý TZCH č. 8618 od ústia Žiarskej doliny cez Holý vrch, Baranec, Smrek
po Plačlivé;
47. Žiarska dolina - modrý TZCH č. 2707 od Žiarskej chaty do Smutného sedla;
48. Žiarska dolina - zelený TZCH č. 5610 od Žiarskej chaty cez Baníkov po Baníkovské sedlo;
49. Žiarska dolina - zelený TZCH č. 5610 od Žiarskej chaty po Žiarske sedlo;
50. Jalovecká dolina (Parichvost, Hlboká dolina, Bobrovecká dolina) - modrý TZCH č. 2710
od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost do Baníkovského sedla, zelený TZCH č.

5611 od rázcestia Pod Lyscom cez rázcestie Parichvost na vrchol Salatín a žltý TZCH č.
8617 od rázcestia Pod Lyscom do sedla Pálenica;
51. Jalovecká dolina - zelený TZCH č. 5608 od rázcestia Pod Babkami cez Babky, sedlo
Predúvratie, Ostrú po Sivý vrch; modrý TZCH č. 2736 od chaty Pod Náružím do sedla
Predúvratie;
52. Sedlo Pálenica - žltý TZCH č. 8617 od lokality Pribisko – Zadný Ivanov cez Ostrý grúň
a Kozinec do Sedla Pálenica;
53. Salatínska dolina - modrý TZCH č. 2766 od údolnej stanice sedačkovej lanovky
Lyžiarskeho strediska Roháče - Spálená po vrchol Brestová;
54. Salatínska dolina - zelený TZCH č. 5564 od Spáleného žľabu cez vrcholovú stanicu
sedačkovej lanovky Lyžiarskeho strediska Roháče – Spálená po Predný Salatín – hrebeň;
55. Roháčska dolina – modrý TZCH č. 2764 od Adamcuľa - koniec asfaltovej cesty po
Roháčske plesá;
56. Roháčska dolina – žltý TZCH č. 8567 od Adamcuľa - koniec asfaltovej cesty po
Baníkovské sedlo;
57. Smutná dolina - modrý TZCH č. 2707 od bývalej Ťatliakovej chaty po Smutné sedlo
v súbehu s náučným chodníkom Roháčske plesá od bývalej Ťatliakovej chaty po Rázcestie
Smutná dolina;
58. Smutná dolina - zelený TZCH č. 5610 od bývalej Ťatliakovej chaty cez Roháčske plesá po
Baníkovské sedlo v súbehu s náučným chodníkom Roháčske plesá od rázcestia Smutná
dolina po Roháčske plesá;
59. Roháčska dolina – zelený TZCH č. 5610 od bývalej Ťatliakovej chaty po Sedlo Zábrať;
60. Zverovka – žltý TZCH č. 8574 od pomníka SNP po Partizánsku nemocnicu;
61. Látaná dolina - zelený TZCH č. 5612 od Zverovky cez Sedlo pod Osobitou, Kasne, Lúčnu po
rázcestie Zadná Látaná;
62. Látaná dolina - žltý TZCH č. 8566 od rázcestia Zadná Látaná po Rákoň;
63. Juráňova dolina – červený TZCH č. 0847b: od ústia Juráňovej doliny po Rázcestie pod
Umrlou v súbehu so zeleným náučným chodníkom Juráňova dolina od ústia Juráňovej doliny
po Rázcestie pod Umrlou;
64. Bobrovecká dolina - modrý TZCH č. 2711 od Rázcestia Pod Umrlou cez Bobrovecké sedlo,
Lúčnu, Rákoň po Jamnícke sedlo;
65. Hlavný hrebeň Západných Tatier obojsmerne - červený TZCH č. 0862b od Hutianskeho
sedla cez Sivý vrch, Brestovú, Salatín, Spálenú, Baníkov, Hrubú kopu, Plačlivé, Ostrý
Roháč, Volovec, Hrubý vrch, Končistú, Klin po Pyšné sedlo.

