
Zápis č. 25/2011 
 

ze zasedání Vědecké sekce Rady KRNAP, konaného na Správě KRNAP ve Vrchlabí dne 23. června 2011 
(10.00–12.05 hod.) 

 
Přítomni: prof. Krahulec, ing. Benda, ing. Dolejský, ing. Hošek, ing. Hušek, dr. Janouch, dr. Kulich, dr. ing. Raj, dr. Rynda, 

ing. arch. Říha, dr. Štursa  
Hosté: ing. Hřebačka (ředitel Správy NP), dr. Flousek (tajemník VS)  
Omluveni: ing. arch. Brychtová, dr. Fellner, dr. Hruška, prof. Jeník, dr. Pilous, dr. Plamínek, ing. Rothröckl, doc. Spitzer, 

prof. Vacek, dr. Vrba 
 
 
1.  Zahájení 

Zasedání zahájil předseda VS prof. Krahulec. 

VS poblahopřála svému členovi ing. arch. Říhovi k udělení Ceny Josefa Vavrouška za rok 2010 (uděluje Nadace 
Partnerství a Nadace Charty 1977) „ za celoživotní úsilí při prosazování principů trvale udržitelného rozvoje 
v oblasti územního plánování, EIA a SEA a za celoživotní snahu o ochranu severních Čech před rozpínáním 
těžby hnědého uhlí“. 
 
2.  Informace ze Správy KRNAP 

Ředitel Správy NP představil některé aktuální aktivity Správy NP: Pokračuje diskuse k výstavbě vodní nádrže 
Vilémov (trvající nesouhlas Správy NP i všech dotčených obcí); Správa NP letos v červnu uspořádala 
mezinárodní workshop Louky v nesnázích (věnován managementu krkonošských luk) a organizovala 
mezinárodní zasedání Europarc Federation TransParkNet (věnováno přeshraniční spolupráci certifikovaných 
chráněných území); od letošního jara probíhá výstavba Centra environmentálního vzdělávání u budovy Správy 
NP ve Vrchlabí (plánované dokončení na podzim 2013). Další informace byly předneseny i na plenárním 
zasedání Rady KRNAP (23. 6. 2011, odpoledne). 
 
3.  Kontrola zápisu 

Tajemník překontroloval zápis č. 24/2009 z posledního zasedání VS dne 4. 11. 2009: 

- Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo: Již je schválen. 
- Návštěvní řád KRNAP: Již je schválen. 
- Návrh nové zonace KRNAP: Proces schválení se protahuje. MŽP vypořádalo obdržené připomínky a čeká 

na případná odvolání účastníků, kteří s tímto vypořádáním nebudou souhlasit. Následovalo by posouzení 
opakovaných připomínek v rozkladové komisi ministra ŽP; posledním krokem je projednání návrhu zonace 
v mezirezortním řízení. MŽP předpokládá schválení nové zonace do konce letošního roku. 

VS vyslechla a odsouhlasila kontrolu zápisu z minulého zasedání. 
 
4.  Úpravy vymezení stupňů přirozenosti lesních porostů na území KRNAP 

Ředitel Správy NP stručně zdůvodnil navržené změny, se kterými se členové VS měli možnost již předem 
seznámit na http://mapy.krnap.cz/temp/mapyzmen.zip (viz rovněž rozeslaný podklad ing. Schwarze z 9. 5. 
2011). Jedná se o opravy nesprávného zařazení některých porostů do stupňů přirozenosti A a B, kde 
neodpovídalo definici dle vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb. Celkem 243 ha je proto po terénní kontrole navrženo 
k přeřazení do nižších stupňů (především C, výjimečně D). 

Diskuse: 
- Prof. Krahulec: Doporučuje ponechat porosty v oblasti Čertovy zahrádky a Čertovy rokle (viz podkladová 

mapa č. 11) ve stupni B. V případě rozsáhlejších zásahů v těchto porostech by mohlo dojít k ovlivnění 
mikroklimatických podmínek botanické lokality v Čertově zahrádce i k nežádoucímu zásahu do geomorfologie 
území (ponorný tok Úpy). 

- Dr. Štursa: Doporučuje požádat o vyjádření dr. Fellnera, který řadu dotčených porostů zná z mykologického 
monitoringu. 

VS doporučuje Správě KRNAP ponechat lesní porosty v oblasti Čertovy zahrádky a Čertovy rokle 
ve stupni přirozenosti B. 

Tajemník VS požádá dr. Fellnera o dodatečné stanovisko, které bude Správou NP využito při případných 
managementových zásazích v jím komentovaných porostech. 

 

http://mapy.krnap.cz/temp/mapyzmen.zip


(Poznámka: Dr. Fellner ve svém vyjádření ze dne 24. 6. 2011 komentoval změnu stupňů přirozenosti u porostů 
kleče u Labské boudy a u lesních porostů v oblasti Čertovy zahrádky a v závěru Slunečného údolí.)   
 
5.  Vybrané sportovní aktivity na území KRNAP 

Tajemník VS stručně představil tři materiály, zpracované P. Šťastnou (Správa KRNAP, odd. OP) a hodnotící 
sportovní aktivity nabídnuté návštěvníkům Krkonoš Správou NP v loňském roce a během uplynulé zimy – 
ledolezení v Labském dole, skilapinistické trasy a cykloprovoz k Vosecké boudě (zprávy obdrželi členové VS 
s předstihem). 

