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Zápis 
 

Šestnácté řádné plenární zasedání RADY Krkonošského národního 
parku 

 
místo: zasedací místnost Krkonošského centra environmentální výchovy Správy KRNAP 
 
datum:    22.9.2015 (úterý) v 9:30 hod. 
 
přítomni: dle prezenčních listin 

- regionální sekce (37) – přítomno 23, omluveno 14, neomluveno 0 
- vědecká sekce   (20) – přítomno 12, omluveno   8, neomluveno 0  

 
Bod č. 1. 
Zahájení – předseda RS 
Ing. Matyáš /úřadující předseda Rady/ – zahájil plenární zasedání Rady KRNAP přivítáním 
hostů – pracovníků MŽP, přítomných členů obou sekcí, ředitele Správy KRNAP a hostů. 
Vyzval tajemníka Rady KRNAP k seznámení pléna se stavem účasti. 
 
Bod č. 2.  
Seznámení s účastí 
Ing. Černý – konstatoval, že je přítomno 61,40 % členů a tím je plenární zasedání Rady 
KRNAP usnášeníschopné. 
 
Bod č. 3.  
Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele 
Ing. Matyáš – přistoupil k volbě: 
 a) návrhové komise   – Rychtr Milan  
      – Bc. Hassová Zdeňka 
      – Hájek Tomáš 
        Schváleno jednomyslně 
 b) ověřovatele zápisu – Ing. Sobotka Jan 
        Schváleno jednomyslně 
 c) zapisovatele   – Ing. Černý Jiří 
        Schváleno jednomyslně 
 
Bod č. 4.  
Schválení programu  
Ing. Matyáš představil program jednání plenárního zasedání, tak jak byl uveden na poz-
vánce. Následně uvedl, že navrhuje změnu projednávaných bodů z organizačních důvodů 
a to tak, že by se projednávání bodu číslo 8. „novela Návštěvního řádu KRNAP“ posunulo 
před bod č. 5. Vyzval přítomné k podání návrhů. Nestalo se, a tak dal hlasovat o přijetí 
programu s navrženou změnou. 
        Schváleno jednomyslně 
 
Ing. Matyáš – poté předal slovo Ing. Hřebačkovi řediteli Správy KRNAP. 
 
Ing. Hřebačka – své vystoupení zahájil přivítáním členů obou sekcí a hostů. Uvedl, že na 
úvod dnešního jednání by rád nejprve informoval Radu KRNAP o aktuálních událostech. 
Prvně se zmínil o aktuálně nejvýznamnější věci, a to o nabytí platnosti nové zonace (po 
letech projednávání) od 1.10.2015. Porovnání původní a nové zonace KRNAP 
demonstroval pomocí prezentace a krátce a výstižně okomentoval včetně číselného 
vyjádření a podílu jednotlivých zón v procentech. 
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V rámci komentáře k nové zonaci vysoce ocenil práci lidí, kteří zpracovávali poklady a vedli 
jednání s příslušnými správními úřady a se zúčastněnými stranami na všech úrovních. Na 
prvním místě vyzvedl práci RNDr. Sýkory a RNDr. Flouska, Ph.D. za osobní přínos pro 
dojednání nové verze zonace. Též poděkoval za přínos k prosazení nové zonace prof. 
Krahulcovi a Ing. Matyášovi. Jmenovaným předal dárkové balíčky jako výraz poděkování.  
  
Fauna Krkonoš – oznámil, že dnes byl tento projekt ukončen. Program měl čtyři části a to: 
mapování motýlů, ptáků, netopýrů a monitoring jelenů. 
 
Dále přivítal nové členy Rady KRNAP a to – Mgr. Pavla Klapku, Ph.D.  
…………………………………………………– Prof. Ing. Josefa Fantu, CSc. 
…………………………………………………– Ing. Bronislava Patočku 
 
Tím ukončil informaci o aktuálních událostech a přešel k bodům schváleného programu. 
 
