
ZÁPIS 

Dvacáté řádné plenární zasedání Rady Krkonošského národního parku 

místo: zasedací místnost Krkonošského centra environmentální výchovy Správy KRNAP 

datum: 8. dubna (pondělí) od 12:00 

přítomní: dle prezenčních listin 

 - regionální sekce (38) – přítomno 26, nepřítomno 12 

 - vědecká sekce (19) – přítomno 11, nepřítomno 8 

 - hosté   – přítomno 12 

 

Bod č. 1 Zahájení 

20. plenární zasedání Rady KRNAP zahájil pan Ing. Petr Matyáš (starosta, Rokytnice n. J.), 

úřadující předseda regionální sekce Rady KRNAP a pro rok 2019 předseda Rady KRNAP. 

Přivítal přítomné členy obou sekcí, ředitele Správy KRNAP a hosty. 

Bod č. 2 Seznámení s účastí 

Tajemník Rady konstatoval, že je přítomno celkem 37 členů Rady KRNAP, z toho 26 členů 

RS a 11 členů VS. Plenární zasedání Rady KRNAP navštívilo 12 hostů. Nadpoloviční účast 

členů Rady (65%) zaručuje usnášeníschopnost plenárního zasedání Rady KRNAP.  

Petr Matyáš navrhl změnu programu zasedání Rady KRNAP: Seznámení s novým 

obsazením předsednictva Rady KRNAP bude doplněno o informace z dopoledních zasedání 

jednotlivých sekcí. 

Změna byla přijata jednomyslně. 

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

Petr Matyáš uvedl navržená jména členů návrhové komise, ověřovatele a zapisovatele 

plenárního zasedání Rady KRNAP v tomto složení: 

- Zapisovatel: Martin Erlebach 

- Ověřovatel: Tomáš Grégr 

- Návrhová komise: Hana Růžičková, Milan Rychtr, Stanislav Pelc 

Všichni přítomní členové Rady hlasují pro návrh. 

Bod č. 4 Schválení programu zasedání  

Petr Matyáš představil program jednání plenárního zasedání Rady KRNAP dle rozeslané 

pozvánky. 

Program jednání byl jednomyslně schválen. 

Bod č. 5. Seznámení s novým obsazením předsednictva Rady KRNAP a 

informování o jednání v jednotlivých sekcích Rady KRNAP 



Petr Matyáš (stávající předseda RS) informoval plénum o novém složení předsednictva RS 

(předseda: Petr Matyáš, místopředseda: Karel Engliš, místopředseda: Tomáš Grégr) a  

o usnesení RS z dopoledního jednání, které se týkalo: 

- Diskuse o návrhu nové zonace a klidových území. 

- Návrhu termínu pro uplatnění nových připomínek a projednávání návrhu zonace  

a klidových území, který byl domluven na 17. 5. 2019. 

- Aktualizace organizačního a jednacího řádu Rady KRNAP (reflexe novely zákona). 

Prof. František Krahulec (stávající předseda VS) informoval plénum o novém složení 

předsednictva VS (předseda: František Krahulec, místopředseda: Jiří Kulich, místopředseda: 

Jiří Hušek) a o usnesení VS z dopoledního jednání, které se týkalo: 

- Projednání vypořádaných uplatněných připomínek k návrhu nové zonace a klidových 

území, které VS doporučuje ve stávající podobě. 

- Předpokladu hlasování o návrhu zonace na příštím zasedání Rady KRNAP (3. 6. 

2019). 

- Nutnosti úpravy jednacího řádu Rady KRNAP, který by umožnil delegování 

(zplnomocnění) hlasů jednotlivých členů v případě jejich absence, zejména na příštím 

zasedání Rady. 

Diskuse k návrhu delegování hlasů v rámci Rady KRNAP a jejích sekcí: 

Tomáš Eichler – Vznesl otázku ohledně právního souladu tohoto návrhu a možných 

budoucích konfliktů. 

Robin Böhnisch – Zdůraznil informaci týkající se postupu hlasování o významných 

dokumentech (návrh zón NP, návrh klidových území, návrh cest a tras určených k vyhrazení, 

návrh zásad péče), který je určen zákonem 114/92 Sb. V těchto případech není zásadní 

stanovisko jednotlivých sekcí, ale celé Rady. 

Prof. Jaroslav Vrba, prof. Jakub Hruška – NP Šuma, resp. Rada NP Šumava má tuto 

možnost (delegování hlasů) zakotvenou v jednacím a organizačním řádu. 

Petr Hynek – Zplnomocnění musí být písemné, určité a jednoznačné, s principem souhlas. 

Rada KRNAP Hlasovala o přijetí návrhu delegování (zplnomocnění) hlasů v rámci Rady 

KRNAP: pro návrh hlasovalo 34 členů, proti 1 člen, 2 členové se hlasování zdrželi. 