Ledolezení: Bez komentáře. 

Skialpinismus: Ředitel Správy NP pozitivně hodnotil dobrou spolupráci s Horskou službou a Českou asociací 
horských vůdců a doplnil, že v případě skialpinistických tras byla uspokojena jen část veřejnosti a nelegální 
vstupy na řadu atraktivních lokalit v 1. zóně NP se výrazně nesnížily. Důraz proto bude kladen na dohledovou 
činnost v terénu a sankce pro návštěvníky nerespektující legislativou daná pravidla.  

Diskuse: 
- Dr. Rynda: Podporuje tvrdé sankce vůči nelegálně se chovajícím návštěvníkům. Dále doporučuje prezentovat 

kvalitní popis charakteru tras, aby se předešlo zklamání některých návštěvníků. 

Cykloprovoz: Ředitel Správy NP informoval, že cykloprovoz k Vosecké boudě byl již povolen i pro další 
období; nelegální vjezdy budou opět řešeny tvrdými sankcemi. 

Diskuse: 
- Ing. arch. Říha: Připomíná výsledky vstupního monitoringu z cyklotrasy k Labské boudě, které byly VS 

předány v minulosti a které uváděly až jednu třetinu neukázněných cyklistů. 
- Ing. Hřebačka: Vysvětluje, že v případě cyklistické trasy k Labské boudě nejsou známy přesné počty osob, 

které na úsecích nevyhrazených pro cyklisty na kole jely a které kolo pouze vedly. Je přesvědčen, že počet 
přestupků se pohybuje pouze v řádu jednotlivých procent. 

- Ing. arch. Říha: Upozorňuje na podklady, hodnotící pohyb cyklistů u Vosecké boudy pouze do 16. hodiny, 
což je při letním provozu velmi brzké ukončení monitoringu. 

VS doporučuje Správě KRNAP rozšířit monitoring pohybu návštěvníků a dodržování pravidel 
na vymezených trasách i na dobu po 16. hodině. 

 
6.  Lysá hora 

Ředitel Správy NP zrekapituloval kauzu letního provozu lanové dráhy na Lysou horu, nejnověji oživenou 
po petici několika tisíc signatářů, požadujících po ministrovi ŽP otevření Lysé hory letnímu turistickému 
provozu. Upozornil rovněž na dva nové posudky v neprospěch letního provozu, zpracované v loňském roce 
nezávislými hodnotiteli (Botanický ústav AV ČR, autorizovaná osoba k naturovému hodnocení). 
     Dále informoval, že město Rokytnice n. Jiz. slíbilo dodat vlastní představu letní kapacity LD a časového 
rozpětí navrhovaného letního provozu. Následovat by mělo opakované posouzení předložených podkladů, 
nelze ale předpokládat, že by se vyznění posudků změnilo (dopady na přírodní prostředí zůstanou stále velmi 
významné). 

Diskuse: 
- Dr. Rynda: Nevidí žádný prostor pro pokračování; kompromis ze strany Správy NP byl již dosažen. 
- Ing. arch. Říha: Upozorňuje na negativní precedens (souhlas s rekonstrukcí LD na vrchol Lysé hory), který 

se nakonec obrátil v neprospěch Správy NP. 
- Ing. Hřebačka: Upozorňuje na řadu dalších ústupků Správy NP z původně dohodnutého režimu provozu LD 

(např. souhlas s přepravou běžkařů a snowboardistů). 
- Všeobecná diskuse k uplatňování „salámové metody“ ze strany investorů; ústup z dohodnutých pravidel je 

nepřijatelnou cestou v neprospěch ochrany přírody na území národního parku. 

VS opakovaně zásadně nesouhlasí s povolením letního provozu lanové dráhy na vrchol Lysé hory. 
VS je přesvědčena, že již samotná existence lanové dráhy a sjezdovky (vč. navazujících aktivit) na Lysé 

hoře, tj. v 1. zóně národního parku, je výsledkem vstřícnosti a kompromisu Správy KRNAP vůči městu 
Rokytnice nad Jizerou. 

VS upozorňuje, že přírodovědné hodnoty vrcholu Lysé hory jsou nezpochybnitelné a opodstatňují jeho 
zařazení do 1. zóny KRNAP (vč. přítomnosti prioritních stanovišť dle směrnice EU o stanovištích 
a  zařazení do EVL Krkonoše v rámci soustavy Natura 2000). 



VS doporučuje Správě KRNAP požádat provozovatele LD na Lysou horu o zdůvodnění, proč při 
rekonstrukci LD nepřistoupil na návrh Správy NP vybudovat výstupní stanici také na Harrachově 
cestě. 

 
7.  Metodika hodnocení kumulativních vlivů 

Tajemník VS velmi stručně informoval o připravované interní metodice Správy NP k hodnocení kumulativních 
vlivů na předměty ochrany EVL Krkonoše. Po jejím dopracování by Správa NP ráda požádala o její posouzení 
členy VS. 

Tajemník VS rozešle dopracovanou metodiku hodnocení kumulativních vlivů k posouzení členům VS 
(předpokládaný termín: podzim 2011). 

 
 
 
 
 
Zapsal:  Jiří Flousek (tajemník VS), 27. 6. 2011 
Kontroloval: František Krahulec (předseda VS), 30. 6. 2011 
 