§4
Rozsah a spôsob dopravy bicyklom návštevníkov na území TANAP-u a jeho ochranného
pásma
1. Návštevníci sa môžu na bicykli pohybovať:
a) na území TANAP-u za hranicami zastavaného územia obce po cestách I. II. a III.
triedy, miestnych komunikáciách a po cykloturistických trasách vyznačených v zmysle
normy STN 01 8028.

b) na území ochranného pásma TANAP-u za hranicami zastavaného územia obce po
cestách I., II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a po cykloturistických
trasách vyznačených v zmysle normy STN 01 8028.
2. Pohyb návštevníkov na bicykli po vyznačených cykloturistických trasách na území TANAP-u
a jeho ochranného pásma je možné vykonávať za týchto podmienok:
A. Pohyb na bicykli po vyznačených cykloturistických trasách na území TANAP-u, ktoré nie
sú cestami I., II. a III. triedy a miestnymi komunikáciami, sa môže vykonávať len v dennej
dobe, t. j. môže sa začať najskôr v čase východu slnka a musí byť ukončený najneskôr v
čase západu slnka (trvanie dennej doby: http://kalendar.azet.sk/slnko/mesiac/).
B. Pohyb na bicykli po vyznačených cykloturistických trasách musí byť vykonávaný
maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby nedochádzalo
k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu, drevín
a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

§5
Vykonávanie vybraných druhov činnosti a vyhradenie osobitných miest na území TANAP-u pre
ich realizáciu
1. HOROLEZECTVO
1.1. Vyhradené miesta na vykonávanie horolezectva a skalolezectva na území TANAP-u sú
vyobrazené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky. Horolezecké a skalolezecké terény na celom území
TANAP-u okrem lokalít:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

Masív Širokej (Javorinská Široká) až po predné Javorové sedlo;
Rovienky;
Svišťová dolina okrem Zmrznutého kotla;
Žabia Bielovodská dolina vrátane priľahlých svahov v Bielovodskej doline od Mlynára po
Limbové vežičky;
Tisovka v Bielovodskej doline - s nástupom od TZCH č. 2907 (modrá značka) v čase od 1.3.
do 31.10. Povolené je len zimné lezenie od 1.11. do 28. 2.;
Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, Jahňací kotol;
Čierna Javorová dolina - severozápadná časť ohraničená Čiernym Javorovým potokom po
Ľadové sedlo a Barania dolinka;
Belianske Tatry, okrem areálu skalolezectva v kameňolome pri Tatranskej Kotline;
Huncovská kotlinka - územie nad červeným turistickým chodníkom medzi Huncovským štítom
a Veľkou Svišťovkou. Výnimku predstavuje prechod po hrebeni po neznačenom chodníku
medzi Veľkou Svišťovkou a Kežmarským štítom a prechod po hrebeni neznačeným
chodníkom medzi Huncovským sedlom a Kežmarským štítom;
Slavkovská dolinka ohraničená Slavkovským štítom, Východnou Slavkovskou vežou,
Bradavicou, Dvojitou vežou a Velickou kopu po Medvedie sedlo. Výnimku predstavuje
prechod po hrebeni (hranici) tejto zakázanej lokality.
Štôlska dolina ohraničená hrebeňom Klin – Tupá – Lúčne sedlo – Končistá a z juhu turistickým
chodníkom (magistrála – červená značka); Výnimku predstavuje prechod po hrebeni po
neznačenom chodníku na trase Sedlo pod Ostrvou - Tupá - Lúčne sedlo – Končistá a späť
k červenému TZCH č. 0930.
oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab,
Za Handel, Dolina Suchá voda, Rameno Kriváňa), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň

Hrubá kopa - Hrubý vrch a východnú hranicu Kozí chrbát od Sedielkového priechodu cez
Ostrú vežu, Liptovskú vežu, popod kótu Ostrá smerom na Furkotský štít; Výnimku predstavuje
prechod po hrebeni (hranici) tejto zakázanej lokality.
m) Západné Tatry, okrem areálu skalolezectva Vápenka v k.ú. Zuberec.

