
Zápis č. 23/2009 
 

ze zasedání Vědecké sekce Rady KRNAP, konaného na Správě KRNAP ve Vrchlabí dne 9. června 2009 
(10.30–12.00 hod.) 

 
Přítomni: prof. Krahulec, dr. Hruška, ing. Hušek, mgr. Štefanová (zastupující ing. Krejčího), dr. Pilous, dr. ing. Raj, 

ing. Rothröckl, dr. Rynda, ing. arch. Říha, dr. Štursa, ing. Utinek, prof. Vacek, dr. Vrba 
Hosté: dr. Flousek (tajemník VS)  
Omluveni: ing. Benda, ing. arch. Brychtová, dr. Fellner, ing. Hošek, dr. Janouch, prof. Jeník, dr. Kulich, dr. Plamínek, 

doc. Spitzer 
 
1.  Zahájení 

     Zasedání zahájil předseda VS prof. Krahulec. 
 
2.  Kontrola zápisu 

     Tajemník překontroloval zápis č. 22/08 z posledního zasedání VS ve dnech 5.- 6. 6. 2008: 

- Rozvoj sportovních a rekreačních aktivit v Krkonoších: Výsledky expertní skupiny, ustavené ředitelem Správy 
NP k posouzení rozvoje sjezdového lyžování v KRNAP, byly zapracovány do příslušné kapitoly plánu péče. 
Doporučení VS nechat zpracovat studii ekonomických možností a rizik sjezdového lyžování v regionu a 
jiných alternativ rozvoje tak prozatím ztratilo na aktuálnosti. 
Socio-ekonomické náměty, vypsané jako témata pro bakalářské, diplomové a doktorské práce, příp. jiné 
výzkumné projekty, byly doplněny o návrhy členů VS a umístěny na webových stránkách Správy KRNAP 
(www.krnap.cz, sekce Výzkum/Závěrečné práce). 
Vhodné kontaktní osoby pro hodnocení ekonomiky regionu, vč. nového člena VS – ekonoma, se nepodařilo 
získat. 

- Cykloprovoz v 1. zóně NP: Během loňské sezóny byl sledován provoz cyklistů na nově zpřístupněných trasách 
k Labské a Luční boudě. Stanovená „pravidla hry“ porušilo až 30 % cyklistů v oblasti Labské boudy a do 10 
% cyklistů v oblasti Luční boudy (podrobněji viz časopis Krkonoše 6/2009: str. 14–15). 
Správa KRNAP povolila další provoz cyklistů k Luční boudě na následující 3 roky a k Labské boudě na 1 rok. 

- Logo KRNAP: Z dosavadních jednání ředitelů obou NP zatím nevyplynulo definitivní rozhodnutí o společném 
logu pro oba NP. 

- Opera Corcontica: V závěrečné fázi je příprava nového čísla 46/2009 se 14 články a 1 krátkým sdělením, které 
by mělo vyjít koncem července. V příštím roce bude vydáno „klasické“ číslo 47/2010, věnované problematice 
tundry, a rozsáhlejší recenzované supplementum s vybranými příspěvky z konference Geoekologické 
problémy Krkonoš 2009. 

VS vyslechla a odsouhlasila kontrolu zápisu z minulého zasedání. 
 
3.  Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 

     Tajemník VS stručně představil podklady k plánu péče, které byly členům VS s předstihem rozeslány 
(definitivní znění plánu péče, vypořádání připomínek obcí a VS, přehled nevypořádaných připomínek) 
a na jejichž základě je nutné připravit stanovisko VS k nevypořádaným připomínkám. 
     VS po diskusi zformulovala následující stanovisko ke konkrétním připomínkám obcí (připomínky 1–6, 
viz příloha), jako podklad pro plenární zasedání Rady KRNAP (proběhlo stejného dne odpoledne a schválené 
závěrečné stanovisko je přílohou tohoto zápisu): 

