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1. KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK ENCYKLOPEDICKY 
 
 
Krkonoše 

• krystalické pohoří prvohorního stáří o rozloze 721 km2 (jižní česká část 454 km2, severní 
polská část 177 km2) 

• rozpětí nadmořských výšek od 400 po 1 603 m n. m. (vrchol Sněžky, nejvyšší česká hora)  
• geologickou stavbu určují krystalické břidlice (svory, fylity, kvarcity) a krkonošská žula 
• výrazné pozůstatky čtvrtohorního zalednění a působení periglaciálního klimatu – ledovcové 

kary a trogy, morény, ledovcová jezera, mrazem tříděné půdy, tory, periglaciální sutě, 
kryoplanační terasy 

• pramenná oblast Labe, Úpy, Jizerky a Mumlavy, na polské straně Kamienna, Wrzosówka, 
Podgórna, Lomnica a Jedlica; výrazné vodopády, obří hrnce 

• chladné a vlhké oceánické podnebí, převládající západní větry, teplota +6 °C až 0 °C, srážky 
od 800 mm na úpatí až po 1 600 mm na hřebenech; sněhová pokrývka 100 až 300 cm, na 
hřebenech zůstává ležet až 180 dní; 50 aktivních lavinových drah 

• 4 vegetační výškové stupně (submontánní mezi 400 až 800 m n. m., montánní mezi 800 až 
1 200 m n. m., subalpínský mezi 1 200 až 1 450 m n. m. a alpínský mezi 1 450 až 1 602 m 
n. m.) 

• krkonošská arkto-alpínská tundra v subalpínském a alpínském stupni je unikátním dokladem 
opakovaného propojení severské a alpské přírody na hřebenech Krkonoš v průběhu několika 
zalednění Evropy koncem třetihor a ve čtvrtohorách 

• přes 1 300 druhů cévnatých rostlin a téměř 300 druhů obratlovců (převážně ptačích druhů); 
vysoký počet glaciálních reliktů a krkonošských endemitů 

• k nejvýznamnějším ekosystémům patří listnaté, smíšené a horské smrkové lesy, porosty 
kleče, květnaté horské louky, severské smilkové louky, alpínské vyfoukávané trávníky, 
křivolesy a alpínské nivy na lavinových drahách, hřebenová severská rašeliniště  

 
Krkonošský národní park 

• Krkonošský národní park (KRNAP) zřízen v roce 1963 na rozloze 550 km2 vč. ochranného pásma, 
na polské straně hor zřízen Karkonoski Park Narodowy (KPN) již v roce 1959 na rozloze 56 km2; 
Správa KRNAP sídlí ve Vrchlabí, Dyrekcja KPN v Jelení Hoře 

• I. zóna KRNAP (přísná přírodní) – 4 503 ha, II. zóna (řízená přírodní) – 3 416 ha, III. zóna 
(okrajová) – 28 408 ha, ochranné pásmo – 18 642 ha 

• od roku 1992 jsou Krkonoše zařazeny do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO 
jako bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze; severská rašeliniště na 
hřebenech jsou zařazena do seznamu mokřadů mezinárodního významu v rámci Ramsarské 
konvence; celé Krkonoše jsou uvedeny mezi významnými ornitologickými lokalitami v Evropě 
(IBA) 

• na české straně Krkonoš se rozkládají katastry 29 obcí 
• počet trvale bydlících obyvatel v obou parcích je přibližně 27 000, na území horské části Krkonoš 

se nachází přibližně 6 000 trvale obydlených nebo rekreačních objektů, z toho v národních parcích 
asi 1 500; na území I. a II. zóny KRNAP je situováno 82 objektů 

• celková roční návštěvnost se odhaduje na 5–6 milionů pobytových dnů na české straně 
Krkonoš, až 2 miliony na polské straně Krkonoš, z toho přes 60 % je v zimním období; oba 
národní parky tak patří mezi nejnavštěvovanější evropská chráněná území 

• síť turistických cest na české straně Krkonoš má celkovou délku přibližně 800 km, v provozu 
je cca 400 lyžařských vleků a lanovek a přibližně stejný počet sjezdových tratí a lyžařských 
svahů 

• podrobné informace o území KRNAP a všech aktuálních událostech lze získat v síti informačních 
středisek, která jsou v Peci pod Sněžkou, v Obřím dole, v Temném Dole, ve Vrchlabí, ve 
Špindlerově Mlýně, na Strážném, v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově 
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPRÁVY KRNAP 
 

Charakteristika Správy KRNAP a její hlavní činnosti 
 

• Správa KRNAP je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR. 
Sídlí ve Vrchlabí (Dobrovského čp. 3). V regionu Krkonoš má řadu detašovaných pracovišť. 
V čele Správy je ředitel, jmenovaný do funkce ministrem životního prostředí. 

• Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a 
informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovné činnosti 
pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí 
hospodářskou činnost v lesích.  

• Posláním Správy je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí NP a jeho OP, zejména 
ochranu či obnovu samořídících funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry 
a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a 
využití území NP a OP k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. 

 
Těmto činnostem odpovídá organizační struktura Správy KRNAP (viz schéma na str. 6), podle níž je 
organizace členěna na čtyři samostatné odbory: 
 
Odbor péče o národní park 
Odbor státní správy 
Odbor vnějších vztahů 
Odbor vnitřních věcí 
 

Z hlavních činností jednotlivých odborů 
 

Odbor péče o národní park 
• systematický průzkum, inventarizace a monitoring vývoje přírodního fondu 
• koordinace výzkumu přírodního fondu a účast v národních a mezinárodních výzkumných 

projektech 
• management významných přírodovědných lokalit 
• záchrana genofondu in situ a ex situ, vč. provozu útulku pro hendikepované organismy 
• vyhodnocování forem využívání území NP a jeho OP 
• koncipování plánu péče o NP a jeho OP a koordinace jeho plnění 
• odborné posudky a poradenská činnost 
• povolování vstupu do I. a II. zóny NP a zvláště chráněných území 
• vydávání sborníku vědeckých prací OPERA CORCONTICA 
• správa, hospodaření a ochrana lesních pozemků a lesních porostů na nich rostoucích, včetně 

lesních cest, provozních budov – staveb sloužících k zajištění lesního hospodaření 
• zajištění (dodavatelsky nebo ve vlastní režii) veškerých činností zabezpečujících optimální 

plnění všech funkcí lesů na území NP a jeho OP 
• péče o genofond lesních dřevin 
• správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl, zajišťování lesnicko-

technických meliorací a hrazení bystřin 
• plnění výkonu práva myslivosti a rybářství 
• dohled a inspekční činnost v terénu 
• údržba turistických horských cest 
• vybavení terénu pro návštěvníky 
• regulace provozu motorových vozidel 
• práce s návštěvníky, exkurze, přednášky 
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Odbor státní správy 

• výkon státní správy dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., v platném znění) 
na území KRNAP a jeho OP 

• výkon státní správy dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
(č. 167/2008 Sb., v platném znění) na území KRNAP a jeho OP 

• výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
(č. 334/1992 Sb., v platném znění) pouze na území KRNAP 

• výkon státní správy dle zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb., v platném znění) pouze na 
území KRNAP 

• výkon státní správy dle zákona o rybářství (č. 99/2004 Sb., v platném znění) pouze na území 
KRNAP 

• funkce dotčeného orgánu státní správy pro úseky, kde jsou výkonem státní správy pověřeny 
stavební úřady, vodohospodářské úřady, báňské úřady apod. (např. stavební činnost, vodní 
hospodářství, odpady, lesní hospodářství, změny kultur pozemků a další) 

• v rámci vymezených kompetencí vydává závazná stanoviska a vede samostatná správní 
řízení ukončená správními rozhodnutími 