Návrh byl přijat a schválen (návrh znění: Rada KRNAP souhlasí s možností delegovat 

písemnou plnou moc k hlasování na zasedání Rady KRNAP dne 3. 6. 2019 na některého  

z přítomných členů Rady KRNAP). 

Bod č. 6 Projednání vybraných aspektů návrhu nové zonace a klidových území 

Robin Böhnisch – Přivítal všechny přítomné členy a hosty. Uvedl, že tento bod byl 

dostatečně diskutován na dopoledních zasedáních dílčích sekcí Rady. Poděkoval  

za všechny uplatněné připomínky a vzájemnou spolupráci během hektického období 

projednávání návrhu zonace, které bylo určeno novelou zákona. Zapracovány byly všechny 

připomínky (i ty, které dorazily po řádném termínu, po 15. 3. 2019). Celkem bylo 

zaznamenáno asi 125 jednotlivých připomínek, včetně mnoha obecných dotazů k novele 

zákona. Vypořádáno bylo 69 % připomínek pozitivně a 31 % negativně. Následující čas bude 

využit k diskusím na jednotlivých obcích. Neformální termín konce projednávání připomínek 

byl dohodnut na 17. 5. 2019.  



Robin Böhnisch stručně představil aktuální čísla návštěvnosti území KRNAP a jeho OP  

za rok 2018 na základě dat mobilních operátorů, kdy v roce 2018 činila návštěvnost KRNAP 

11,9 mil. návštěvních dnů (součet dnů, které strávili návštěvníci na území KRNAP a jeho 

OP). Jedná se o meziroční nárůst o 600 tis. dní (strávených zejména na území NP). Dále 

informoval o aktuálních otázkách a problémech Správy KRNAP (nedostatek externích 

dodavatelů, resortní požadavky na snižování rozpočtu a provozních nákladů). 

Bod č. 7. Projednání vypořádání vybraných uplatněných připomínek k návrhu 

zonace a klidových území  

Václav Jansa stručně představil průběh vypořádání uplatněných připomínek, jejich typologii  

a statistiku. Častým tématem připomínek byly oblasti vodních zdrojů a vybrané cesty a jejich 

přilehlé pozemky. 

Bod č. 8. Projednání návrhu vyhrazení cest a tras v klidových územích 

Jan Materna seznámil přítomné s postupy vymezení klidových území, jejich podklady  

a metodou jejich zpracování. Součástí prezentace byly návrhy vyhrazení cest a tras 

v klidových územích. Představeny byly i cesty s navrženými režimy omezení (sezónní 

uzavření). 

Karel Engliš – Navrhuje stanovit uzávěry cest na období 15. 3. – 15. 5. Dále byl vznesen 

dotaz ohledně vymezení klidového území na Lesním hřebeni (k.ú. Malá Úpa) na základě 

připomínek členů VS (zejména KPN). 

Jan Materna – Termíny uzavírek cest mohou být předmětem diskusí a projednávání. Návrh 

na vymezení klidového území byl akceptován pouze částečně. 

Bod č. 9. Různé 

Nebyly vzneseny další požadavky k projednání. 

Bod č. 10. Diskuse 

Nebyly vzneseny žádné další otázky a připomínky. 

Bod č. 11. Přijetí usnesení 

Usnesení z 20. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne 8. 4. 2019 

Rada KRNAP schvaluje a přijímá: 

a) Program jednání 20. plenárního zasedání Rady KRNAP 

b) volbu návrhové komise ve složení: Hana Růžičková, Milan Rychtr, Stanislav Pelc 

c) ověřovatele zápisu: Tomáš Grégr 

d) zapisovatele: Martin Erlebach 

d) možnost delegovat písemnou plnou mocí zastupování na jednání Rady KRNAP  

na jakéhokoliv člena Rady KRNAP: 

Rada KRNAP souhlasí s možností delegovat písemnou plnou moc k hlasování na zasedání 

Rady KRNAP dne 3. 6. 2019 na některého z přítomných členů Rady KRNAP.  

Rada KRNAP pověřuje: 



a) Předsednictvo Rady a tajemníka Rady úpravou jednacího a organizačního řádu Rady 

KRNAP. 

Rada KRNAP bere na vědomí: 

a) Informace předsedy RS Rady KRNAP o usnesení zasedání sekce ze dne 8. 4. 2019 

b) informace předsedy VS Rady KRNAP o usnesení zasedání sekce ze dne 8. 4. 2019 

c) informace ředitele Správy KRNAP o stavu projednávání nové zonace 

d) informace o projednání návrhu vyhrazení cest v klidových územích. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

 

 

Zapsal: Mgr. Martin Erlebach     

 

 

Ověřovatel: Tomáš Grégr                                             ………………………. 

     

 

Předseda Rady KRNAP: Ing. Petr Matyáš   ……………………… 

 




