
ZÁPIS 

Dvacáté druhé řádné plenární zasedání Rady Krkonošského národního parku 

místo: zasedací místnost Krkonošského centra environmentální výchovy Správy KRNAP, 
Vrchlabí 

datum: 10. září 2019 (úterý) v 10:30 hodin 

přítomní: dle prezenčních listin 

 - regionální sekce (38) – přítomno 21, zplnomocněn 1, omluveno 16 

 - vědecká sekce (20) – přítomno 10, zplnomocněno 6, omluveno 5 

 - hosté   – přítomno 11 

 

Bod č. 1: Zahájení 

22. plenární zasedání Rady KRNAP zahájil její současný předseda Ing. Petr Matyáš. Přivítal 
přítomné členy obou sekcí Rady, ředitele Správy KRNAP, zástupce MŽP ČR a další 
přítomné hosty. 

 

Bod č. 2: Seznámení s účastí 

Zapisovatel (tajemník) Rady KRNAP konstatoval, že je přítomno celkem 31 členů Rady 
KRNAP, z toho 21 členů regionální sekce Rady KRNAP, 10 členů vědecké sekce Rady. 
Celkem 7 členů (1 člen RS a 6 členů VS) využilo právo zplnomocnění. Tito byli při jednání 
zastoupeni. Zasedání se dále zúčastnilo celkem 11 hostů. Těsná nadpoloviční (53%) účast 
přítomných členů Rady KRNAP, vč. zplnomocněných členů (64%) zaručuje 
usnášeníschopnost 22. plenárního zasedání Rady KRNAP.  

 

Bod č. 3: Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele  

Petr Matyáš uvedl navržená jména členů návrhové komise, ověřovatele a zapisovatele 22. 
plenárního zasedání Rady KRNAP v tomto složení: 

- zapisovatel: Mgr. Martin Erlebach 
- ověřovatel: Ing. Jan Sobotka 
- návrhová komise: Ing. Bronislav Patočka, Hana Růžičková, Ing. Vlastislav Fejkl 

Navržení členové s návrhem souhlasili. 

Rada KRNAP návrh jednohlasně odsouhlasila. 

 

Bod č. 4: Schválení programu zasedání 

Petr Matyáš seznámil přítomné s programem 22. plenárního zasedání Rady dle předem 
rozeslané pozvánky. Program byl Radou schválen jednomyslně a beze změn. 

 



Bod č. 5: Hlasování o návrhu cest 

Úvodního slova při zahájení hlavního bodu programu plenárního zasedání Rady se ujal 
ředitel Správy KRNAP, PhDr. Robin Böhnisch. Přivítal přítomné členy Rady KRNAP, pana 
prof. Josefa Fantu, zástupce MŽP ČR a ředitele ostatních národních parků vč. polského 
KPN. 

Na úvod prezentoval všem v jednacím sále pro Krkonoše ojedinělý nález (přítomnost 
kudlanky nábožné na Bolkově), který však upozorňuje na probíhající klimatické změny, 
zejména vzrůstající teploty a s tím související posuny habitatů a celých biogeografických 
oblastí. Dle slov Robina Böhnische je třeba tyto změny nadále do budoucna monitorovat. 

PhDr. Robin Böhnisch upozornil na způsob vyhrazení cest v klidových územích, které se řeší 
pro každé klidové území samostatně a které je vyhlášeno zvláštním právním aktem - 
opatřením obecné povahy. To umožňuje případné změny vyhrazení u jednotlivých cest. 
Hlasování o návrhu cest a tras určených k vyhrazení nemohlo být spojeno s hlasováním o 
zonaci (3. červen 2019), jelikož nebyly v návrhu vyhrazeny a projednány všechny cesty. 