• normotvorná činnost, tj. vydávání nařízení Správy KRNAP 
 
Odbor vnějších vztahů 

• vydávání měsíčníku KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY 
• správa fotoarchivu 
• sbírkotvorná činnost vč. evidence, preparace, konzervace a restaurace sbírkového fondu 
• správa regionální a studijní knihovny 
• výzkum a průzkum regionu na úseku historie, etnografie a přírodních věd 
• prezentace muzejní činnosti a sbírkového fondu prostřednictvím výstav, expozic a publikací 
• výchovné programy, přednášky a exkurze pro děti, mládež, dospělé návštěvníky a obyvatele 

Krkonoš 
• soutěže, letní tábory a aktivity mládeže, stanice Mladých ochránců přírody  
• Krkonošské středisko ekologické výchovy na Rýchorské boudě 
• propagační a ediční činnost, audiovizuální programy, návrhy informačního vybavení terénu 
• zajišťování činnosti sítě stálých a sezonních informačních středisek 

 
Odbor vnitřních věcí 

• plánování a financování všech činností Správy KRNAP 
• účetnictví, mzdy a fakturační činnost 
• správa a ochrana majetku 
• investiční činnost, údržba budov a staveb 
• vnitropodniková doprava 
• tvorba informačních databází a jejich využívání pomocí GIS 
• výměna informací a materiálů v rámci institucí v ČR a zahraničí 
• odborný a technický servis počítačové sítě Správy KRNAP 
• provozování vlastní domovské stránky Správy KRNAP (www.krnap.cz) a interní verze www 

pro vnitřní komunikaci v rámci Správy KRNAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krnap.cz/
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3. OCHRANA PŘÍRODY 
 

Fauna Krkonoš 
 
Jiří Flousek, Jan Materna, Pavel Blažek 
 
 
V roce 2012 zahájily správy národních parků na české a polské straně Krkonoš tříletý projekt 
s názvem Fauna Krkonoš, který je od roku 2013 spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem 
pro regionální rozvoj) z Operačního programu Přeshraniční spolupráce České republiky a Polské 
republiky 2007–2013 (reg. č. CZ.3.22/1.2.00/12.03299). Cílem projektu je získat podklady 
k aktuálnímu rozšíření a početnosti čtyř skupin živočichů – motýlů, ptáků, netopýrů a jelenů v celém 
česko-polském pohoří (podrobněji viz Ročenka 2013). V roce 2014 pokračovaly práce na projektu 
následujícími aktivitami: 
 
(1) Motýli  
 
Veškeré terénní práce v podprojektu byly úspěšně ukončeny již v roce 2013. V březnu 2014 proběhlo 
předání dat o rozšíření denních motýlů na polské straně pohoří zpracovatelům z Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, kteří provedli jejich kontrolu a sloučení s daty z české strany pohoří. 
Následně byla připravena integrovaná data a vytvořeny jednotné podkladové mapy rozšíření 
jednotlivých druhů na celém sledovaném území Krkonoš pro závěrečnou česko-polskou publikaci 
Atlas rozšíření denních motýlů. 
 
(2) Ptáci 
 
V hnízdním období 2014 byl dokončen terénní sběr dat ve všech mapovacích a sčítacích kvadrátech 
sledovaného území Krkonoš (962 km2) a rovněž sběr dat s pomocí zvukových nahrávek, které byly 
následně vyhodnoceny (ing. Kodet, ing. Kořínková). 
 
Ke konci září 2014 bylo uzavřeno shromažďování dat od externích spolupracovníků na české a polské 
straně pohoří, proběhla jejich kontrola a verifikace, připraveny byly finální exporty dat z aplikace Atlas 
ptáků Krkonoš pro další vyhodnocování. Zpracována byla základní statistická analýza vztahů mezi 
ptačími společenstvy a environmentálními proměnnými. Připraven byl rozsáhlý soubor tematických 
proměnných (krajinný pokryv, využití území, digitální model terénu, cestní a říční síť, vodní plochy, 
urbanizované plochy a zastavěná území) v prostředí GIS jako podklad pro modelování získaných 
ornitologických dat. 
 
(3) Netopýři 
 
Jarní a letní období roku 2014 sloužilo k dokončení terénního sběru dat. V biotopové části podprojektu 
bylo dokončeno detekování ve smrčinách, smíšených lesích a klečových porostech. Zkompletována 
byla data ze smrčiny, smíšeného lesa a acidofilní bučiny v rámci vertikálního transektu, sledovaného s 
ohledem na změny netopýřího společenstva v rozdílné nadmořské výšce. Proveden byl rovněž 
výzkum letové aktivity netopýrů v laktačním a postlaktačním období podél dalších vodotečí a byly 
revidovány nově objevené letní kolonie netopýrů na sledovaném území. Průběžně probíhaly analýzy 
nahrávek získaných během detekování na výše uvedených lokalitách a stanovištích. 
 
Následně byla zkompletována veškerá data z českého a polského území pro závěrečné zpracování a 
byly vyhodnoceny výsledky vztahu netopýrů k různým typům stanovišť v rámci celého pohoří, letová 
aktivita netopýrů v laktačním a postlaktačním období a podél výškového transektu, vazba netopýrů na 
migrační koridory v krajině (vodní toky), přehled letních úkrytů netopýrů nalezených v zájmovém 
území a další. 
 
(4) Jeleni 
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Koncem zimy 2013/14 (25. 2. až 21. 3. 2014) bylo v přezimovacích obůrkách Správy KRNAP 
odchyceno 35 jelenů a laní (imobilizace byla provedena hellabrunskou směsí, během imobilizace byly 
odebírány vzorky pro hodnocení zdravotního stavu), kteří byli označeni obojky pro dálkovou telemetrii 
od firmy Vectronic Aerospace GmbH Berlín. Zvířata byla vybírána tak, aby pokud možno pocházela 
z různých oblastí KRNAP a aby byl poměr pohlaví zhruba vyrovnaný (18 jelenů, 17 laní). 
 
Obojky jsou vybaveny automatickým zaměřením pozice GPS (záznam každou hodinu) a senzorem 
aktivity (záznam každých pět minut) a poziční data GPS jsou (pokud je jedinec v území pokrytém 
signálem GSM) přenášena do terminálu v budově Správy KRNAP ve Vrchlabí. Data k aktivitě zvířat 
budou dostupná až po sundání obojku a přečtení dat z přístroje v obojku. Podobně až po sundání 
obojku budou načtena chybějící poziční data, která se nepodařilo přenést pomocí sítě GSM. 
 
Od února 2014 probíhá průběžné monitorování všech označených zvířat, mezi srpnem a koncem roku 
2014 došlo k úhynu 1 jelena v Polsku (pravděpodobně zastřelen pytlákem) a 1 laně na české straně 
Krkonoš. Oba obojky se podařilo dohledat a zajistit stažení nasbíraných údajů. Získaná data GPS jsou 
průběžně vyhodnocována. Souběžně byly zpracovány podklady k poškození lesních porostů na české 
a polské straně Krkonoš, které budou sloužit pro hodnocení vztahů mezi škodami na porostech a 
biotopovou preferencí telemetrovaných jelenů. 
 
Prezentace projektu:  
FLOUSEK J. 2014: Hnízdní atlas ptáků Krkonoš (2012–2014). Správa KRNAP, Vrchlabí, 10. 4. 2014. 
FLOUSEK J. 2014: Fauna Krkonoš/Karkonoszy. Prezentace pro ministry ŽP ČR a Polska; Krkonoše, 

Slezský dům, 30. 6. 2014. 
FLOUSEK J., MATERNA J. & KAŠPAR J. 2014: Project: Fauna of the Krkonose Mts. TransParkNet Meeting, St. 

Amand les Eaux, May 2014. 
MATERNA J. 2014: Mapování denních motýlů na území KRNAP a jeho ochranného pásma, 2012–2013. 

Správa KRNAP, Vrchlabí, 10. 4. 2014. 
 