Bod č. 8. (schváleno přesunutí)  
Novela Návštěvního řádu KRNAP 
 
Ing. Hřebačka ve svém vystoupení rozvedl a vysvětlil stěžejní ustanovení. Připomenul  
i věci související s jednáním kolem novely, a nebo navazující na ustanovení návštěvního 
řádu. Uvedl, že se dá problematika shrnout do takových třech oblastí: 

1. Oblast „vjezdy vozidel“ – na příkladech demonstroval a objasňoval smysl 
ustanovení, řešení (co jimi Správa KRNAP sleduje). 

2. Oblast „vodní sporty“  zdůraznil, že problematika byla i projednána se svazem 
kanoistů  

3. Oblast „drobné změny“ – například vstupy mimo cesty a to i z pohledu bezpečnosti 
návštěvníků, majetku atp. 

 
Poté otevřel diskuzi k návštěvnímu řádu (členové Rady měli text k dispozici). 
 
Ing. Sobotka – dotázal se na to, zda nastal posun ve vztahu k pohybu motokol a motoko- 
loběžek atd. po území národního parku. Odpověď: že vyřešeno u těch, co mají spalovací 
motor, a to tak, že jejich provoz bude rovněž regulován. 
 
Novela návštěvního řádu byla přijata  –  jednomyslně. 
 
Pro informaci – dohodnutí novely se zástupci samosprávy bude postupně naplněno. 
 
Ing. Matyáš požádal Ing. Slavíčkovou o prezentaci dalšího bodu jednání. 
 
Bod č. 5.  
Horní Mísečky - výstavba 
 
Jde o problém, který se řeší od roku 1993 dodnes. K dalším etapám výstavby a hlavně 
k procesu dojednávání rozsahu a způsobu výstavby provedla Ing. Slavíčková prezentaci. 
Informovala, že bylo dosaženo významného kompromisu. Nejprve uvedla, že výstavba (1. 
etapa) měla nejprve zahrnovat spíš prvky vybavenosti, služeb atd. a až po té dobudování 
ubytovacích kapacit. Kompromis spočívá v tom, že se podařilo zredukovat počet ubytova-
cích jednotek i staveb a umístění staveb náhradou za již dosloužilé objekty a ne na nových 
plochách. 
 
Dotaz – jak s komunikacemi. Odpověď – jsou řešeny na místě současných a k tomu je  
i lépe a úměrně řešeno parkování. 
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Ing. Hřebačka – dodal, že v této etapě budou řešeny i služby, jak se nenaplnilo v 1. etapě. 
Doplnil i starosta Vítkovic pan Rychtr. 
Ing. arch. Říha – jak je řešeno čištění odpadních vod. Odpověděl Ing. Hřebačka, že uspo-
kojivě řešeno již v projektové dokumentaci. Doplnil pan starosta Rychtr, že je v současné 
době kapacita ČOV předimenzovaná a s novou výstavbou je počítáno. 
Ing. Hřebačka pokračoval v objasňování problematiky, tak aby byl demonstrován současný 
stav věcí. 
Ing. Hradecký – dále doplnil  
Byl vznesen dotaz na investora – měla by to být společnost „LEVEL a.s.“. 
Ing. Sobotka – k Horním Mísečkám rozvedl z pohledu občanské vybavenosti. 
Informace – před výstavbou byla řešena i EIA, která vyzněla kladně. 
 
Ing. Hřebačka vyzval Radu KRNAP k práci na dokumentu podporujícího Správu KRNAP 
při jednáních o výstavbě apartmánových bytů. 
Ing. Matyáš doplnil a vyjádřil jednoznačnou podporu vzniku takovéhoto dokumentu a uvedl 
argumenty proč ano. Vyslovil požadavek toto dotáhnout až do zákonů.  
Mgr. Hynek – upřesnil právní kvalifikaci výrazu doporučení. Vidí vhodnější dokument 
nazvat „deklarací“ a upřesnil, že obec je účastníkem správního řízení a tím spolurozhoduje 
o charakteru takovéhoto dokumentu. 
Ing. Hřebačka – uvedl, že Správa připraví návrh textu „deklarace“ a korespondenčně předá 
k diskuzi obcím a členům Rady KRNAP. 
Ing. Matyáš – okomentoval ve vztahu k jejich platnému územnímu plánu. 
 
