
Předsednictvo Rady KRNAP dne  25.4.2012 

 
Zápis  

 
Účast: Ing. Jan Hřebačka, Ing. Petr Matyáš, Ing. Jiří Vancl, Jan Patzelt,  
Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Ing. J. Černý, RNDr. J. Flousek,  
 
Omluveni: RNDr. Jiří Kulich, Prof. RNDr. František Krahulec, CSc. 
 
Hosté: Ing. Otakar Schwarz, Ph.D., Mgr. Luděk Khol, Ing. Hana Slavíčková,  
RNDr. Jindřich Sýkora  
 
 
Jednání zahájil ředitel Správy Ing. Hřebačka, přivítal přítomné a omluvil  
RNDr. Kulicha a Prof. Krahulce.  
Na úvod uvedl a rozšířeně okomentoval jednotlivé body programu včetně dopl-
něných bodů. Souhrnně zhodnotil finanční situaci Správy KRNAP.  
 
Jako prvnímu předal slovo RNDr. Sýkorovi k seznámení se situací v procesu 
dojednání námitek vlastníků k nově navržené zonaci. 
RNDr. Sýkora připomněl, že Rada zonaci projednala naposledy 9.6.2009 na  
7. plenárním zasedání, na kterém se projednalo vypořádání připomínek, a takto 
zpracovaná dokumentace k návrhu zonace s nedohodou u 4 obcí byla postoupena 
k vyřízení na ministerstvo. To ale až po roce oslovilo čtyři obce, u kterých nebyly 
připomínky vypořádány. Jednání s nimi bylo v květnu a červnu 2010. MŽP se po 
projednání přiklonilo ke stanovisku Správy KRNAP. Následně byli řešeni jednotliví 
vlastníci, a tak Správa KRNAP vytvořila 194 příloh o vlastnících pozemků dotčených 
zonací. MŽP vlastníky obeslalo. Z nich se 34 ozvalo s 28 připomínkami. V roce 2011 
MŽP s vypořádáním připomínek vlastníků nepokročilo.  
Správa se v únoru 2012 pokusila jednat s vlastníky dosud nedořešených pozemků. 
Ve 14 případech se námitkám vlastníků vyhovělo, protože jejich nemovitosti jsou 
v okrajích nově navržené zonace a nedojde k ovlivnění celku. Oslovila též 8 vlastníků 
s pozemky uvnitř navržené zonace (nejkontroverznější připomínky) s cílem, aby 
nedošlo k ostrůvkům v navržené zonaci. Znova jim byla vysvětlena problematika i 
zodpovězeny jimi vznesené problémy, ale i přes to se zdráhají protokoly podepsat. 
V jednáních s dosud neuzavřenými vlastníky pozemků se bude pokračovat tak, aby 
nová zonace mohla být dokončena. Celý proces dojednání nové zonace má tedy už 
dvouleté zpoždění. 
RNDr. Flousek doplnil, že v dalších 5 případech po objasnění situace vlastníci zonaci 
přijali. 
Ředitel doplnil, že se nejedná o zásadní změny, ale spíš o drobné, nepodstatné  
zásahy. Co je již dnes jasné, že půjde do rozkladové komise ministra, je rozpor na 
Lysé hoře.  
Ing. Matyáš – vznesl dotaz na řešení 3. zóny kolem Vosecké boudy – odpověď 
zněla, že bylo vyhověno námitce Klubu českých turistů. 
 
 
Bod 2 – financování NP. Vystoupil Mgr. Khol, informoval, že k financování Správy NP 
je zpracovaná koncepce na zabezpečení finančních prostředků na roky 2012  
a 2013. 



Pro úspěšné zvládnutí situace byly již v minulých letech podniknuty kroky na pra-
covištích spočívající v úpravě činností i snížení počtu pracovníků.  
Krátce doplnil ředitel. 
Následně provedl Mgr. Khol prezentaci k financím Správy v letech 2006 až 2011 
/náklady celkem; provozní dotace od zřizovatele – MŽP celkem; vlastní tržby celkem 
(účtová skupina 60); průměrné zpeněžení dřeva; program péče o krajinu; náklady na 
opravy a udržování (účet 511)/. Za rok 2011 (přehled výnosů dle skupin; přehled 
nákladů dle skupin; přehled nákladů dle skupin);  
porovnání dotací na činnost Správy za roky 2002 až 2011; porovnání objemu mezd 
k celkové dotaci na činnost Správy za roky 2002 až 2011; vývoj přepočtených počtů 
pracovníků v letech 2002 až 2011.  
Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 
Ředitel Správy doplnil informaci o současném vývoji zpeněžení dřeva. V posledním 
roce došlo ke zlepšení situace na trhu. Upozornil, že svoji roli jistě sehrálo 
obchodování na burze a elektronické aukce. 
Dr. Schwarz uvedl, že nárůst těžeb není za účelem zvětšení tržeb, ale výsledkem 
obchodní politiky, kdy v letech 2008/2009 došlo ke snížení celkových těžeb, protože 
situace na trhu, co se týče zpeněžení, byla špatná. Dnes po zvýšení průměrného 
zpeněžení na trhu se začalo normálně pracovat s lesními porosty v souladu s plánem 
péče. 
J. Patzelt – dotaz na výši těžeb v letošním roce – odpověď asi 100 000 m3. 
 