Útulek pro poraněná divoká zvířata 
 
Ondřejka Bachtíková 
 
Rok 2014 byl v útulku velmi akční. Z prostředků operačního programu Životní prostředí proběhla 
generální rekonstrukce celého útulku. Postupně byla celá stanice nově opláštěna, pokryta novou 
střechou a uskutečnila se výměna oken. Záchytné klece byly nově natřeny a prostor se obehnal 
novým plotem. Jako třešinka na dortu byla vystavěna rozletová klec. Bonusem je nové záchranářské 
auto, které bylo pokřtěno jako „Bodlinka“. I v tomto pracovně náročném prostředí se nám dařilo 
přijímat zvířata z volné přírody a reagovat radou i pomocí všem, kteří se na nás obrátili. 
Útulkem prošlo 159 zvířat. Uskutečnily se transfery 752 jedinců.  
 

Sněžka už neměří 1 602 metrů! 
 
Radek Drahný 
 
Dokládá to technická zpráva, kterou vypracoval geodet Geodézie Krkonoše, s. r. o., Vladimír Hlavsa. 
Podle jeho měření má Sněžka v nejvyšším bodě 1 603,30 metrů nad mořem.  
 
Dosud uváděná výška 1 602 m n. m. je výška triangulačního bodu, který se na Sněžce nachází. 
Každému návštěvníkovi Sněžky je ale na první pohled jasné, že to není nejvyšší bod hory. 
„Podrobným proměřením byl určen nejvyšší bod Sněžky v nadmořské výšce 1 603,30 m. Tento bod se 
nachází na polském území u kaple svatého Vavřince přibližně 3,5 metru od státní hranice,“ uvedl 
Vladimír Hlavsa.  
 
Geodet o svém měření informoval také Zeměměřický úřad, který by tuto skutečnost měl promítnout do 
svých dat. S nimi pracuje jako se zdrojovými daty také Správa Krkonošského národního parku.  
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Vranku čekají lepší časy! 
 
Radek Drahný 
 
Jedním z nejzajímavějších živočichů krkonošských vod je malá ryba vranka obecná (Cottus gobio). 
V posledních letech ovšem u tohoto druhu docházelo ke snižování horní hranice areálu výskytu 
v místních tocích a poklesům v početnosti populací. Důvodem jsou člověkem vytvořené bariéry – jezy 
a přepážky – na vodních tocích. V rámci projektu LIFE CORCONTICA probíhá důkladné zmapování 
výskytu této vzácné ryby a úpravy krkonošských potoků a říček tak, aby se vranka mohla přirozeně 
šířit do partií toků, které jsou pro ni kvůli bariérám nedostupné. Naší snahou je kombinovat přírodě 
blízká opatření a protipovodňové opatření sloužící k ochraně majetků. 
 
Vranka je poměrně drobná rybka s velkou hlavou a ústy, nezapře svou příbuznost s mořskými 
ropušnicemi. Postrádá šupiny a plynový měchýř, proto dobře neplave a pohybuje se zejména 
plazením či krátkými poskoky. Živí se drobnými organismy, jako jsou larvy jepic, pakomárů, pošvatek 
a chrostíků. Samičky kladou jikry na jaře pod kameny, péči pak přebírá samec, který je pečlivě hlídá a 
brání. V Krkonoších byla běžná. I dnes se vyskytuje prakticky ve většině potoků a řek, jen v 
posledních desetiletích v souvislosti s úpravou koryt vodních toků a kvalitou vody byl zaznamenán  
pokles její populace. 
 
V rámci projektu LIFE CORCONTICA byly odstraněny migrační bariéry na Albeřickém potoce od ústí 
do Úpy až nad soutok s Lysečinským potokem (včetně napojení Lysečinského potoka). Oba potoky 
byly při mapování hydromorfologie vyhodnoceny jako místa pro vranku vhodná. Díky projektu LIFE 
CORCONTICA dojde k souvislému zprůchodnění cca čtyř kilometrů toku přebudováním 14 příčných 
překážek v korytě. Vybudovány budou například balvanité skluzy, díky nimž se bude moci vranka šířit 
proti proudu. Dojde také ke zpřírodnění stavebních úprav toku vytvořených v souvislosti s 
povodňovými škodami z června 2013. Jedná se zejména o rekonstruované betonové patky, které 
budou zdrsněny kamenným pohozem. V rámci projektu LIFE CORCONTICA budou provedena 
opatření také na Bolkovském potoce. Projektová dokumentace pro tento záměr řeší nejenom 
prostupnost toku pro vranku obecnou a jeho vhodnou revitalizaci včetně odstranění povodňových 
škod z června 2013, obsahuje také budování úkrytů pro raka kamenáče, jakožto další evropsky 
významný druh, který se v tomto povodí poměrně hojně vyskytuje. Veškerá opatření, která byla 
navržena v rámci části projektu odstranění povodňových škod a protipovodňové ochrany, byla 
připravena tak, aby měla co nejmenší negativní vliv na říční ekosystém. Naší snahou je kombinovat 
opatření co nejbližší přírodě s co nejefektivnější ochranou majetků. 
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4. PÉČE O LES 
 

Zhodnocení činnosti za rok 2014 
 
Pavel Blažek 
 

Činnost odboru péče o národní park (OPNP) byla v roce 2014 ještě stále ovlivněna gradací kůrovce 
převážně ve východní části Krkonoš (LHC Maršov, část LHC Vrchlabí). Tato situace způsobila 
v minulých letech (zejména 2010 a 2011) zvýšený objem kůrovcové nahodilé těžby v lesních 
porostech na území KRNAP. Rozsah rozšíření kůrovce je však již v letech 2013 a 2014 nižší ve 
srovnání s předcházejícími roky. 

Umělá obnova byla v roce 2014 provedena na ploše 49,12 ha (v roce 2013 na ploše 47,12 ha, v roce 
2012 na 42,83 ha). Následující roky lze očekávat srovnatelný rozsah s rozsahem letošního roku. 
Celkově nižší objem zalesňování proti nedávné minulosti je z velké části důsledkem změny způsobu 
těžeb, kdy nedochází k vzniku nových holin a porost je v obnovní těžbě pouze uvolňován pro 
přirozené zmlazení. Toto přirozené zmlazení je v roce 2014 evidováno na ploše 56,39 ha, v roce 2013 
bylo na ploše 59,57 ha. V následujících letech s postupným odrůstáním náletů můžeme počítat s 
nárůstem přirozené obnovy. Dále jsme pokračovali s dosadbou listnatých dřevin a jedle do již 
založených smrkových kultur. 

Převážná část výchovných zásahů v roce 2014 byla provedena v rámci projektu Stabilizace 
významných lesních ekosystémů na celkové ploše 866,09 ha. Dalších 57,17 ha tvoří prořezávky 
v ochranném pásmu Správy KRNAP a 50,24 ha probírky v porostech do 40 let věku. 

V těžební činnosti došlo v roce 2014 k mírnému zvýšení podílu nahodilých těžeb k těžbě celkové 
oproti letům minulým. V roce 2014 činí procento nahodilých těžeb k těžbě celkové 38,07 %, v roce 
2013 35,30 %, v roce 2012 to bylo 35,93 %. Vysoký podíl nahodilých těžeb je způsoben zpracováním 
hmoty z větrných polomů a hmoty napadené kůrovcem v průběhu roku 2014. Z celkové výše těžeb 
101 098 m3 tak tvoří nahodilé těžby 38 487 m3, z těžeb nahodilých hmota napadená kůrovci 18 200 
m3. 

Výchovné těžby (probírky) představují 20,69 % z celkového objemu těžeb. Zbývající část činí těžby 
obnovní, převážně jde o uvolnění přirozeného zmlazení.  

Celková výše těžeb činí 101 098 m3, z čehož je 1 393 m3 samovýroby, 5 487 m3 hmoty ponechané 
v porostu a 632 m3 z prodeje dřevní hmoty na lokalitě P. Využitelné hmoty k dodávkám tedy bylo 93 
586 m3. Dřevo bylo z porostů přibližováno převážně šetrnými technologiemi – potahy, lanovkami a 
vyvážecími soupravami, přímé přibližování dřeva z porostů traktory není prakticky prováděno. Celkem 
bylo přiblíženo 94 603 m3 dřeva.  
 
