
Předsednictvo Rady KRNAP dne   23.4.2013 
 

Zápis  
 

Účast:, Ing. Jan Hřebačka, Ing. Petr Matyáš, Ing. Jiří Vancl, Jan Patzelt,  
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., RNDr. Jiří 
Kulich, Ing. Jiří Černý, RNDr. Jiří Flousek  
 
Omluveni: /// 
 
Hosté: Ing. Otakar Schwarz, Ph.D., Mgr. Jakub Kašpar, Mgr. Radek Drahný  
 
Jednání zahájil ředitel Správy Ing. Hřebačka − přivítal přítomné a poděkoval za 100% 
účast a předběžně uvedl jednotlivé body programu včetně doplněných bodů.  
 
Bod 1) Oslavy 50 let Krkonošského národního parku 
 
Jako prvního vyzval Mgr. Drahného k prezentaci nového společného loga KRNAP  
a KPN. Vypracování loga bylo financováno z grantu a je plně v majetku Správy. 
Poté uvedl, že byly vydány 3 druhy plakátů seznamující s průběhem oslav. 
Z programu uvedl akce kolem 17.5.2013. Například promítání filmu – dokumentu o 
historii KRNAP 7.5., 16.5. divadlo za čtyřmi domky, 17.5. celodenní program a 
openair koncert, atd . Uskuteční se také vědecká konference na téma „Horská 
chráněná území v měnícím se světě“ 21.-24.5. ve Špindlerově Mlýně – hotel 
Harmony. Konference se celá uskuteční v angličtině a na mezinárodní úrovni. Ředitel 
Správy doplnil, že pro současné i bývalé zaměstnance proběhne program na 
Střelnici dne 14.6.2013. 
 
Bod 2) Příprava slavnostního zasedání Rady KRNAP 
 
Dohodnut termín konání dne 18.6.2013 v 10:00 hod. 
 
Bod 3) Návrhy na program slavnostního zasedání Rady KRNAP k 50. výročí 
založení 
 
Odborné ohlédnutí za uplynutými 50 léty (připraví Správa)  
Ředitel Správy vyzval sekce Rady ke zformulování příspěvků o budoucnosti KRNAP 
Ing. Vancl – souhlasil s tezí říci co dál v práci Správy KRNAP a poslání národního 
parku a obecně se pokusil naznačit v čem by to viděl, např. jako vymezení rozdílu ve 
využití podhůří a území obcí proti vrcholovým partiím, vztah ke KPN atd. 
Ředitel Správy uvedl, že by bylo dobré formulovat cca 10 zásadních okruhů do 
budoucna. 
Ing. Matyáš – navrhl je písemně rozeslat a tím podpořit diskuzi k nim. 
Na základě témat by mohla zaznít diskuze k požadavkům na obsah legislativních 
úprav na poli ochrany přírody a existence národních parků. Doplněno ředitelem 
Správy, že by se k tomuto tématu dalo využít přítomnosti zástupce MŽP Dr. Utínka.  
Ředitel Správy – k doplnění programu Rady uvedl, že Správa navrhne udělení 
institutu „emeritního odborného pracovníka Správy KRNAP“, 
protože někteří naši bývalí zaměstnanci nadále vědecky pracují na tématech kolem 
národního parku a prezentovat se mohou jen pod svým jménem. 



J. Patzelt – pokračoval s návrhem vyzvat k práci na řešení předpisu o způsobu 
zpracování a přidělování dotací na území NP a jejich OP.  
Ředitel Správy: o toto se snaží Svazek měst a obcí Krkonoše tvorbou integrované 
strategie regionu. 
Diskuze: 
J. Patzelt – uvedl, že hlavně vidí cestu přes výrazné zjednodušení administrace při 
vyřizování žádostí. 
 
Ředitel Správy – uvedl, že na jednání Rady promítneme dokument o historii KRNAP 
 
Bod 4) Program „Life +“ 
K prezentaci po dohodě nedošlo a podle plánu zabezpečení tohoto projektu půjde 
osobní informace vlastníkům pozemků i budou rozeslány podklady na obce. 
Dr. Schwarz uvedl, že je k tomu vše uvedeno na webu Správy KRNAP. 
Programu „Life +“ – stále se dopracovávají konkrétní úkoly a konkretizují pozice 
subjektů, které jej zaštiťují (tedy i Správy KRNAP). 
 
Ing. Vancl – podal informaci k vývoji vyjednáváni na poli „Integrované strategie 
regionálního rozvoje. 
 
KIPR – na úvod ředitel Správy vyzval Prof. Vacka, aby řekl jaká je situace na 
Šumavě. Ten stručně uvedl, že se KIPR na Šumavě nikdy pořádně nerozjel.  
Pokračoval ředitel Správy − vidí příčinu slabého výsledku i přes snahu pomoci 
obcím, ve špatném nastavení, protože těmto snahám stále tvoří překážku kofinanco-
vání z prostředků obcí. Uvedl, že situaci zdejšího regionu vidí příznivěji, protože se 
připravují projekty regionálního významu, takže snaha „Svazku měst a obcí“ se jeví 
účinnější. Ing. Vancl uvedl příklad upřednostnění budování systémů čištění vod, 
které mají význam i pro navazující uživatele.  
Ředitel Správy – podal informaci k situaci kolem lyžařských areálů po jejich pronaj-
mutí ČSTV druhým subjektům. Zdůraznil, že v nové situaci a i díky podpoře obcí má 
Správa možnost lépe korigovat požadavky pronajímatelů na rozvoj v souladu s úkoly 
ochrany přírody, které jsou dány expertní skupinou ředitele Správy KRNAP a plánem 
péče. Vypadá to, že nájemci to docela respektují.  
Doplnil Ing. Vancl, že areály se snaží vyjednávat i přestože se jedná o podnikání = je 
nutné respektovat principy územní ochrany a ochrany přírody. 
 
Ing. Matyáš – učinil dotaz zda s námi již někdo jednal o „ISÚ MAS“ (integrovaná 
strategie územní působnosti místních akčních skupin) pro období 2014-2020. 
Informoval, že ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro zpracování ISÚ MAS 
metodiku tvorby. Zde je dána podmínka, že pokud se MAS (místní akční skupina) 
nachází na území NP, musí se dohodnout s KRNAP jednotná osnova popisu a 
analýzy území parku včetně vytyčení problémů a potenciálu, vytyčení opatření, priorit 
a dalších strategií.  
Správa zatím nebyla kontaktována.  
 
 
 
 
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 



 
Ve Vrchlabí dne:            23.4.2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsal: Ing. J. Černý      
 
        ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
       ……………………… 
 
 
Ve Vrchlabí dne:14.5.2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