1.2. Horolezectvo je možné na vyhradených miestach vykonávať v období od 01.06. do 31.10.
a od 15.12. do 15.04. za týchto podmienok:
A. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo TZCH a NCH, a to len za
účelom nástupu na horolezeckú túru s III3. a vyšším stupňom horolezeckej obtiažnosti (klasifikácia
UIAA), pričom pre prístup k lezeckému terénu použijú najkratšiu trasu od najbližšieho TZCH
alebo NCH a trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorá môže viesť aj cez
terén s nižším stupňom horolezeckej obtiažnosti (klasifikácia UIAA).
B. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať len takí horolezci, ktorí sú organizovaní v horolezeckých
zväzoch, horolezeckých kluboch alebo horolezeckých organizáciách.
C. Horolezci sú povinní mať pri sebe horolezeckú výstroj umožňujúcu uskutočniť horolezeckú túru
s III. a vyšším stupňom horolezeckej obtiažnosti (klasifikácia UIAA), platný preukaz totožnosti
a platný preukaz svojej horolezeckej organizácie, ktorými sa na požiadanie preukážu pri kontrole
zástupcom orgánu ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy TANAP-u a členom stráže
prírody (§ 75 zákona OPaK).
D. Horolezectvo je možné vykonávať len v dennej dobe, t. j. horolezecká túra sa môže začať najskôr
v čase východu slnka a musí byť ukončená najneskôr v čase západu slnka, a to aj vrátane nástupu
do horolezeckého terénu (trvanie dennej doby: http://kalendar.azet.sk/slnko/mesiac/).
E. Horolezectvo sa musí vykonávať maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu, drevín
a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.
1.3. Vyhradené miesta na vykonávanie výcviku horolezectva a vysokohorskej turistiky na území
TANAP-u. Výcvik je možné vykonávať v lokalitách:
Veža pod Skokom a Stena pod Skokom v Mlynickej doline;
Galéria Ostrvy v Mengusovskej doline;
Velická stena, Velický zub vo Velickej doline;
Strelecká veža, JV rebro Svišťového štítu (SOS stienka) vo Veľkej Studenej doline;
Malá Žltá stena a Žltá stena v Malej Studenej doline;
Kamenný blok v blízkosti Zeleného plesa, Žeruchové veže, Kozia kôpka a Kozí štít
v Červenej dolinke;
g) Vápenka neďaleko Zuberca.
h) Bobrovecká vápenica
i) Kameňolom v Tatranskej Kotline
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.4. Výcvik v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky je možné vykonávať za týchto
podmienok:
A. Výcvik bude vykonávaný akreditovanými vzdelávacími subjektmi.
B. Účastníci výcviku sú povinní mať pri sebe horolezeckú výstroj umožňujúcu uskutočniť výcvik na
danom vyhradenom mieste.
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III. stupeň (stupnica UIAA) – stredné ťažkosti – na exponovaných miestach sa odporúča medziistenie. Zvislé miesta už
vyžadujú použitie sily.

C. Výcvik je možné vykonávať len v dennej dobe, t. j. môže sa začať najskôr v čase východu slnka
a musí byť ukončený v čase západu slnka, a to aj vrátane nástupu na vyhradené miesto výcviku.
D. Výcvik musí vykonávať maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu, drevín
a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

2. STANOVANIE A BIVAKOVANIE
2.1. Vyhradené miesta na stanovanie a bivakovanie:
a) Stanovacia plocha v Bielovodskej doline.
2.2. Stanovanie a bivakovanie je možné na vyhradenom mieste vykonávať v období 01.06. do
31.10. a od 15.12. do 15.04. kalendárneho roka za týchto podmienok:
A. Stanovanie alebo bivakovanie je možné na vyhradenom mieste vykonávať len so súhlasom
vlastníka alebo užívateľa stanovacej plochy v Bielovodskej doline (Štátne lesy TANAP-u).
B. Stanovanie alebo bivakovanie je možné na vyhradenom mieste vykonávať len ako súčasť viac dní
trvajúceho turistického alebo horolezeckého prechodu a jeho realizáciou nedochádza k porušeniu
ustanovení §3 ods.2 písm. A) tejto vyhlášky.
C. Návštevník plánujúci využiť Stanovaciu plochu v Bielovodskej doline je povinný si dennú túru
rozvrhnúť s ohľadom na jej náročnosť a svoju fyzickú pripravenosť tak, aby svoj príchod na
vyhradené miesto pre stanovanie a bivakovanie uskutočnil najneskôr v čase západu slnka a opustil
ho najskôr v čase východu slnka (príchod na stanovaciu plochu a odchod z nej počas
nasledujúceho dňa sa môže realizovať len počas trvania slnečného svitu;
http://kalendar.azet.sk/slnko/mesiac/).
D. Počas stanovania a bivakovania na vyhradenom mieste nedôjde k zakladaniu otvoreného
ohniskového ohňa. Použité môžu byť len kempingové variče, a to za predpokladu dôsledného
dodržania protipožiarno-bezpečnostných opatrení
E. Stanovanie alebo bivakovanie na vyhradenom mieste sa musí vykonávať maximálne šetrným
spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu, poškodzovaniu
vegetačného a pôdneho krytu, drevín a rušeniu zákonom chránených druhov živočíchov.