Přehled těžeb dřeva KRNAP v roce 2014: 
 
 
 
Roční předpis 
v m3 

 
Těžba dřeva v m3 
 
Úmyslná 

 
Nahodilá 

 
Celkem 

 
obnovní 

 
výchovná 

 
kůrovec 

 
vítr, sníh, 
ostat. 

 
% 

 
145 200 

 
41 697 

 
20 914 

 
18 200 

 
20 287 

 
38,1 

 
101 098 

 

Certifikace lesů 

Správa KRNAP dlouhodobě hospodaří podle lesního certifikačního systému PEFC. 
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V roce 2009 byl Správě KRNAP udělen certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích. 
Udělení certifikátu předcházel certifikační audit, v jehož průběhu auditoři prověřili, zda krkonošští 
lesníci hospodaří podle Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council). Ten je souborem 160 
požadavků na ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrné lesní hospodaření v podmínkách České 
republiky. V roce 2014 proběhl hlavní audit FSC ve stejném rozsahu jako v roce 2009, v němž Správa 
KRNAP udělení certifikátu obhájila. 
 

Obnova lesa 2014 
    zalesňování 
    z toho: ha 1000ks % z plochy % z množství 

Smrk ztepilý 12,91 27,91 26,28 31,15 
Jedle bělokorá 11,57 9,93 23,55 11,08 
Modřín opadavý 0,05 0,02 0,10 0,02 
Buk lesní 16,52 36,33 33,63 40,54 
Javor klen 1,90 3,62 3,87 4,04 
Jeřáb ptačí 4,29 8,22 8,73 9,18 
Bříza pýřitá 1,86 3,54 3,79 3,95 
Jilm horský 0,01 0,01 0,02 0,01 
Olše šedá 0,01 0,04 0,02 0,04 

Celkem 49,12 89,61 100,00 100,00 

  
    síje a přirozená obnova 
    Smrk ztepilý 46,34 

   Jedle bělokorá 0,07 
   Modřín opadavý 0,02 
   Buk lesní 7,84 
   Dub letní 0,01 
   Javor klen 0,26 
   Jasan ztepilý 0,05 
   Břízy 0,12 
   Jeřáb ptačí  1,68 
   celkem 56,39 
    

Správa KRNAP získala v roce 2014 od společnosti Škoda 
Auto 12 000 sazenic lesních dřevin  
 
Pavel Blažek 
 
Správa Krkonošského národního parku získala od Škoda Auto, a. s., v rámci projektu „Za každé 
prodané auto v ČR jeden zasazený strom“ prostředky na nákup a výsadbu 12 000 sazenic. Cílem 
projektu je podpořit nekomerční výsadbu především v místech ohrožených vodní či větrnou erozí, 
v místech ohrožených sesuvy půdy, zelených pásů mezi komunikacemi a obcemi či rekultivace území. 
Tímto projektem chce společnost Škoda Auto upozornit na aktivity v oblasti životního prostředí a 
snižování emisí. 
 
Správa Krkonošského národního parku se opětovně stala úspěšným žadatelem v projektu a získala 
120 000 Kč (bez DPH) na nákup a výsadbu 12 000 sazenic jedle bělokoré a listnatých dřevin. 
Výsadby se provádějí za účelem zlepšení druhové skladby porostů na území Správy KRNAP, a to 
formou podsadeb stávajících, převážně smrkových porostů sazenicemi jedle bělokoré a listnatých 
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dřevin nebo formou dosadeb těchto dřevin do založených smrkových kultur. Celkem se v rámci 
projektu vysadilo 2 304 ks sazenic jedle bělokoré, 8 710 ks buku lesního a 986 ks javoru klenu. 
 

5. STÁTNÍ SPRÁVA 
 

Vývoj v legislativě 
 
Hana Slavíčková 
 
„Hlavní zákon“, kterým se řídí ochrany přírody a krajiny v ČR, tedy zákon č. 114/1992 Sb., byl v roce 
2014 novelizován pouze v souvislosti s vydáním jiných právních norem – kontrolního řádu (zákon č. 
64/2014 Sb.) a zákona o státní službě (zákon č. 250/2014 Sb.). Činnosti Správy KRNAP se tyto novely 
výrazně nedotkly, Správa KRNAP se nestala správním úřadem (KRNAP není zřízen zákonem, ale 
„pouze“ nařízením vlády). Ani další změny zákona č. 114/1992 Sb., která nastala zřízením CHKO 
Kokořínsko (zákon č. 175/2014 Sb.) neovlivní chod Správy KRNAP.  
 
1. 11. 2014 nabyla účinnosti novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení (vyšla pod č. 222/2014 Sb.), která mění některá pravidla pro kácení dřevin – např. zrušila 
definici zahrady a zavedla právo pokácet bez povolení ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.  
 
V roce 2014 byla rovněž novelizovaná vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ NP a CHKO 
k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených NPR, NPP a jejich ochrannými pásmy 
(vyhláškou č. 34/2014 Sb.). Správa KRNAP nemá stanovenou kompetenci pro žádné zvláště 
chráněné území ležící mimo území KRNAP a jeho OP, proto se jí tato změna nijak nedotkla.  
 
Vláda ČR vydala nařízení vlády č. 93/2014 Sb., kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 208/2012 
Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.  
 
 

Souhrnný přehled činnosti OSS 
 
Hana Slavíčková 
 
V roce 2014 vydal odbor státní správy 669 závazných stanovisek (především ke stavební činnosti) a 
513 správních rozhodnutí (zejména ke kácení dřevin mimo les). Celkově pracovníci odboru odeslali 2 
580 písemností, k nimž patří kromě výše zmíněných rozhodnutí a závazných stanovisek také např. 
oznámení o zahájení řízení, výzvy k doplnění podání, stanoviska k územně plánovacím 
dokumentacím, stanoviska k dotčení soustavy Natura 2000 – EVL a PO Krkonoše, konzultační 
stanoviska apod. 
 
Za celý rok přijal odbor státní správy celkem 4 697 písemností (podání, rozhodnutí stavebních a 
vodoprávních úřadů, protokolů z ústních jednání, jichž se pracovníci odboru účastnili aj.). 
 
Ve 4 rozhodnutích o stanovení výše odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu byly 
předepsány odvody ve výši 89 026 Kč. Ve 13 rozhodnutích sankční povahy (přestupky a protiprávní 
jednání) byly uloženy pokuty ve výši 275 000 Kč a náhrady nákladů řízení ve výši 12 000 Kč. 
 
 

Příprava novely zákona č. 114/1992 Sb.  
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Hana Slavíčková 
 
V průběhu téměř celého roku 2014 Správa KRNAP spolupracovala s ostatními správami NP, AOPK a 
MŽP na přípravě novely zákona o ochraně přírody a krajiny.  
 
Z důvodové zprávy vyjímáme: 
Novela navrhuje na základě dlouhodobých zkušenosti s aplikací stávající právní úpravy (Zákon 
č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny – ZOPK) a na základě připomínek přicházejících k této 
problematice především ze strany obcí a krajů změnu ustanovení vázaných na problematiku 
národních parků. Reaguje tak současně na snahy zákonem nově vyhlásit národní parky zřízené v roce 
1991 nařízením vlády (především NP Šumava).  
 
MŽP v této souvislosti považuje za důležité jednotně řešit pravidla pro všechny národní parky při 
zachování hierarchie i kontinuity předpisů v této oblasti. Toto řešení považuje za systémové, 
zohledňující vazby v rámci platné právní úpravy (v rámci ZOPK i ve vztahu k jiným právním 
předpisům). Tento postup je současně maximálně efektivní a administrativně méně náročný, než je 
nové vyhlášení národních parků samostatnými zákony, jimž by muselo předcházet projednání návrhu 
na vyhlášení podle ust. § 40 ZOPK a administrativně náročný proces vypořádání všech námitek.  
 