Bod 3 – programu přednesl Dr. Schwarz – informace o připravované metodice 
posuzování vlivu na EVL a Ptačí oblast Krkonoše. 
Materiál je nazvaný „Rozhodování o vlivu koncepcí a záměrů na EVL a PO 
Krkokonoše podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.“ Obecně řečeno, cílem materiálu je 
seznámit veřejnost s východisky a postupy používanými Správou při posuzování 
vlivu a ukázat, že vydaná rozhodnutí jsou výsledkem koncepčního a předvídatelného 
hodnocení. Materiál budou tvořit tři základní části: 
1) Metodika rozhodování o významnosti vlivu koncepcí a záměrů na EVL a PO 
Krkonoše (obecná část, základní informace). 
2) Klíč k určování významnosti vlivu koncepcí a záměrů na EVL a PO Krkonoše má 
umožnit i laikovi základní orientaci v problematice a získat předběžnou informaci  
o tom, jaké stanovisko lze v konkrétním případě očekávat /některé z parametrů nelze 
jednoznačně kvalifikovat, protože se mění v čase (kvalita stanoviště, vegetační 
charakteristiky), nebo jsou do určité míry subjektivní (dlouhotrvající nepřímý vliv, 
menší nepřímý vliv)/ – výsledky nemusí být vždy identické s expertním posouzením. 
3) Koncepce limitů celkového úbytku lučních stanovišť v EVL Krkonoše – odborný 
materiál Správy pro interní evidenci; stanovisko OSS bude vždy vztaženo k typu 
přírodního stanoviště (ne biotopům) a k celému území EVL (ne administrativnímu 
území obcí). 
 
Diskuze: 
Ing. Matyáš – dotaz, zda bude materiál použitelný na územní plány – odpověď ne, 
protože tam se posudek zpracovává ze zákona. 
Ředitel Správy – dále rozvedl souvislosti pro praktické použití. 
Ing. Vancl – vznesl dotaz na aktuálnost vrstev dokumentujících výskyt jednotlivých 
druhů (v prezentaci z r. 2008). Dr. Flousek odpověděl, že se aktualizují každé 3 roky 
a např. u chřástala ročně. 
 



Bod 4 – přednesl Ing. Skalka – přípravy na oslavy 50. výročí založení Krkonošského 
národního parku. Seznámil s postupem přípravy programu na oslavy.  Provedl 
prezentaci propagačních materiálů vydaných Správou.  
 
Bod 9 – ředitel Správy – představil záměr zavést společné logo na obou stranách 
Krkonoš. Lišily by se jen textem psaným česky a polsky. Ústředním motivem by byla 
Sněžka a je vyhlášena anketa, zda by ji doplňoval hořec nebo zvonek český. 
 
Bod 5 – Mgr. Kohl – informace o běžících a připravovaných projektech spolufi-
nancovaných z fondů EU – rozdal tabulku s přehledem projektů spolufinancovaných 
z evropských fondů. Uvedl barevné rozlišení projektů již hotových (modrá), běžících 
(červená), programy ve schvalovacím procesu (žlutá), zrušené projekty (zelená)  
a plánované projekty (bílá). 
 
Bod 6 – Ing. Slavíčková – přehled správních úkonů a terénní službou Správy KRNAP 
vydaných pokut ve vztahu k zimní sezóně 2011/2012 – při prezentaci uvedla, že bylo 
provedeno 37 vlastních aktů kontroly dopravních prostředků, z toho 13 s PČR. Bylo 
zjištěno: 
 9 přestupků, které jsou předané k řešení obcím s rozšíř. působností (např.  
           nebyl přítomen majitel), 
 7 přestupků předáno k řešení OSS Správy KRNAP – vše skútraři, 
 2 případy byly řešeny blokovou pokutou. 
Diskuze – Ing. Matyáš – dotaz na určení výše pokuty – odpověď je, že je to odvislé 
od okolností (důvod vjezdu, místo, kde byl obviněný zadržen apod.).  
 