Dr. Jan Materna (OOP, Správa KRNAP) ve své prezentaci shrnul a zopakoval informace 
týkající se cest a tras v klidových územích určených k vyhrazení, které byly rovněž zmíněny 
na předchozím zasedání Rady KRNAP. Představil jednotlivé trasy a cesty ve všech 
navržených klidových územích, odůvodnil jejich vyhrazení, či nevyhrazení, popř. zvolené 
omezení pro vstupy a to v aktuální podobě po připomínkách. Prezentace o návrhu vyhrazení 
cest a tras v klidových územích bude rozeslána členům rady společně se zápisem. 

Jan Materna vyzval k diskusi a otázkám nad aktuálním návrhem cest a tras určených k 
vyhrazení. 

Bronislav Patočka vznesl dotaz, zda se nevyhrazené cesty a cesty se sezónním omezením 
dostanou do mapových podkladů veřejně dostupných a používaných map (turistických) a 
mapových serverů. 

Jan Materna: „Zpracovatelé a producenti map nás pravidelně kontaktují s požadavkem 
poskytnutí aktuálních mapových podkladů. Správa KRNAP jim vždy poskytne aktuální data. 
Dalším a nejrychlejším zdrojem informací je mapový server Správy KRNAP 
(http://gis.krnap.cz/map/). Omezení cest bude samozřejmě vyznačeno v terénu. 

Jan Sobotka (jménem celého Svazku měst a obcí Krkonoše) kladně hodnotil ponechání a 
vyhrazení všech tří variant turistických cest nad Modrým dolem (Výrovka – Kaplička). 

Hana Růžičková vznesla dotaz týkající se aktuálního počtu tetřívků v KRNAP, zda mapové 
ukázky odpovídají realitě. 

Jan Materna: „Aktuální odhad na základě sčítání je v současné době asi 75 samců 
(tokajících), celkový počet v Krkonoších se tedy odhaduje na zhruba 150 jedinců tohoto 
druhu. Dle pravidelného monitoringu však jejich počet stále klesá. Znázorněné mapové 
čtverce zobrazují kumulativní výskyt tokajících jedinců za poslední periodu 10 – 15 let. 
Monitoring probíhá každé 3 roky. 

Předseda Rady KRNAP Petr Matyáš vyzval k případným dalším dotazům a k hlasování o 
dohodě nad aktuálním návrhem cest a tras určených k vyhrazení. 

Hlasování: přítomno dle prezenčních listin 31 přítomných a 7 zplnomocněných členů 
Rady KRNAP 

PRO: přítomní (31), zplnomocnění členové (7)  



PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ: Rada Krkonošského národního parku a Správa KRNAP se dle ustanovení 
§ 20, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, dohodly na návrhu cest a tras 
navržených k vyhrazení v klidových územích Krkonošského národního parku. 

 

Bod č. 6: Příprava návštěvního řádu 

Ing. Hana Slavíčková (OSS, Správa KRNAP) představila průběh příprav aktualizace 
návštěvního řádu KRNAP. Finální podoba návštěvního řádu bude mj. k dispozici na 
webových stránkách KRNAP. Návštěvní řád primárně vychází ze Zákona č. 114/1992 Sb., v 
platném znění, zároveň reflektuje i ostatní relevantní zákony (např. „lesní zákon“ aj.). 
Některé zákazy dané zákonem návštěvní řád může prolomit. Dále reflektuje i dokumenty 
jiných orgánů. 

Návrhy aktualizovaného návštěvního řádu budou v co nejbližší době předány pracovní 
komisy. Současný pracovní návrh návštěvního řádu bude rozeslán spolu se zápisem. 

Jednou z novinek, které se týkají aktualizace návštěvního řádu je vymezení lokalit bez 
provádění hromadných akcí (zejména klidová území). 

Prof. Josef Fanta vznesl dotaz ohledně možností použití dronů a bezpilotních letadel (UAV) 
na území KRNAP. 