Tímto postupem dojde k:  
úpravě legislativních ustanovení z počátku 90. let v návaznosti na zkušenosti z jejich aplikace a 
potřebou sladit zákon s mezinárodními předpisy, 
deklarování dlouhodobých cílů ochrany národních parků (dále též „NP“) a poslání NP (včetně např. 
trvale udržitelného rozvoje či turistického využívání šetrného k přírodě), 
novému vyhlášení národních parků, které byly vyhlášeny nařízením vlády a samostatným zákonem, 
revizi a zjednodušení základních ochranných podmínek, jejich rozdělení podle platnosti na celé území 
NP a mimo zastavěná a zastavitelná území obcí, 
novému pojetí zonace NP – zóny budou děleny podle cílů ochrany a způsobů péče ve vazbě na 
aktuální míru pozměnění ekosystémů činností člověka,  
novému postavení návštěvního řádu, 
zavedení nového dokumentu: Zásad péče o NP.  
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6. TERÉNNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBA 
 
 
Jaromír Gebas 
 
Strážní služba je servisním pracovištěm mezi Správou KRNAP, místními obyvateli a návštěvnickou 
veřejností. V rámci práce s návštěvníky udržuje rozsáhlou síť terénního vybavení, naučných a 
zážitkových tras. Zajišťuje přednášky a doprovody. Krkonoše jsou vystaveny velkému tlaku 
podnikatelských subjektů. Strážní služba zajišťuje různými způsoby kontrolu v dodržování právních 
norem na území národního parku. 
 
Po reorganizaci Správy KRNAP v roce 2013 je součástí územních pracovišť (dále ÚP) 
v Peci pod Sněžkou, H. Maršově, Černém Dole, Špindlerově Mlýně, Rezku a Harrachově. 
 
Za každý lesnický úsek a strážní obvod je odpovědný profesionální lesník a strážce. 
 

 
 

Součinnost s organizacemi (počet akcí)   Suma rok 
  obecní a městské úřady 230 
  Policie ČR 115 
  Horská služba Krkonoše 93 
  komerční subjekty  1 817 
  média 12 
  nevládní neziskové organizace 15 
  Karkonoski Park Narodowy 56 
  ostatní 70 
  Suma Součinnost s org.  2 408 

 
S komunálními úřady zpravidla likviduje nepovolené skládky a konzultuje žádosti o kácení dřevin 
rostoucích mimo les. S Policií ČR, případně městskou policií jsou řešeny negativní jevy v terénu. 
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S Horskou službou Krkonoše diskutuje například údržbu a úpravu letních a zimních cest tak, aby 
nebyla snížena bezpečnost návštěvníků KRNAP. Do kategorie komerčních subjektů patří zejména 
provozovatelé ubytovacích zařízení, skiareály aj., tedy servisní instituce pro návštěvníky. Strážní 
služba na straně jedné kontroluje, zda je jejich provoz nepoškozuje přírodní hodnoty a  je v souladu 
s právní úpravou, na straně druhé strážci v ubytovacích a rekreačních zařízeních zajišťují přednášky. 
S kolegy polského KPN provádějí dohled v příhraničních lokalitách, zejména při nelegálním sběru 
borůvek, sportovních aktivitách a provozu motorových vozidel.  
 

Inspekční a monitorovací činnost negativních jevů 
 
Slouží k zjišťování, evidenci a řešení negativních jevů1, případně předání podkladů k jejich řešení 
orgánům činných v ochraně přírody (OP) či informování ostatních odborů Správy KRNAP. Je nutná 
spolupráce s ostatními subjekty v OP . 
 
Řešení negativních jevů: 

 
Pozn.: ČŽIP – Česká inspekce životního prostředí 
 OÚ a MěÚ – obecní a městské úřady 
 OSS SKRNAP – Odbor státní správy Správy Krkonošského národního parku 
 Str. služba a PČR – Pracoviště strážní služby v součinnosti s Policií České republiky 
 
 
Nejvážnější negativní jevy:  

• Nepovolený pohyb skútrů v I. zóně KRNAP  
•  Vstup mimo turistické značené cesty v I. zóně  
• Snowkiting, skialpinismus, freeride v I. zóně Krnap 
• Nedodržování zákazu vjezdu B 11 
• Sběr lesních plodů 

 
Počet přestupků a uložených blokových pokut za roky 2009 až 2014: 
 

 2009 2011 2012 2013 2014 
počet Kč počet Kč počet Kč počet Kč počet Kč 

Vstup mimo 
turistické značené 
cesty (I. a II. zóna)  

1 253 6 600 251 6 400 438 3 700 404 5 
800 575 10 

100 

Nedovolená jízda 
motorových vozidel 468 20 

700 179 17 
500 54 3 500 98 12 

500 168 23 
400 

Nedovolená jízda 
cyklistů 226 

7
0
0 

75 10
00 37  - 114 - 224 200 

                                                 
1 Negativní jevy jsou porušení legislativy, která jsou řešena blokovou pokutou, domluvou atd. případně je nutné 
jejich řešení ve spolupráci s jinou institucí.  

Řešitel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 

ČŽIP 8 5 4 1 1 0 0 0 0 1 

OÚ a MěÚ 25 24 27 30 30 15 15 8 2 5 

OSS 
SKRNAP  32 44 41 145 145 32 35 42 23 28 

Str. služ. s 
PČR 113 112 160 160 141 214 114 128 60 75 

Celkem 178 185 232 336 317 261 164 178 85 109 
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Ostatní přestupky 
proti NŘ KRNAP 348 

6
8
0
0 

212 87
00 315 4 

800  135 
4 
70
0 

  187 1 500 

Celkem  2 297 

3
4
9
0
0 

717 
33
60
0 

844 12 
000 751 

23 
00
0 

 1 154  35 
200 

 
 

Počet dní (služeb) zajištěných profesionálními a dobrovolnými strážci 
TES: 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 
Profesionální pracovníci TES  
(strážci)  709 812 1010 1010 724 1381 1127 744 1049 1138 

Dobrovolná Stráž přírody  
(strážci + zpravodajové)  353 279 165 165 305  207 192 196 124  173 

celkem odpracovaných 
směn  1 062 1 091 1 175 1 175 1 029 1 588 1 319 940 1 173 1 311 

 
 

Sbor dobrovolné stráže  
 

Dle zákona č. 114 z roku 1992 – o ochraně přírody a krajiny (§ 81) je stráž přírody rozdělena na 
strážce a zpravodaje. Jejich hlavním posláním je kontrola dodržování právních norem k ochraně 
přírody a krajiny. Dobrovolní strážci ve službě mají stejná práva i povinnosti jako strážci profesionální. 
Při výkonu strážní služby jsou taktéž stejně jako profesionální strážci nositeli statusu úřední osoby. 
Činnost převažuje zejména o víkendech v letní sezóně v lokalitách I. a II. zóny KRNAP.  

• Při TES v roce 2014 pracovalo 42 dobrovolných stráží přírody, z toho bylo 38 strážců a 0 
zpravodajů a 4 čestní členové / Ing. J. Novák – úmrtí/ 

• Odpracovali celkem 1 871 hod. z toho 1384 hod. ve strážní službě, 487 hod. v osvětové a 
manuální činnosti i v terénu. 

 

Terénní vybavení 
 

Slouží k přesunu návštěvníků z nejcennějších částí Krkonoš do méně ohrožených partií, 
k udržení návštěvníků na cestách a ke zvýšení jejich informovanosti. Je rovněž prezentací Správy 
KRNAP.  
 