Bod 7 – Dr. Schwarz – letní sezóna, obsazení závor, kontroly vjezdů do NP, řešení 
služeb na závorách.  Promítl mapu Krkonoš s umístěním závor (sruby). Připomněl 
důvody opuštění srubů v souvislosti s reorganizací Správy a obnovení jejich funkcí 
pouze o víkendech a obsazení zaměstnanci ze současného kádru s tím, že služby 
budou jen o víkendech a zaměstnanci si vyberou náhradní volno. K práci na srubech 
budou proškoleni. 
 
Bod 8 – program a termín konání plenárního zasedání Rady KRNAP – dojednán 
termín 28.6.2012. Čas pravděpodobně obvyklý – 10 hodin ve velké zasedací 
místnosti MěÚ Vrchlabí a program obdobný s dnešním jednáním předsednictva. 
 
Bod 11 – přednesl ředitel Správy – KIPR (krajinný integrovaný program rozvoje 
Krkonoš). Správa přispěje 100 000,- Kč na zpracování. Pořizovatelem je Svazek 
měst a obcí Krkonoš. Připojil se Ing. Vancl zdůrazněním smyslu vytvořit tento doku- 
ment a zdůvodnil to nutností provést celkovou analýzu stavu a rozvoje regionu, 
protože například úbytek 2 000 pracovních míst ve Vrchlabí má stěžejní dopad na 
život v regionu, význam zabezpečení vzdělání pro lidi v regionu atd., a tím udržet 
podmínky pro místní obyvatele. Zdůraznil, že to není snaha o navýšení počtu 
obyvatel, ale zajištění existence pro současné. 
 
Dále následovaly dodatečně přidané body k programu na pořad jednání. 
 
Bod 12 – ředitel Správy – vodní toky a financování jejich oprav – zásadní skutečností 
je, že celostátně jsou finance na opravy vodních toků pod správou na MZe a z jejich 
programu jsou vyjmuty NP. Ke změně se jeví v současné době jako jediná možná 
cesta nechat v poslanecké sněmovně prohlasovat úpravu. 
 



Bod 13 – informace o kartě hosta – myšlenka se postupně rozvíjí a Správa 
předpokládá, že bude poskytovat částečnou slevu ve svých muzeích. 
Ing. Matyáš – uvedl pohled Svazku měst a obcí, který ji nechává na rozhodnutí obcí, 
aby se to nekřížilo s dalšími programy, které již obce rozjely. Přistupují k tomu zatím 
opatrně. 
Ing. Vancl – informoval, že obce si obdobně řeší takové zvýhodnění hostů, ale pozice 
celokrkonošské karty se zatím musí řešit. 
Padla připomínka, že zatím to vypadá jako případný předmět podnikání pro poskytu-
jící společnost a ne zvýhodnění návštěvníků. 
 
J. Patzelt – uvedl ke společné kartě hosta, že svazek obcí východních Krkonoš se 
nepřipojí, protože zatím stav není na bázi Rakouska. 
 
Ředitel Správy – informoval o práci na připravovaném společném „Geografickém 
informačním systému (GIS)“, sloužícím pro ochranu životního prostředí v rámci 
kvalitního rozvoje česko-polského pohraničí. Uvedl, že pro další rozvoj je nutná 
harmonizace datových sad Bilaterální Biosferické Rezervace Krkonoše/Karkonosze. 
Data budou harmonizováná dle směrnice EU INSPIRE, jejich správnost zajistí třetí 
partner UNEP/GRID. Vše bude umístěno na novém všeobecně přístupném geopor-
tále. Dopis obcím s dotazníkem k poskytnutí dat o jejich územních plánech byl dán 
k dispozici přítomným. 
 
J. Patzelt – poděkoval za vyjednání vratné daně za lesy. 
 
Ing. Vancl – se vrátil ke KIPRu. 
 
Ing. Matyáš – navrhl před konáním Rady svolat ještě koordinační schůzku 
předsednictva Rady pro upřesnění programu, ředitel Správy doporučil termín ke 
konci května mezi 21. až 27. květnem.  
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            9.5.2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Zapsal: Ing. J. Černý     
 
        ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
       ……………………… 
 


