
Předsednictvo Rady KRNAP dne  14.3.2014 

 
Zápis  

 
Účast: Ing. Jan Hřebačka, Ing. Petr Matyáš, Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., 

RNDr. Jiří Kulich, Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Ing. J. Černý,  
RNDr. J. Flousek, Ph.D.  
 
Omluveni:  Ing. Jiří Vancl 
 
Hosté: -  
 
Jednání zahájil ředitel Správy Ing. Hřebačka, přivítal přítomné a jednání zahájil pro-
jednáním termínu konání Rady KRNAP. Z porovnání časových možností přítomných 
vzešla shoda na termínu 24.6.2014 od 12 hodin s tím, že by předcházelo v 10 hodin 
jednání regionální a vědecké sekce. 
 
Ředitel Správy KRNAP uvedl, že nosným tématem na jednání Rady KRNAP bude 
projednání koncepčního materiálu nazvaného „Cíle Správy Krkonošského národ-
ního parku v následujících 50ti letech“. Dojednáno, že bude členům Rady 
v předstihu rozesláno, aby se mohli připravit.   
 
Poté Ing. Hřebačka požádal přítomné o minutu ticha za zesnulého Jana Patzelta, 
starostu Malé Úpy a člena předsednictva Rady KRNAP. 
 
Jednání pokračovalo informací o projektu připravovaném MŽP, dříve označovaném 
ve zkratce „KIPR“, dnes rozpracovaného do nové podoby a nazvaného „Integrovaná 
strategie rozvoje specifických území 2014 – 2020“ (zkratka IPRSÚ). Správa KRNAP 
se snaží být aktivní při jeho přípravě, a to hlavně v zapracování našich požadavků do 
metodiky. Jde nám o to, aby tam byl celý KRNAP + OP + CHKO Jizerské hory, a to 
tak, aby tam byly celé správní obvody obcí i zasahujících do těchto hranic. Aktivně 
k projektu přistupuje i svazek obcí – hlavní strana k jednání. 
Správa KRNAP a svazek obcí (Ing. Sobotka) se sešly a dohodly se na vytvoření pra-
covní skupiny, která by přenášela informace a zkušenosti do regionu, sháněla poz-
natky pro další jednání s MŽP. 
S nominací do komise počítá CHKO 2 lidi + 2 další z oblasti. Správa KRNAP počítá 
rovněž s nominací 2 lidí (ředitel Správy KRNAP, Ing. Taláb) a se 2 zástupci počítá  
i svazek obcí (Ing. Sobotka, Ing. Vancl). 
Ing. Hřebačka požádal o následnou diskuzi. Nebyla významná a jednoznačně z ní 
vyplynulo, že práci skupiny považují za nezbytnou. 
Informace a jednání o projektu IPRSÚ bude součástí programu na Radě KRNAP. 
Je předpoklad, že v době jednání Rady KRNAP již bude k dispozici metodika. 
 
Předsednictvo se shodlo na tom, že informace o aktivitách a jednáních komise bude 
jeho členům průběžně rozesílána. 
 
Dalším bodem programu na Radě KRNAP bude informace o setkání mladých 
strážců přírody „Junior Ranger camp“, který bude garantovat Správa KRNAP  
(Mgr. J. Kašpar, D. Papík). 
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Likvidace povodňových škod – Ing. Hřebačka informoval, že to je priorita Správy 
KRNAP v letošním roce. Cílem je vytvořit systém plnohodnotné prevence.  
 
„Stezka korunami stromů“ – další informace Ing. Hřebačky o chystaném projektu 
naučné stezky v Janských Lázních. Je partner, který by to financoval až na jednu 
část (podzemní expozice), kterou zajistí Správa KRNAP z jiných fondů (německá 
nadace DBU). Projekt má jednoznačné ekovýchovné zaměření na pozorování vývoje 
stromu a života v jeho koruně. Projekt bude doplněný o jedinečnost, kterou je 
retrospektiva do kořenového systému.  
Projekt má i vztah k plánu péče – vytváření nezimních aktivit. 
Výhled na realizaci – letos na podzim by mělo být stavební povolení a zabetované 
patky. V polovině roku 2015 by expozice měla být hotová. 
 
Diskuze: 
- k projektu se skládala z drobných poznatků a podnětů. Zazněla připomínka, že na 
obdobném projektu na Rujáně byla návštěvnost 250 tis. návštěvníků za rok. 
 
- Ing. Matyáš – dotaz, informace k programu na podporu obcí v NP (spolu s Ing. 
Vanclem). Nejsou plně obeznámeni s tématy ve vztahu k financování, ale vypadá to 
zajímavě. Souvisí s tím i otázka kofinancování. 
Správa KRNAP – slíbeno přenést tuto informaci směrem k MŽP. 
 
 
 
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            14.3.2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zapsal: Ing. J. Černý     
 
        ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
       ……………………… 
 