č. Typ zařízení Specifikace ks 
1. Dopravní značky  / B 1/ Zákaz vjezdu všech vozidel 16 
2.         / B 8 / Zákaz vjezdu cyklistů 17 
3.         / B11 / Zákaz vjezdu motorových voz. 144 
4.         / D 44 / Informativní dopr. značka 13 
5.      / P 6, B 13 / Stop, Omezení hmotnosti 4 
6. Hraniční tabule smalt + nosič dle vyhl. 395/92 158 
7. Ptačí oblast smalt nosič, stříška 155 
8. Zóny NP smalt + nosič I. + II. zóna dle vyhl. č. 395/92 Sb. 62 
9. Traumatologické body + nosič nosič 160 
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10. Přírodní památka nosič 15 
11.  Velký panel + nosič Info tabule 43 
12. Mapa TOT mapa velká + nosič 90 
13.  Malý panel + nosič  Info tabule 125 
14. Umělecké dílo /sochy / ručně řezané dřevěné 6 
15. Památný strom smalt + nosič  nosič, stříška 25 
16.  Strážní sruby /info-terén/  Využití pro strážní službu 9 
17. Vyhlídková místa panorama vč. nosiče 29 
18. Informační tabule Místonázvy + nosiče 216 
19. Samostatný NŘ text v laminu, rámeček 48 
20. Piktogramy + nosiče různé 266 
21. Rozcestníky   315 
22. Odpadkové koše   13 
23. Studánka   19 
24. Houpačka se šplhadlem 3 
25. Houpačka bez šplhadla 3 
26. Houpačka vahadlo pro dva na trámu 2 
27. Kladina   2 
28. Prolézačka pyramida 8 
29. Dětská trasa -  Spec. zaměření 1 
30. Sedací komplet   132 
31. Stůl pevná instalace 17 
32. Stůl přenosný 46 
33. Sedací komplet  invalida 17 
34. Lavice jednotlivá 275 
35. Sedátko veverka 7 
36. Sedátko zajíc 5 
37. Vývěska  prosklená nástěnka 3 
38. Přístřešek typu "A" s podsadou i bez ní 19 
39. Cyklopiktogramy + nosiče  500 
40. pískoviště   2 
41. prolézačka medvěd  3 
42. WC   6 
43. Lavice invalidi  9 
44. Kolostav dřevěný     8 
45. Hřbitov odpadků  6 
46. Kolotoč netopýr   2 
47. Vítací úvodní panel Krnap   11 
48. Zážitkové trasy  Nosič + tabule 64 
49. Vodní trasa Nosič + tabule 8 
50. Skříňka na dotazy   12 
51. Stojan na propagační materiál  4 
52. Závora kovová  Nosič + tabulka 91 
53. Závora dřevěná  1 
54. Sčítací zařízení  nosiče 27 
55. Zábradlí dřevěné  1  
56. Kaplička + křížová cesta /1 objekt a 15 nosič + tabulka/ 1 
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57. Zážitková trasa /nosiče + tabule/  53  
58. Zážitková trasa /směrovky/ 177 

  Suma     3 474 
 
 

Zimní údržba cest 
 
Umožňuje nepřímou ochranu mladých porostů, protože nabízí lyžařům kvalitní a bezpečné cesty, 
a tím snižuje riziko vstupu a vjezdu mimo upravené cesty. Strážní služba /strážci a lesníci/ zajišťují 
průjezdnost upravovaných i neupravovaných lyžařských běžeckých cest a zimních tyčovaných cest. 
Jsou rovněž odklízeny stromy s narušenou stabilitou hrozící pádem na cestu. Strážní služba 
spolupracuje s ostatními subjekty na značení lyžařských cest a zajišťuje odklízení sněhu z provozních 
objektů i manipulačních ploch. 

Letní údržba a opravy cest 
 
Strážní služba zajišťuje průchodnost, bezpečnost a funkci technických opatření na svěřených cestách 
a zamezuje na nich vzniku škod vlivem klimatických podmínek (přívalové deště, sešlap). Strážci a 
lesníci se starají o 463,40 km cest (Pec pod Sněžkou 205,16 km, Špindlerův Mlýn 141,25 km a 
Harrachov 116,99 km).  
 

Management a monitoring přírody 
 
Je servisem pro další odbory Správy KRNAP, zejména oddělení ochrany přírody, odbor státní správy 
a ostatní pracoviště odboru péče o les. Hlavním cílem této činnosti je zachování a ochrana biodiverzity 
chráněných druhů rostlin a živočichů, a to jak přímo, tak nepřímo, např. likvidací invazních druhů 
rostlin. Monitoringem pomáhá mapovat některé druhy či přírodní poměry. 
 
Strážci v roce 2014 monitorovali: 

• výskyt lavin v Obřím dole a Labském dole 
• sklizeň luk vzhledem k poskytovaným dotacím z PPF 
• úpravu stavu lyžařských tratí  
• výskyt živočichů – vydra říční, čáp černý, sokol stěhovavý 

 
Přímo prováděli nebo se podíleli na managementových akcích: 

• Ochrana obojživelníků – Dolní Lysečiny, Albeřice, přehrada Labská, letiště Vrchlabí, 
Kovársko, obchvat Vrchlabí /lokalita Třídomí/ 

• Myslivecký monitoring a management  
 
 
 
Regulace provozu vozidel v oblasti KRNAP  
 
 
Strážní služba je spoluzodpovědná za kontrolu provozu vozidel (motorových i nemotorových) na 
území KRNAP. V určitých případech Správa Krnap vydává dle právní úpravy doklad k vjezdu za 
dopravní značku B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel), B 8 (Zákaz vjezdu cyklistů) a B 11 (Zákaz vjezdu 
motorových vozidel). Vyhláška o výši poplatků pozbyla platnosti a nová právní úprava nebyla MŽP 
vydána. 

 
 

Z toho počtu bylo: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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vydáno (prodlouženo) 
trvalých na rok  2 708 2 409 1 717 2 266 3 187 1 995 2 524 1 818 934 966 

přechodných  
(na část roku)  781 765 504 666 650 534 41 833 821 618 

jednorázových povolení k 
vjezdu  22 823 15 862 14 401 13 917 13 478 12 324 11 710 11 467 10 732 11 614 

povolení k parkování na 
schválených odstavných 
plochách  
v KRNAP  

513 543 473 330 3 115 1 416 28 114 1 375 379 

povolení pro cyklisty na 
místní a účelové 
komunikace z důvodu 
zaměstnání  

83 81 82 99 103 91 0 74 24 71 

Celkem  26 978 19 665 17 267 17 277 20 533 16 360 14 303 14 296 13 353 12 064 

 
 

Přednášky a vedené exkurze 
 
Účelem této práce je uvedení návštěvníků do problematiky ochrany přírody na území KRNAP. Vedle 
předávání informací o přírodě je to možnost dobré prezentace a upoutávka na Správu KRNAP. 
Hlavními zájemci o tyto akce jsou základní školy během letních školních výletů a lyžařských kurzů. 
Osvětovou činnost strážci zajišťují přednáškami v informačních střediscích, v terénu a na boudách. 
V minulém roce využívali moderní prezentační techniku (dataprojektory, notebooky), vzhledem 
k jednoduchosti obsluhy a menším nárokům na techniku jsou stále ještě využívány sady diapozitivů. 
Velmi důležité jsou vedené exkurze, zejména v návaznosti na další zařízení Správy KRNAP – např. 
naučné a vycházkové trasy.  
 
 
 2010 2012 2013 2014 

 přednášky 
doprovody 

přednášky 
doprovody 

přednášky 
doprovody 

přednášky 
doprovody 

 IS terén IS terén IS terén IS terén 

Počet akcí 13 174 160 9 84 29 0 63 23 3 49 54 

Počet osob 6 604 6 594 4 597 913 2 258 563 1 612 654 

Průměrná 
účast 35,2 41,2    49 31 35,8 24,5 31 12 
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7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
 

Unikátní vrchlabské ekocentrum bylo otevřeno 
 
Radek Drahný 
 
Krkonoše získaly novou významnou vzdělávací instituci Krkonošské centrum environmentálního 
vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí. Unikátní budova, jejímž autorem je známý architekt Petr 
Hájek, vznikla vedle stávající administrativní budovy Správy KRNAP a rozšíří nabídku vzdělávacích 
aktivit směrem k veřejnosti. Dům má již i svou přezdívku KRTEK. Tu vybrali lidé ve veřejném 
hlasování. Projekt podpořila Evropská unie v rámci Operačního programu životní prostředí.  
 