3. ZIMNÁ TURISTIKA
3.1. Vyhradené miesta na vykonávanie zimnej turistiky:
a) Areál zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa (grafický zákres v prílohe č.
5a): 2 uzavreté plochy s líniovými prepojeniami.
Plocha č.1 vymedzená geografickými bodmi – Dlhé pleso (Zbojnícka chata) vo Veľkej Studenej
doline, Východná Slavkovská veža, Bradavica, Východná Vysoká, sedlo Prielom, Divá veža,
Svišťový štít, Malý Závrat, Ostrý štít, Široká veža, Priečne sedlo, Strelecká veža, Brána, Dlhé
pleso.
Plocha č.2 vymedzená geografickými bodmi – Téryho chata, Ľadový hrebeň, Malý Ľadový štít,
Ľadový štít, Snehový štít, Baranie rohy, Baranie sedlo, Téryho chata. Plocha č.1 a plocha č.2 sú
navzájom prepojené obojsmerným líniovým koridorom Priečne sedlo – Pod Sedielkom – Téryho
chata a plocha č.2 je so Zeleným plesom prepojená obojsmerným líniovým koridorom Baranie
sedlo – dno Veľkej Zmrzlej doliny – Dolina Zeleného plesa (Chata pri Zelenom plese).

Východiskovými miestami pre nástup sú Starolesnianska poľana a Chata pri Zelenom plese.
b) Koridor zimnej turistiky Mlynická dolina (grafický zákres v prílohe č. 5b):
časť koridoru Predné Solisko: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 300 m, vymedzený
geografickými bodmi – Štrbské Pleso - Vodopád Skok - Soliskové sedlo – Predné Solisko – Chata
pod Soliskom tak, že východiskovým miestom pre nástup je Štrbské Pleso a Chata pod Soliskom.
časť koridoru Patria: obojsmerný koridor so šírkou 30 až 400 m, vymedzený geografickými
bodmi Trigan - Patria - Vodopád Skok - Štrbské Pleso tak, že východiskovým miestom pre nástup
je Trigan a Štrbské Pleso.
c)

Areál zimnej turistiky Mengusovská dolina (grafický zákres v prílohe č. 5c): uzavretá plocha
vymedzená geografickými bodmi – Popradské Pleso – rázcestie pri Žabom potoku – Žabie plesá Volia veža - Hincova veža a smerom na juh východnými svahmi popod Volovec tak, že
východiskovým miestom pre nástup je Popradské Pleso.

d) Areál zimnej turistiky Žiarska dolina (grafický zákres v prílohe č. 5d): uzavretá plocha
vymedzená geografickými bodmi Žiarska chata – 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 pre nástup do areálu pre zimnú turistiku je Žiarska
chata.
e) Areál zimnej turistiky Červenec (grafický zákres v prílohe č. 5e): uzavretá plocha 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 pre nástup je Penzión Ďumbier.
f) Areál zimnej turistiky Zelená dolina (grafický zákres v prílohe č. 5f): uzavretá plocha
vymedzená geografickými bodmi – Adamcuľa – hrebeň Zadná Spálená – Spálená – Pachoľa –
Baníkov – Hrubá kopa – Roháčsky vodopád – Adamcuľa tak, že východiskovým miestom pre
nástup je Adamcuľa.
g) Areál zimnej turistiky Salatínska dolina (grafický zákres v prílohe č. 5g): uzavretá plocha
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 miestom pre nástup je vrcholová stanica sedačkovej lanovky Lyžiarskeho
strediska Spálená.
3.2. Zimnú turistiku je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:
A. Zimný turista môže vstupovať do areálov a koridorov zimnej turistiky aj mimo TZCH a NCH 4 za
účelom nástupu na zimnú túru, a to z východiskových bodov určených pre každý areál a koridor
zimnej turistiky osobitne.
B. Zimnú turistiku je v areáloch a koridoroch zimnej turistiky možné vykonávať v termíne od 15.
decembra do 15. apríla, v dennej dobe, t. j. zimná túra sa môže začať najskôr v čase východu
slnka a musí byť ukončená najneskôr v čase západu slnka (trvanie dennej doby:
http://kalendar.azet.sk/slnko/mesiac/).