     „Vědecká sekce Rady KRNAP (dále jen VS) konstatuje, že akceptováním výše uvedených připomínek by 
došlo k výrazným zásahům do přírodního prostředí národního parku (dále jen NP). Doporučuje proto, aby 
připomínky nebyly akceptovány z následujících důvodů.  
     (Ad 1 a 2) Obě připomínky se týkají turistických aktivit (umožnění letního provozu lanové dráhy, otevření 
nové turistické cesty) plánovaných na vrcholu Lysé hory, tj. ve stávající 1. zóně NP. Uvedené území patří 
k přírodovědně nejcennějším partiím Krkonoš s citlivými a zranitelnými tundrovými ekosystémy a ekotonem 
horní hranice horského smrkového lesa. VS proto nedoporučuje otevření vrcholových partií Lysé hory 
plánovanému turistickému provozu a potvrzuje tak své, již v minulosti opakované vyjádření (viz např. zápisy 
14/1999, 17/2003 nebo 19/2005, a rovněž dopis Správy KRNAP odboru ZCHČP MŽP ze dne 26. 10. 2005). 
     (Ad 3) VS nedoporučuje akceptování připomínky a plně podporuje nesouhlasné doporučení expertní 
skupiny, ustavené ředitelem Správy NP k posouzení rozvoje sjezdového lyžování v KRNAP, protože realizace 
záměru představuje velký zásah do lesních ekosystémů ve 3. zóně NP se všemi negativními dopady na přírodní i 
krajinářské hodnoty území. 

http://www.krnap.cz/


     (Ad 4) VS nedoporučuje akceptování připomínky, protože výstavba lyžařského areálu mezi Strážným a 
Špindlerovým Mlýnem představuje rozsáhlý a nepřijatelný zásah do uzavřeného komplexu lesů (v současnosti 
ve 3. zóně NP) se všemi negativními dopady na přírodní i krajinářské hodnoty území. 
     (Ad 3 a 4) VS principiálně odmítá propojování lyžařských areálů v Krkonoších, protože vede k nežádoucí 
fragmentaci území NP. 
     (Ad 5) VS nedoporučuje akceptování připomínky, protože na území NP a jeho ochranného pásma není těžba 
nerostných surovin v otevřených lomech žádoucí aktivitou. V případě lomů, jako je Lánov, Černý Důl nebo 
Suchý důl, by jejich další rozšiřování do okolní krajiny vedlo k nevratné likvidaci přírodovědně hodnotných 
biotopů s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i předmětů ochrany v EVL a PO 
Krkonoše. 
     (Ad 6) VS nedoporučuje akceptování připomínky, protože výstavba velkých vodních nádrží na území NP a 
jeho ochranného pásma není z pohledu ochrany přírody žádoucí aktivitou. V případě realizace některých 
z plánovaných vodních děl by došlo k nevratné likvidaci přírodovědně a krajinářsky hodnotných partií Krkonoš 
i k výraznému zásahu do života dotčených obcí. 
     VS současně zdůrazňuje, že ve schváleném ÚP VÚC Krkonoše (viz usnesení vlády č. 630/1994 a nařízení 
vlády č. 232/1994 Sb.) je ochrana přírody a krajiny prioritou, nadřazenou nad zájmy vyžadujícími změnu 
funkčního využívání území nebo umísťování staveb.“ 

Správa KRNAP děkuje všem členům VS za veškerá doporučení, připomínky a komentáře k pracovní 
verzi plánu péče a přípravu závěrečného stanoviska ! 
 
4.  Návrh nové zonace Krkonošského národního parku 

     Tajemník VS stručně představil podklady k návrhu nové zonace, které byly členům VS rovněž s předstihem 
rozeslány (vypořádání připomínek obcí, přehled nevypořádaných připomínek) a na jejichž základě je nutné 
připravit příslušné stanovisko. 
     VS po diskusi zformulovala následující stanovisko ke konkrétním připomínkám obcí (připomínky 1–5, 
viz příloha), sloužící jako podklad pro jednání celé Rady KRNAP (schválené závěrečné stanovisko je rovněž 
přílohou tohoto zápisu): 