„Od první myšlenky až do současnosti trval projekt pět let. Samotná stavba začala v létě 2011 a nyní ji 
otevíráme školám a široké veřejnosti,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Začínáme tím také 
novou etapu v ekologické výchově Správy KRNAP. Od požáru objektu v klášterní zahradě jsme 
neměli odpovídající prostory pro programy ekologické výchovy,“ dodal. Dům je navržen s ambicí 
vytvořit stavbu, která by mohla být příkladem ekologického přístupu k architektuře a trvale udržitelného 
využívání krajiny. Bude místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, místem pro 
vzdělávání a výchovu dětí, mládeže i dospělých, kteří tak získají hlubší povědomí o přírodě a krajině a 
respekt k hodnotám přírodního bohatství. „Tvar domu vychází z geometrie pohoří Krkonoš a slouží 
jako nástroj ke studiu a pochopení jejich jedinečné topografie. Stavba je zapuštěná do země a 
prostřednictvím zelené střechy z horských rozchodníků je harmonicky napojena na krajinu zámeckého 
parku " popisuje dům jeho architekt Petr Hájek. Kromě jedinečného tvaru je dům unikátní i v řadě 
dalších prvků. Světovým unikátem jsou prosklené části fasády. Původní požadavek na 4,3 m vysoké 
nedělené protipožární sklo se ukázal jaké téměř neproveditelný. Dodavatel proto vyvinul technologii 
na výrobu takového skla. Nyní je v Evropě jediný, kdo to dokáže. 
 
Nový objekt bude místem k pořádání veřejných přednášek a konferencí. K tomu bude sloužit 
přednáškový sál s kapacitou 76 míst + 2 bezbariérová místa pro imobilní posluchače. Díky použití 
širokoúhlého plátna a prostorového zvuku má parametry malého kinosálu. K samotné výuce bude 
sloužit laboratoř a učebna. Přímý kontakt teoretické a praktické části výuky hraje při vzdělávání 
důležitou roli. Proto je laboratoř součástí prostoru učebny. Do laboratoře se vejde 16 studentů a do 
učebny 30. V objektu je dále také výstavní prostor, knihovna, ekoporadna a parkovací stání pro 
klienty.  
 
Díky zapuštění do terénu je objekt energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. Pro 
vytápění je využita technologie tepelného čerpadla. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části 
jsou z pohledového betonu. Vnitřní dělicí příčky a nábytek jsou z překližkových desek. 
 
Pro Krtka jsme vytvořili osmero speciálních programů:  
Geoprogram – využívá geoexpozice v Klášterní zahradě a zabývá se geologií Krkonoš;  
Pedoprogram – představuje vybrané vlastnosti půd;  
Pomoprogram – se zabývá odrůdami starých ovocných odrůd z klášterní štěpnice;  
Aquaprogram – voda, její vlastnosti a to co v ní plave;  
Botanoprogram – o rostlinách, které pomáhají dělat KRNAP národním parkem;  
Herbaprogram – o bylinách, kterými se naši předci léčili;  
Manuprogram – o tom, že pracovat se dá nejen hlavou, ale také rukama;  
Parkoprogram – o dendrologických unikátech vrchlabského zámeckého parku.  
V Krtkovi budeme ovšem nabízet školám všech stupňů i programy, které má Správa KRNAP ve své 
nabídce již dnes. 
 
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání se stává centrem nejen pro obyvatele Krkonoš, 
ale dosahuje také evropské úrovně v zaměření na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 
 
Celkové náklady na projekt byly plánovány ve výši 99 milionů korun. Výsledná cena, která zahrnuje 
kompletní stavbu i vnitřní vybavení stavby, činila 85,5 milionu. Projekt byl podpořen z Operačního 
programu Životní prostředí, Prioritní osa 7. 
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Klášterní zahrada uspěla mezi nejinspirativnějšími projekty 
 
Radek Drahný 
 
Z evropských peněz podpořený projekt Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN, který 
v minulých třech letech realizovala Správa KRNAP a ředitelství polského Karkonoského parku 
narodowého, soutěžil o titul nejinspirativnější česko-polský přeshraniční projekt. Získali jsme 2. místo.  
 
V rámci tohoto projektu byla zrekonstruována klášterní zahrada ve Vrchlabí, vybudován atypický altán 
a nášlapná stezka pro environmentální výchovu, založen rastrový záhon bylin a zřízena geologické 
expozice s informačními panely. Naši partneři z Karkonoského Parku Narodowého přestavěli 
historickou budovu z 19. století v Karpaczi na informační středisko s učebnami určenými pro 
ekologickou výchovu, s domkem laboranta a venkovní zahradu místních léčivých bylin a keřů. Bližší 
informace o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/rozvoj-turisticke-infrastruktury/ a zde: 
http://www.cikpn.kpnmab.pl/cz/ 
 
Projekt do soutěže nominovali pracovníci krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali 
nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl 
zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad 
projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit. Celkem bylo nominováno 17 projektů.  
 
 

Letos jsme opravili 90 kilometrů cest 
 
Radek Drahný 
 
V průběhu letošního roku se návštěvníci při svých cestách často setkávali s pracovními stroji a 
s cestáři, kteří opravovali zdejší cesty. Mnohé z nich byly dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a řada 
z nich byla poničena loňskými povodněmi. Rekordní množství prací na cestách bylo dáno kumulací 
několika projektů podpořených z fondů EU. Celkem jsme opravili 89 kilometrů cest za bezmála 71 
milionů korun.  
 
„Podařilo se nám získat dotace na opravy řady lesních cest, turistických chodníků i loňských 
povodňových škod,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. „Povětšinou 
se jednalo o opravy poničeného povrchu cest a opravu podélného nebo příčného odvodnění. 
Používali jsme běžné technologie, ale také v horách osvědčené štětování,“ upřesnil Hřebačka. Cílem 
všech těchto prací je zamezení další devastaci cest a také zvýšení komfortu pro návštěvníky hor.  
 
V příštím roce budou pokrčovat projekty obdobného charakteru na dalších 50 km cest.  
 
Projekty byly, resp. jsou spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a 
Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

 

http://www.krnap.cz/rozvoj-turisticke-infrastruktury/
http://www.cikpn.kpnmab.pl/cz/
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Provoz informačních center Správy KRNAP v roce 2013 
 
Alena Tondrová 
 
V zimní sezóně 2013/2014 a v letní sezóně 2014 byla v provozu tato Informační centra Správy 
KRNAP: IC Harrachov, IC Špindlerův Mlýn, IC Vrchlabí, IC Pec pod Sněžkou. 
 
Přehled počtu návštěvníků přehledně zobrazuje tabulka: 
 

2014  HARRACHOV ŠP. MLÝN VRCHLABÍ PEC P. SN. SUMA 

  návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost 

SUMA 17 461 14 021 19 876 16 702 68 060 

 
Stálá Informační centra navštívilo během roku 2014 takřka 70. tisíc osob. 
 
Během letní sezóny byly pro veřejnost otevřeny dva nejfrekventovanější sezónní informační sroubky 
na Zlatém návrší a v Labském dole. 
 
Návštěvnost na Zlatém návrší během čtyř měsíců (červen, červenec, srpen, září) dosáhla 69 843 
osob. Za stejné období byla návštěvnost v Labském dole 48 011 osob. 
 
Z důvodu regulace provozu byly během letní sezóny 2014 otevřeny sruby: 
Strážné (průjezd, průchod 1 289 osob), Dolní Dvůr (průjezd, průchod 1 103 osob), Černý Důl (průjezd, 
průchod 1 004 osob) Černá hora (průjezd, průchod 1 286 osob), Děvín (průjezd, průchod 6 750 osob), 
Albeřice (průjezd, průchod 703 osob).  
 
Statisticky stále převažují na všech Informačních centrech české rodiny s dětmi, které pěšky či na 
kolech poznávají nejvyšší české hory. 
 