Hana Slavíčková odpověděla, že zákon použití dronů a UAV na území národních parků 
zakazuje plošně. Výjimky jsou možné např. pro výzkumné účely, monitoring apod. Tyto 
zvláštní případy Správa KRNAP řeší individuálně. 

 

Bod č. 7: Příprava zásad péče o NP 

Jan Materna všem přítomným sdělil informace související s probíhající přípravou zásad péče 
o KRNAP. Upozornil zejména na to, že se jedná o nový typ dokumentu, který je ve srovnání 
s původním plánem péče o KRNAP více obecný (nepopisuje konkrétní problémy) a má jinou 
strukturu, kterou stanovuje osnova zásad péče na základě metodického pokynu MŽP. 
Osnova zásad péče (příloha č.1 Metodického pokynu MŽP) bude přiložena k zápisu.  

Na závěr prezentace Jan Materna vyzval přítomné k případným dotazům.  

Dr. Jiří Plamínek poprosil o možnost poznámky k předchozímu bodu jednání (příprava 
návštěvního řádu), kde upozornil na některé nedostatky, které jsou uvedeny v Zákoně č. 
114/1992 Sb., konkrétně par. 16 „Základní ochranné podmínky NP“. Jako příklad uvedl 
zákaz sběru nerostů (minerálů), který je přímo popsán v tomto paragrafu zákona a doporučil 
návštěvní řád rozšířit i o zákaz sběru hornin. 

Hana Slavíčková ujistila přítomné, že se podobnými příklady bude pracovní skupina zabývat 
a v návštěvním řádu se objeví. Návštěvní řád bude rovněž reflektovat i ostatní související 
zákony (např. „lesní zákon“ aj.). 

Pavel Klimeš v souvislosti s připomínkou Jiřího Plamínka vznesl připomínku, aby 
s případným zákazem sběru hornin nebyly ohroženy realizace oprav a staveb cest (např. ve 
3. zóně). 



Jiří Plamínek apeluje na precizní sepsání a zpracování textů dle litery zákonů. 

Josef Fanta vznesl otázku, zda bude v připravovaných zásadách péče dobře vyřešena 
problematika invazních a expanzních druhů. 

Jan Materna ujistil, že je to jedno z klíčových témat zásad péče, které bude dostatečně 
zpracováno a bude mu věnována zvláštní pozornost. 

Robin Böhnisch doplnil, že zásady péče jsou dokumentem s širokými mantinely, které 
ledacos připouští, ale zároveň předpokládají rozsáhlejší diskuse a proces dohadování nad 
konkrétními tématy. Dále připomněl současný proces vzniku společného „Krkonošského 
memoranda“. V současnosti existují 3 verze (z toho 2 původní) dokumentu. S aktuálním 
návrhem nesouhlasí zástupci některých obcí. Existuje oprávněná obava, že s postupujícím 
časem ubude na aktuálnosti tohoto dokumentu, zatímco bude nadále projednávána jeho 
finální podoba. 

Jiří Plamínek: „Existuje pevný mechanismus projednávání zásad péče o NP? Bude součástí 
projednávaného dokumentu?“ 

Jan Sobotka doplnil, že stanovený mechanismus a postup při projednávání zásad péče není. 
Tento dokument musí být opět dohodnutý mezi Radou a Správou KRNAP. Dle mínění pana 
Sobotky musí probíhat kontinuální diskuse mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP, zejména 
s místními obcemi. 

Robin Böhnisch připomněl, že způsob projednání a schválení tohoto dokumentu stanovuje 
zákon. V samotném dokumentu kapitola o mechanismu projednávání zásad péče nebude 
(osnova dle metodických pokynů s ní nepočítá). Způsobu projednání a dohodnutí 
dokumentu, který je dán zákonem, bude s dostatečným předstihem předcházet diskuse a 
jednání v rámci ustanovené pracovní skupiny. Správa KRNAP bude otevřena všem 
případným diskusím a připomínkám. 