     „Vědecká sekce Rady KRNAP (dále jen VS) podporuje poslední, z převážné části již s obcemi dohodnutý 
návrh nové zonace, předložený Správou KRNAP k 30. 4. 2009, protože vychází ze srozumitelných a v plánu 
péče prezentovaných pravidel hodnocení. Navržená úprava zonace nebude mít negativní dopad na funkční chod 
obcí, nebo omezí pouze aktivity, při jejichž realizaci by došlo k výrazným zásahům do přírodního prostředí NP 
(nové rozsáhlé lyžařské areály, dopravní a lyžařské propojování současných lyžařských areálů přes území NP, 
provoz vozidel centrálními hřebenovými partiemi dvou NP). VS proto doporučuje, aby připomínky nebyly 
akceptovány z následujících důvodů. 
     (Ad 1) VS nedoporučuje akceptování připomínky a naopak doporučuje zařazení navrhované části území 
na pravém břehu Jizery v oblasti Jizerského dolu do 2. zóny NP pro jeho vysoké přírodovědné hodnoty. Zdejší, 
převážně smíšené porosty jsou velmi kvalitní, s výskytem zachovalých bylinných společenstev, řady zvláště 
chráněných a endemických druhů rostlin a živočichů a předmětů ochrany v EVL a PO Krkonoše. Součástí 
navrženého rozšíření 2. zóny je rovněž geomorfologicky unikátní koryto řeky Jizery. 
Navržené území 2. zóny plynule navazuje na kvalitativně srovnatelné porosty na levém břehu Jizery, s nimiž 
vytváří relativně velký a ucelený přírodní komplex. Na levém břehu byl přitom podobný návrh na rozšíření 2. 
zóny dohodnut s městem Harrachov jako bezproblémový. 
Změna zonace se týká pouze lesních porostů ve vlastnictví státu a s právem hospodaření Správy KRNAP, a 
rozšíření 2. zóny NP na k. ú. obce Paseky proto nepřináší ze zákona žádné významné omezení pro chod obce, 
její obyvatele i návštěvníky. 
     (Ad 2 a 3) Obě připomínky se týkají turistických aktivit (umožnění letního provozu lanové dráhy, otevření 
nové turistické cesty, existence lyžařského areálu) na vrcholu Lysé hory, tj. ve stávající 1. zóně NP. Zásadním 
důvodem pro ponechání 1. zóny v uvedené oblasti je existence hodnotných, citlivých a zranitelných tundrových 
ekosystémů, svou kvalitou plně srovnatelných s ostatními alpínskými vrcholy Krkonoš, jejichž zařazení do 1. 
zóny není zpochybňováno (zařazení Lysé hory do režimu 2. zóny by umožnilo např. volný pohyb lidí v této části 
NP, jako na jediné lokalitě v polohách nad horní hranicí lesa v celých Krkonoších, nebo další aktivity, které 
nový plán péče ve 2. zóně umožňuje). 
VS proto doporučuje ponechání vrcholových partií v 1. zóně NP. Převedení do 2. zóny by bylo rovněž v rozporu 
s jejími opakovanými vyjádřeními v minulosti (viz např. zápisy 14/1999, 17/2003 nebo 19/2005, a rovněž dopis 
Správy KRNAP odboru ZCHČP MŽP ze dne 26. 10. 2005).   
     (Ad 4) VS nedoporučuje akceptování připomínky, protože zbytky původních horských smrčin a přítomnost 
řady lesních rašelinišť v oblasti Slezského sedla splňují podmínky pro její zařazení do 1. zóny NP. Vytržení 
uvedené komunikace z okolní zonace a její zařazení do 2., příp. 3. zóny NP považuje VS za účelové, s cílem 



umožnit propojení české a polské strany hor pro provoz motorových vozidel, se všemi souvisejícími dopady na 
přírodu českého i polského národního parku. 
     (Ad 5) VS nedoporučuje akceptování připomínky, protože jejím hlavním důvodem je plánovaná výstavba 
lyžařského areálu mezi Strážným a Špindlerovým Mlýnem. Ta představuje rozsáhlý a nepřijatelný zásah 
do uzavřeného komplexu lesů (v současnosti ve 3. zóně NP) se všemi negativními dopady na přírodní i 
krajinářské hodnoty území.“ 
 
5.  Česko-polská konference GPK 2009 

     Ing. Andrle informoval o odborném programu v pořadí již 7. česko-polské konference Geoekologické 
problémy Krkonoš, která se koná ve dnech 21.– 23. 9. 2009 ve Szklarskej Porebe v Polsku. Řada členů VS 
je členy organizačního výboru, řada se konference aktivně účastní se svými referáty nebo postery.  
 
6.  Různé 

     Členové VS obdrželi návrh nového Návštěvního řádu KRNAP, upravujícího pravidla chování na území 
národního parku (vč. nově pojatého přístupu k vjezdu motorových vozidel), a byli požádáni o zaslání svých 
připomínek. 

Členové VS zašlou své připomínky k návrhu návštěvního řádu nejpozději do 30. 9. 2009. 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Jiří Flousek (tajemník VS), 12. 6. 2009 
 