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. 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.

C. Do Areálu zimnej turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa za účelom realizácie výstupu
do Branieho sedla alebo Priečneho sedla musí zimný turista vstupovať len s adekvátnym a
plnohodnotným skialpinistickým výstrojom. Na ostatné trasy/lokality v rámci Areálu zimnej
turistiky Studené doliny – Dolina Zeleného plesa, vrátane ostatných vyčlenených areálov
a koridorov zimnej turistiky v TANAP-e, sa toto obmedzenie nevzťahuje.
D. Zimný turista musí pri pohybe v areáloch a koridoroch zimnej turistiky disponovať zimným
turistickým výstrojom a znalosťou resp. schopnosťou pohybu vo vysokohorskom teréne
s prihliadnutím na podmienky na horách tak, aby bol minimalizovaný počet záchranných letov
leteckej záchrannej služby s negatívnymi dopadmi na biotu TANAP-u. Pohyb zimného turistu
v areáloch a koridoroch zimnej turistiky je možné vykonávať len pri vyhlásení maximálne III.
stupňa (vrátane) lavínového nebezpečenstva so stúpajúcou tendenciou pri jeho aktuálnom
vyhlásení Horskou záchrannou službou, ktorý je pravidelne aktualizovaný na internetovej stránke:
https://www.hzs.sk/lavinova-situacia/; respektíve na telefónnom čísle 052/7877711 (riaditeľstvo
HZS).
E. Na miesta vyhradené pre zimnú turistiku nemôže vstupovať zimný turista sprevádzajúci psa,
prípadne iné domáce zviera.
F. Zimná turistika musí byť vykonávaná maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak,
aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu,
drevín a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

4. ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
4.1. Vyhradené miesta na vykonávanie zjazdového lyžovania a snowboardingu na upravených
zjazdových tratiach:
a) Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica,
b) Lyžiarske stredisko Ždiar – Monkova dolina
c) Lyžiarske stredisko Tatranská Javorina,
d) Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica,
e) Lyžiarske stredisko Starý Smokovec – Hrebienok,
f) Lyžiarske stredisko Nový Smokovec – Jakubkova lúka,
g) Lyžiarske stredisko Štrbské Pleso,
h) Lyžiarske stredisko Podbanské
i)

Lyžiarske stredisko Roháče – Spálená.

4.2. Zjazdové lyžovanie je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:
A. Zjazdové lyžovanie sa môže vykonávať v zmysle prevádzkového poriadku lyžiarskeho strediska a
len v jeho prevádzkovom čase.
B. Zjazdové lyžovanie musí byť vykonávané maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu,
drevín a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

5. BEŽECKÉ LYŽOVANIE
5.1. Vyhradené miesta na vykonávanie bežeckého lyžovania :
a) areál bežeckého lyžovania Zuberec – Lyžiarske stredisko Roháče – Spálená,
b) areál bežeckého lyžovania Štôla,
c) Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso,
5.2. Bežecké lyžovanie je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:
A. Bežecké lyžovanie sa môže vykonávať len na správcom upravených bežeckých tratiach a v zmysle
ich prevádzkového poriadku.
B. Bežecké lyžovanie musí byť vykonávané maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu,
drevín a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