 

Bod č. 8: Různé 

Petr Matyáš vybídl přítomné k doplnění dalších případných bodů k projednání. 

Petr Matyáš navrhl plénu projednání předloženého návrhu změn Jednacího a Organizačního 
řádu Rady KRNAP. Návrh aktualizace obou základních dokumentů Rady KRNAP byl 
s předstihem rozeslán korespondenčně (elektronicky) všem členům Rady k seznámení a 
připomínkování. Navržené změny reflektují aktualizaci zákona (Zákon č. 114/1992 Sb.) a 
také zakotvují možnost zplnomocnění členů Rady. 

Petr Matyáš vyzval k hlasování o schválení návrhů, či k diskusi a dalšímu projednání 
navržených změn. Všichni přítomní členové se rozhodli hlasovat. 

Hlasování: přítomno dle prezenčních listin 31 přítomných a 7 zplnomocněných členů 
Rady KRNAP 

PRO: přítomní (30), zplnomocnění členové (7)  

PROTI: 1 

ZDRŽEL SE: 0 

USNESENÍ: Rada Krkonošského národního parku schvaluje podobu Jednacího řádu a 
Organizačního řádu dle předložených návrhů. 



Aktuální a schválené verze dokumentů budou rovněž rozeslány členům Rady KRNAP. 

Josef Taláb (Správa KRNAP) stručně informoval o nové výzvě programu podpory obcí 
ležících v regionech národních parků. SFŽP ČR v těchto dnech precizuje její obsah, který byl 
schválen ustanovenou pracovní skupinou. Původní obsah byl vesměs zachován. Nepatrné 
dílčí změny se týkají pouze opatření ke zjednodušení čerpání dotací. Původní limit pro 
čerpání v rámci aktivity „A“ byl navýšen z původních 2 mil. Kč na 5 mil. Kč. Příjem žádostí 
začíná 18. listopadu. 

(více informací v TZ MŽP: 
https://www.mzp.cz/cz/news_14102019_Na_podporu_rozvoj_obci_narodnich_parcich_je_k_dispozi

ci_100_milionu_korun) 

Petr Matyáš vyzval přítomné k dalším dotazům. 

Jiří Plamínek požádal o upřesnění informací, jak Správa KRNAP řeší analýzu odtokových 
poměrů a sledování stavu vodních toků na území NP a jeho OP. 

Jan Materna: „Správa KRNAP podala záměr hodnocení stavu vodních toků u SFŽP ČR. Do 
měsíce bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služeb celkem pro 4 povodí 
v KRNAP. Cílem je zhodnocení stavu a případných následných rizik a zahrnutí všech 
významných aspektů (sucho, povodně, úpravy koryt vodních toků) u vybraných povodí. 

 

Bod č. 9: Diskuse 

Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky. 

 

Bod č. 10: Přijetí usnesení 

Usnesení z 22. plenárního zasedání Rady KRNAP ze dne 10. 9. 2019 

Rada KRNAP schvaluje a přijímá: 

a) volbu návrhové komise ve složení: Ing. Bronislav Patočka, Hana Růžičková, Ing. 
Vlastislav Fejkl 

b) ověřovatele zápisu: Ing. Jan Sobotka 

c) zapisovatele: Mgr. Martin Erlebach 

d) program jednání 22. plenární zasedání Rady KRNAP dle pozvánek 

e) USNESENÍ: Rada Krkonošského národního parku a Správa KRNAP se dle ustanovení § 
20, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, dohodly na návrhu cest a tras 
navržených k vyhrazení v klidových územích Krkonošského národního parku. 

f) informace o přípravě návštěvního řádu 

g) informace o přípravě zásad péče o NP 

h) USNESENÍ: Rada Krkonošského národního parku schvaluje podobu Jednacího řádu a 
Organizačního řádu dle předložených návrhů. 

ch) informace o výzvě programu podpory obcí, které leží v regionech NP 

 