Následovala širší diskuze k územním plánům a regulativům. 
O práci na „deklaraci“ bylo hlasováno. 
                    Jednomyslně přijato rozhodnutí zahájit práci na tomto dokumentu. 
 
Bod č. 6. 
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn – dořešení rozvoje 
 
Prezentaci provedla Ing. Slavíčková. Nejprve uvedla jednotlivé etapy požadavků na rozší-
ření lyžařských areálů ve Špindlerově Mlýnu. Na mapovém zákresu demonstrovala vývoj 
variant až po současnou – na které je koncensus.  
Při prezentaci doplňoval a upřesňoval pan ředitel Správy KRNAP. 
V nastalé diskuzi vystoupili někteří členové Rady KRNAP: Ing. Raj, RNDr. Štursa,  
Ing. Sobotka, RNDr. Janouch, Ing. Kraus, Ing. Hradecký, Mgr. Hynek, Ing. Matyáš a  
Ing. Hošek. 
  
Při hlasování souhlasili všichni jednomyslně o vzetí na vědomí. 
 
Bod č. 7. 
Management kleče ve vrcholových partiích KRNAP 
 
Prezentaci provedl Mgr. Harčarik – při ní uvedl historii vývoje klečových porostů ve 
vrcholových partiích Krkonoš, a to i z pohledu vývoje původnosti. Uvedl i rozsah dosud 
provedených zásahů. 
 
Dotazy 
Ing. Engliš – zda se toto bude dělat na Svorové hoře. 
Dr. Rynda – dotaz na případnou spolupráci s CHKO Jeseníky. 
Prof. Fanta – zda se neodehrává zvýšená obnova smrku na těchto plochách. 
RNDr. Janouch – zda v současnosti není výraznější nárůst biomasy proti době před  
100 lety. 
Při hlasování o vzetí na vědomí souhlasili všichni jednomyslně. 
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Vizuální systém v Krkonošském národní parku 
 
Video prezentaci provedla Mgr. Tesařová – tabule jsou z dřevěných desek a na ně se 
vypaluje text a obrázky. 
 
Bod č. 9. 
Péče o horské louky + exkurze do terénu  
 
Prof. Krahulec – provedl krátkou prezentaci o květnatých loukách Krkonoš jako uvedení 
přítomných do tématu následující exkurze, při které bude demonstrována problematika 
údržby těchto luk. 
 
Ing. Hřebačka – podal instrukce k odjezdu na exkurzi 
 
Bod č. 10 
Diskuze 
Proběhla současně s projednávanými tématy dle jednotlivých bodů.  
Další diskuze nezazněla. 
 
Bod č. 11. 
Usnesení z  16. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne  22.9.2015 
 
Rada KRNAP schvaluje:   

a) Volbu návrhové komise ve složení: Milan Rychtr, Bc. Zdeňka Hassová, Tomáš 
Hájek 

b) Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Sobotku 
c) Zapisovatele: Ing. Jiřího Černého 
d) Program jednání v upraveném pořadí 
e) Novelu návštěvního řádu 

 
Rada KRNAP bere na vědomí:   

a) konstatování o usnášeníschopnosti plenárního zasedání 
b) informaci ředitele Správy KRNAP o aktuálních událostech 
c) informaci o postupném dokončení dohodnutí novely návštěvního řádu se zástupci 

samosprávy 
d) informaci o stavu jednání k dokončení výstavby na Horních Mísečkách 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

 
Ing. Matyáš – poděkoval všem za účast a konstruktivní přístup k průběhu jednání. 
 
Ing. Hřebačka – poděkoval za hladký průběh jednání, především za schválení tak 
stěžejního dokumentu, jakým je nový návštěvní řád Krkonošského národního parku  
a požádal členy Rady KRNAP, kteří se budou účastnit exkurze k přesunu k vozidlům. 
 
 
 
Zapsal:   Ing. J. Černý     ……………………. 
 
 
Ověřovatel:   Ing. J. Sobotka    …….……..………. 
 
 
Předseda Rady KRNAP: Ing. Petr Matyáš    …………………... 