6. LETY NA BEZMOTOROVÝCH ZÁVESNÝCH KLZÁKOCH A KĹZAVÝCH
PADÁKOCH
6.1. Vyhradené miesta na vykonávanie letov na bezmotorových závesných klzákoch a kĺzavých
padákoch:
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 bezmotorových závesných klzákoch a kĺzavých padákoch je možné na
vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:
A. Lety sa môžu vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. len v rámci vymedzených letových
koridorov.
B. Pristátia sa môžu realizovať len v rámci vymedzeného letového koridoru alebo mimo vlastného
územia TANAP-u a maloplošných chránených území. Nízke prelety, s výškou letu menšou ako
300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, sú nad
územím TANAP-u (okrem vyššie uvedených vyhradených miest v odseku 6.1 pre vykonávanie
letov bezmotorových závesných klzákov a kĺzavých padákov) zakázané.
C. Lety musia byť vykonávané maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu, drevín
a vyrušovaniu chránených druhov živočíchov.

7. VEREJNÉ PODUJATIA A S NIMI SÚVISIACE SPRIEVODNÉ ČINNOSTI
7.1. Vyhradené miesta na organizovanie verejných podujatí:
a) zastavané územia obcí na území TANAP-u.
7.2. Verejné podujatia a s nimi súvisiace sprievodné činnosti je možné na vyhradených miestach
organizovať len za týchto podmienok:
A. Verejné podujatia a s nimi súvisiace sprievodné činnosti je možné na vyhradených miestach
organizovať celoročne bez limitovania maximálneho počtu účastníkov v dennej dobe od 7:00 hod.
do 22:00 hod.
B. Miesto pre verejné podujatie (priestor pre účinkujúcich a divákov), musí byť v teréne vymedzené
ľahko odstrániteľným označením alebo dočasným prehradením.
C. Sprievodné činnosti verejného podujatia sú: použitie zariadenia šíriaceho reprodukovanú hudbu
a zosilnené hovorené slovo; použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné efekty slúžiaceho výlučne
na osvetlenie pódia; umiestnenie reklamných a informačných zariadení, tabúľ a bannerov. Všetky
použité zariadenia budú po ukončení podujatia bezodkladne odstránené.
D. Zariadenie šíriace reprodukovanú hudbu a zosilnené hovorené slovo bude natočené tak, aby sa
hlavná intenzita hluku nešírila do vrcholových častí TANAP-u.
E. Intenzita reprodukovanej hudby alebo intenzita zosilneného hovoreného slova neprekročí hluk
pozadia vo vzdialenosti 200 m od zdroja.
F. Svetelnými efektmi slúžiacimi na osvetľovanie pódia nebude osvetľované širšie okolie, lesné
porasty a súvislá verejná zeleň.

8. GEOCACHING
8.1. Vyhradené miesta na vykonávanie hry geocaching:
a) všetky TZCH, NCH, KCH a vyznačené cykloturistické trasy na území TANAP-u,
8.2. Hru geocaching je možné na vyhradených miestach vykonávať v období od 15.6. do 31.10.
kalendárneho roka za týchto podmienok:
A. Prevádzkovanie existujúcich a zakladanie nových kešiek je podmienené súhlasom vlastníka
alebo užívateľa pozemku, na ktorom je alebo má byť keška umiestnená.
B. Všetky miesta pre novo zriaďované kešky budú vopred odsúhlasené Správou TANAP-u.
C. Kešky môžu byť uložené len v koridore TZCH, NCH, KCH a na vyznačených
cykloturistických trasách a na ich prevádzkovanie sa vzťahujú ustanovenia §3 písm. a), b) a §4
tejto vyhlášky.
D. Nové kešky budú zriaďované len formou výmeny za zrušené - trvalo zaarchivované kešky,
pokiaľ nebude dohodnuté inak.
E. V prípade, že pri prevádzkovaní kešky bude zistené opakované porušenie platných právnych
predpisov, bude keška na základe návrhu Správy TANAP-u zaarchivovaná.

F. Ak bude keška zaarchivovaná, a perspektívne sa nebude uvažovať o jej opätovnom uvedení do
hry, tak bude z terénu bezodkladne odstránená.
G. Hra geocaching sa musí vykonávať maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak,
aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu,
drevín a rušeniu chránených druhov živočíchov.

