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Zápis 
 

Třinácté plenární zasedání Rady Krkonošského národního parku 
 
 

místo: konferenční sál KCEV Správy KRNAP 

čas:    dne 24.6.2014 (úterý) ve 12:00 hod. 
 
přítomni: dle prezenčních listin 

- regionální sekce (35)  – přítomno 20, omluveno 15, neomluveno 0 
- vědecká sekce   (19)  – přítomno 10, omluveno   9, neomluveno 0  

 
Na úvod jednání vystoupil ředitel Správy KRNAP – přivítáním přítomných. Krátce 
obeznámil plénum s průběhem a tématy jednání. 
 

1. 
Prof. Krahulec – oficiálně zahájil plenární zasedání Rady přivítáním přítomných členů 
obou sekcí, hostů a jmenovitě ředitele Správy KRNAP Ing. Jana Hřebačky.  
Poté vyzval Ing. Černého k seznámení pléna se stavem účasti.  
Ing. Černý informoval, že je plenární zasedání těsně usnášeníschopné. 
 

2.  
Prof. Krahulec si vzal slovo a přistoupil k volbě pracovních orgánů plenárního zase-
dání – navrhl jednotlivé kandidáty, a ti byli plénem přijati.  
  
 Návrhová komise   Ing. Zdeněk Říha 
      Ing. Miroslav Kubát 

Milan Rychtr 
 
 Mandátová komise   Ing. Jiří Černý 
 
 Zapisovatel     Ing. Jiří Černý 
 Ověřovatel zápisu   Ing. Jan Sobotka 
 
Volba ve všech případech proběhla jednomyslně. 
 

3.  
Prof. Krahulec – představil program plenárního zasedání tak, jak byl navržen v poz-
vánce. Z pléna nebyl podán žádný návrh na změnu nebo doplnění, proto jej nechal 
schválit – program byl schválen jednomyslně.  
 

4. 
Ing. Matyáš – požádal o krátké přerušení jednání, během kterého by se provedla vol-
ba místopředsedy RS, kterého se nepodařilo na jejím jednání zvolit pro nízkou účast. 
Nadpoloviční většiny se dosáhlo až příchodem dalších jejich členů na vlastní plenární 
zasedání. Informoval, že je navržen Ing. Zdeněk Kraus, se kterým byla kandidatura 
předem předjednána. 
Volba pro byla jednomyslná. 
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5. 
Projednání výhledových témat k cílům a úkolům Správy KRNAP na dalších 50 let 
 
Slova se ujal ředitel Správy KRNAP – začal obecným zdůvodněním, proč se pracuje 
na formulaci 10 cílů vyjadřujících rámec, osnovu pro směrování činnosti Správy 
KRNAP v příštích 50 let. 
První podoba tezí již zazněla na minulém jednání Rady v červnu 2013. Od té doby se 
pracuje na jejich zdokonalení včetně zapracovávání připomínek a je samozřejmostí, 
že diskuse k nim bude průběžně pokračovat.   
Uvedl, že v průběhu zpracovávání se dospělo k názoru, že na tomto materiálu má 
smysl pokračovat spolu s Poláky  (KPN). Bude to však znamenat společnou práci od 
počátku. Materiál bude nazván „Vizí“. 
Informoval, že na dalším plenárním zasedání Rady (pravděpodobně konaném v let-
ním termínu) se předpokládá předložení „Vize“ již v nějaké verzi blížící se finální 
podobě. 
 
Poté vyzval zástupce sekcí o přednesení stanoviska k projednávanému tématu, jak 
je přijali na svém zasedání. 
Prvně vystoupil Dr. Flousek a stručně vystihl způsob projednání a podporu „10 cílů“ 
ve VS, viz zápis z VS. 
 
Ing. Matyáš – rovněž plénum seznámil v souhrnu s obsahem diskuze v RS. RS pod-
pořila spolupráci na materiálu s Poláky a navrhuje vytvořit komisi ze zástupců 
KRNAP, KPN, RS a VS. 
 
Diskuse 
 
Ing. Matyáš – vyslovil požadavek na zpracování „Vize“ tak, že 1. a 2. zónu chápat 
jako území s nastartovanými přírodními procesy a ne zakázané území. Dále deklaro-
vat spolupráci samospráv a Správy KRNAP při eliminaci expanze stavebních aktivit 
(delevoperů). V materiálu vyjádřit i výhled co se týče změn klimatu na přírodní 
prostředí. 
 
Dr. Flousek – následně stručně seznámil s vypořádáním jednotlivých připomínek 
k projednávanému tématu, zaslaných na Správu KRNAP do doby konání dnešního 
jednání. Uvedl, že byly akceptovány připomínky ke zpřesnění, vylepšení textu. 
Více méně nebyly akceptovány připomínky mající charakter předmětu odpovídajícího 
plánu péče, územním plánům atd. Některé konkrétní zásahy do textu prezentoval 
přes video projekci. 
Prof. Krahulec poděkoval za prezentaci. 
 

6.  
Informace o projektu „Integrované strategie rozvoje specifických území 2014 – 2020 
(IPRSÚ)“ 
Ing. Taláb – provedl prezentaci na základě video prezentace 
Na závěr požádal o diskuzi. 
T. Vaško – krátce doplnil k územnímu plánování LB kraje. 
Ředitel Správy KRNAP – dále upřesnil věci k tématu. 
Ing. Sobotka – informoval, že včera proběhlo zasedání Královéhradeckého kraje 
k zahájení prací na „ZÚR“. 
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7.  
Informace o setkání mladých ochránců přírody „Junior Ranger camp“ 
 
Mgr. Kašpar – přednesl tuto informaci. Letošní ročník letního tábora pořádaného 
Správou KRNAP, proběhl v termínu 14.–18.7.2014. Tyto akce se konají v rámci 
mezinárodního programu. 
Diskuse k informaci se nerozvinula. 
 