9. VODNÁ TURISTIKA
9.1. Vyhradené miesta na vykonávanie vodnej turistiky:
a) Rieka Belá od Hotela Permon (nástup od Hotela Permon).
b) Rieka Biela z Obce Ždiar (odbočka miestnej komunikácie do Monkovej doliny).
c) Studený potok (prítok Rieky Orava) od Brestovej (skanzen, parkovisko, cestný most).
9.2. Vodnú turistiku je možné na vyhradených miestach vykonávať len za týchto podmienok:
A. Vodnú turistiku na vyhradených miestach môžu vykonávať členovia turistických alebo
športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku alebo vodný slalom pod vedením
odborne spôsobilej osoby (inštruktor vodnej turistiky alebo tréner vodného slalomu). Na
raftových člnoch musí byť odborne spôsobilá osoba členom posádky člna. Členstvo v
organizácii sa preukazuje členským preukazom platným v príslušnom kalendárnom roku.
B. Vodnú turistiku je na vyhradených miestach možné vykonávať v termíne od 15.04. do 30.09.
kalendárneho roka, v dennej dobe od 9:00 do 18:00 a pri dostatočnej výške vodnej hladiny pre
splavovanie na danom type plavidla.
C. Pre vodnú turistiku na všetkých vyhradených miestach budú použité len jednomiestne alebo
dvojmiestne bezmotorové plavidlá, t.j. kajak alebo kanoe; raftový čln môže byť použitý len na
rieke Belá, v úseku Kokavský most – hranica TANAPu. Všetci členovia posádky musia mať
technicky spôsobilú plávaciu vestu, prilbu a odev chrániaci pred podchladením.
D. Vodná turistika sa musí vykonávať maximálne šetrným spôsobom k prírodnému prostrediu tak,
aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu a
drevín a rušeniu chránených druhov živočíchov.
§6

Štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tejto vyhlášky
(1) Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Obvodný úrad životného prostredia
v Kežmarku, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Obvodný úrad životného
prostredia v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia
životného prostredia v Žiline môže prejednávať priestupky a uložiť návštevníkovi pokutu, ak sa
dopustí na území národného parku a jeho ochranného pásma protiprávneho konania na úseku ochrany
prírody a krajiny.6
(2) Zástupcovia štátnych orgánov uvedených v odseku 1, pracovníci Správy TANAP-u a
členovia stráže prírody (§ 75 zákona OPaK) sú oprávnení vykonávať v území kontrolu dodržiavania
6

§ 90 až 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z.

podmienok využívania národného parku a jeho ochranného pásma a návštevníkom ukladať pokuty za
priestupky na úseku zákona OPaK.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Zoznam vyhradených miest na území Tatranského národného parku č. 1/2017 zo dňa
14.06.2017.
Zrušuje sa Rozhodnutie OU Prešov č.OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM zo dňa 25.10.2017, ktorým
je obmedzený vstup verejnosti do jednotlivých častí TANAP-u formou sezónnej uzávery častí
vyznačených turistických chodníkov.
§8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom .........

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Príloha č. 1
Mapa územia TANAP-u a jeho ochranného pásma s vyznačením hraníc prírodných rezervácií,
národných prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národných prírodných pamiatok
a chránených areálov.

Príloha č. 2
Mapa TZCH na území TANAP-u, na ktorých platí sezónna uzávera

Príloha č. 3
Mapa lokalít a príslušných TZCH na území TANAP-u, na ktorých je z dôvodu ochrany svišťa
vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris), kamzíka vrchovského tatranského
(Rupicapra rupicapra tatrica) a veľkých šeliem nežiadúca prítomnosť návštevníkov v sprievode
psov a iných druhov domácich zvierat. Poznámka: z dôvodu nízkeho detailu mapovej prílohy nie sú
viditeľné všetky prekrývajúce sa TZCH. Kompletný zoznam TZCH v dotknutých úsekoch sa nachádza v
§ 3 ods. 4 tejto vyhlášky.

Príloha č. 4
Mapa vyhradených miest na vykonávanie horolezectva v období od 01.06. do 31.10. a od 15.12.
do 15.04.; v lokalite Tisovka od 01.11. do 28.02.

Príloha č. 5a až č. 5g
Mapa areálov a koridorov zimnej turistiky na území TANAP-u