8.  
Různé 
Ing. Hřebačka – vyzval Mgr. Kašpara k seznámení pléna s nově vydanými publika-
cemi Správou KRNAP pro veřejnost. Jedná se například o „Největší povodně 
v Krkonoších, Hüttelova mapa Krkonoš, Krkonošská encyklopedie, Laviny 
v Krkonoších (spolupráce s horskou službou), Opera Corcontica 2013 atd.“ 
 
Dále proběhly prezentace k projektům. 
 
Ing. Skalka – projekt stezka v korunách stromů. Na území KRNAP je naplánovaný a 
bude realizovaný tento projekt v letošním a příštím roce v katastru Janských Lázní. 
 
J. Pačák, Zygmund Jata – náš projekt „Krkonoše v INSPIRE – společný GIS v ochra-
ně přírody Krkonoše – Karkonosze“ včetně problému harmonizace vrstev a nespoji-
tostí vyplývajících z různých předpisů, metodik, měřítek podkladů a přesnosti 
zákresů. Projekt uspěl pro prezentaci na mezinárodní konferenci. 
 
Ing. Taláb – program podpory obcím na území KRNAP má MŽP – SFŽP ke kompen-
zaci ztrát hospodářského rozvoje obcí na území regionu. 
Ing. Matyáš – okomentoval projekt s ohledem na vyhlašování výzev a jejich termíny  
a formulování. 
Ing. Hřebačka – slíbil ze strany Správy KRNAP podporu obcí formou informování o 
vyhlášených výzvách a jejich termínech atd. 
 
Ing. Hřebačka – vystoupil k řešení povodňových škod – informoval, že se na nich 
stále pracuje a jen je otázkou doba přípravy a realizace oprav. Správa KRNAP 
provede poměrně rozsáhlou rekonstrukci turistických cest. 
 
Mgr. Svobodová – přednesla prezentaci k řešení údržby luk a spolupráce při ní 
s obcemi, případně vydání vyhlášek a koordinace termínů. Dodala na některých 
detailech, proč má spolupráce význam. Uvedla, že louky sečené a mulčované 
vykazují různou úroveň efektu na zachovalost (mulčování nelze dělat dlouhodobě). 
 
Ing. Sobotka – požádal, aby údržba luk byla samostatným tématem na některé příští 
Radě. 
 
Záboj Hrázský – přednesl informaci o projektu „Life Corcontica“ za Správu KRNAP.  
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10. 
Usnesení z 13. plenárního jednání Rady KRNAP dne  24.6.2014 
 
Rada KRNAP zvolila na svém zasedání: 

- návrhovou komisi      – Ing. arch. M. Říha, Ing. M. Kubát, M. Rychtr 
- mandátovou komisi      – Ing. J. Černý 
- ověřovatele zápisu      – Ing. J. Sobotka 
- zapisovatele       – Ing. J. Černý 

 
Rada KRNAP schvaluje:  

- program plenárního zasedání dle pozvánky 
 
Rada KRNAP bere na vědomí: 

- informaci o volbě místopředsedy regionální sekce za zesnulého Jana 
Patzelta – zvolen byl Ing. Zdeněk Kraus 

-  
Rada KRNAP projednala: 

- Vizi Správy Krkonošského národního parku pro následujících 50 let s tím, 
že stávající pracovní text po úpravě dle připomínek bude dále projednán 
s polskou stranou (KPN) a důkladně zobecněn tak, aby představovala 
opravdu vizi, nikoliv, aby přílišnou podrobností suplovala jiné dokumenty 
jako je plán péče, územní plány a podobně. Přitom budou zohledněny 
připomínky obou sekcí Rady KRNAP. 

- informaci o projektu „integrovaného plánu rozvoje specifických území 2014 
– 2020“ (IPRSÚ), 

- informaci o setkání mladých strážců přírody „Junior Ranger camp“, 
- informaci ředitele Správy KRNAP o likvidaci povodňových škod, 
- informaci o projektu „Stezka korunami stromů“ v Janských Lázních, 
- informaci o vydání nejnovějších publikací Správy KRNAP: Hüttelova mapa 

Krkonoš, Krkonošská encyklopedie, Laviny v Krkonoších, Opera 
Corcontica 2013 a o dalších propagačních materiálech,  

- informaci o společném projektu ČR (KRNAP) a PR (KPN) „Společný GIS 
v ochraně přírody Krkonoše – Karkonosze“ dodavatele GEODIS Brno, 
Nadace Partnerství, Aredata Praha, 

- informaci o „Programu podpory obcí v národních parcích“ přednesl Ing. 
Taláb. Administruje ŽP (SFŽP), v 08/2014 se očekává další 4. výzva. 

- informaci o opravách turistických cest (financováno OP ŽP) přednesl Ing. 
Hřebačka, 

- informaci Mgr. A. Svobodové o údržbě zeleně a  údržbě luk a pastvin, 
- informaci o projektu „Life Corcontica“ přednesl za Správu KRNAP Záboj 

Hrázský 
- Ing. Sobotka navrhl probrat problematiku údržby luk a pastvin v NP jako 

samostatný bod na dalším jednání Rady    
 
Rada KRNAP ukládá: 

-  neuložila 
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Rada KRNAP doporučuje:  
-  nedoporučila 

 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. J. Černý     ……………………. 
 
 
 
 
Ověřověřil:   Ing. J. Sobotka    …….……..………. 
 
 
 
 
Předseda Rady KRNAP: Prof. RNDr. Fr. Krahulec, CSc.  …….……………... 
 
 
 
 
 
 