K této situaci přispěly i pořádané aktivity.  
Například v rámci cyklu Krkonošských ozvěn ekofilmu bylo v roce 2014 promítnuto sedm filmů, které 
jsou nyní k dispozici k dalšímu promítání.  
 
Další úspěšnou aktivitou je akce Pomozte krkonošské zvěři, kdy jednotlivci, školy či různé skupiny 
soustředí na Informačních centrech Správy KRNAP nasušené pečivo, kaštany, žaludy, jeřabiny či jiné 
pochutiny pro volně žijící krkonošskou zvěř.  
 
Akce na pomoc krkonošské zvěři se koná již pátou zimu. Je důležité, aby zvěř dostávala pomoc 
odborně a účelně. Bohužel se stává, že lidé v dobré víře nasypou do krmelců pečivo či zeleninu, ale 
než je zvěří tato potrava vyzvednuta, dojde mnohdy k jejímu znehodnocení plísní či hnilobou a tato 
pomoc se bohužel mine účinkem.  
 
Proto na Informačních centrech napříč Krkonošemi probíhá sběr suchého pečiva, jablek, kaštanů, 
žaludů a dalších doplňků stravy pro naši lesní zvěř. Tyto kvalitní doplňky stravy jsou poté lesníky 
cíleně zaváženy do přezimovacích obůrek přesně dle potřeb zvěře. 
 
Ač tato zima nebyla nikterak výjimečná, přesto krkonošská zvěř uvítala „přilepšení“, které ji lesníci 
mohou poskytnout díky ochotě jednotlivců, dětí ze škol i školek. 
 
Během této zimy se podařilo pro naši zvěř získat 35 q jablek, kolem 1 q kaštanů a žaludů. Objem 
suchého pečiva lze pouze odhadnout, neboť ho lidé přinášeli průběžně po celou zimu. Hrubý odhad 
činí kolem 50 kg suchého pečiva. Z části pomoci mohli být obdarováni i svěřenci naší Záchranné 
stanice pro handicapovaná divoká zvířata. 
 
Nejvíce si vážíme přístupu všech, kteří si dají tu práci, pečivo usuší a raději zavolají, abychom si 
jablka posbírali, než by je vyhodili.  
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Děkujeme všem, kteří se zapojili letos prvně i všem, kteří se již pět let snaží ulehčit „kérkonošskou“ 
zimu zvěři nejen v přezimovacích obůrkách. 
 
 

Cena ředitele Správy KRNAP za rok 2013 má čtyři laureáty 
 
Radek Drahný 
 
Při v pořadí čtvrtém předávání Cen ředitele Správy KRNAP se jejími laureáty staly čtyři význačné 
osobnosti, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách. Jsou jimi vedoucí folklorního 
souboru Špindleráček Jana a František Tauchmanovi, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše 
Jaroslav Koldovský, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Štursa a první náčelník Horské služby 
Krkonoše Otokar Štětka, in memoriam.  
 
„Smyslem tohoto ocenění je vyzdvihnout lidí, kteří svým životem a prací znamenali přínos pro 
Krkonoše,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Myslím si, že jsme i letos ocenili lidi, kteří jsou 
s Krkonošemi neodmyslitelně spjati a jejich přínos je nezanedbatelný a asi jen těžko zpochybnitelný,“ 
dodal Hřebačka. Nominace laureátů Ceny ředitele Správy KRNAP posílala v hojných počtech 
veřejnost. V letošním roce Výbor vybíral z 20 návrhů.  
 
Laureáti či jejich zástupci převzali z rukou ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačky cenu v podobě 
Krakonoše. Ty vyrobil jako drátěné sošky Ladislav Šlechta z Harrachova technikou smyček. Předlohou 
mu bylo nejstarší vyobrazení Krakonoše, jak jej známe z Hellwigovy mapy Slezska z roku 1561. 
K výrobě jedné sošky bylo zapotřebí přibližně 30 metrů železného taženého žíhaného drátu, který pro 
potřeby pletení musí být tvárný a měkký. Výroba jednoho Krakonoše zabrala více než 30 hodin.  
 
Krátké videoportréty všech oceněných najdete na serveru YouTube.com, facebookovém profilu 
Správy KRNAP a na www.krnap.cz. 
 
Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi: 
 
za rok 2010   
Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa 
Pavel Klimeš, krajinný ekolog  
Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář 
Jiří Bruník, fotograf Krkonoš, in memoriam  
 
za rok 2011  
Marie Kubátová, spisovatelka 
Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník 
Jiří Havel, fotograf 
Oldřich Lábek, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP, in memoriam 
 
za rok 2012  
Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP 
Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby 
Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše 
Josef Šourek, botanik, in memoriam  
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8. KRKONOŠSKÉ MUZEUM 
 

Krkonošské muzeum v roce 2014 
 
Blanka Zázvorková, Jan Luštinec a kol. 
 
Nové expozice  
Krkonošské muzeum Vrchlabí 
Historický dům čp. 224 na náměstí Míru obohatila nová dočasná výstava ze sbírek výtvarného umění 
Krkonošského muzea nazvaná Vrchlabská zákoutí.  
 
Krkonošské muzeum Jilemnice  
Ve východním křídle prvního poschodí zámku byla otevřena nová část zámecké interiérové expozice 
věnované Janu Nepomuku Harrachovi (chodba a předpokoj).  
 
Památník zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou (PZV) 
V průběhu roku došlo k inovaci expozice krkonošské houslařské školy, jejíž novou praktickou součástí 
je část Jak se rodí housle, která prezentuje za pomoci trojrozměrných předmětů, textů a fotografií 
postup stavby nástroje od hrubého klínu po hotové dílo. Dále vznikla i miniexpozice nazvaná Z cesty 
Buďárky za paseckými zajímavostmi, která je umístěna na stěnách schodiště a zaměřuje se na jednu 
z nejstarších cest v Pasekách vůbec. 
Úpravy expozic se uskutečnily díky projektu „K zapadlým vlastencům jako domů“, dotovaného 
Libereckým krajem z programu Podpora ekologické výchovy a osvěty a Správou KRNAP. 
 

Výstavy  
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí (KMV) 
Klášter – ambit:  
21. 1.–4. 5. Kočárky paní Věry. Dětská vozítka konce 19. století a první poloviny 20. století přiblížila 
výstava ze soukromé sbírky vrchlabské rodačky, paní Věry Čížkové. (kurátor H. Švecová).  
13. 5.–31. 8. Z půdy na výstavu. Zákulisí práce muzejních konzervátorek představila výstava, ze které 
tematicky vycházela i muzejní noc nazvaná Konzervátorská. Výstava probíhala celou letní sezónu a 
její součástí se stal workshop Péče o sbírky pro konzervátory a ostatní pracovníky muzeí a seminář 
pro veřejnost s praktickými ukázkami péče o sbírkové předměty.(kurátorky J. Skálová, a R. 
Řezníčkova) 
9. 9.–23. 11. Krkonoše Břetislava Marka. Výstava ukázala krkonošské snímky známého vrchlabského 
fotografa z posledních let. (kurátor B. Zázvorková) 
5. 12.–5. 1. 2015 Chléb náš vezdejší – od zrníčka k bochníku. Zapůjčená výstava, kterou připravili 
kolegové z Vlastivědného muzea v Šumperku, a je věnována přípravě chleba a pracím, s tím 
souvisejícím. Návštěvníci si mohli vyzkoušet umlít zrno a další činnosti.(kurátor L. Dušek).  
Klášter – malá výstavní místnost:  
16. 1.–20. 4. Zapomenutí hrdinové Putovní výstava Muzea města Ústí nad Labem, Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR a Národního archivu představila sbírku textů, fotografií a nahrávek pamětníků a 
filmů o německých odpůrcích nacismu v českých zemích. (kurátor L. Dušek) 
29. 4.–29. 6. Pravidelná každoroční výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Vrchlabí 
se konala pod názvem Barevné Bájné Bytosti. (kurátor J. Skálová) 
8. 7.–26. 10. Zlatý věk krkonošských pohlednic. Krása pohlednic z období zlatého věku pohlednic 
1890–1920 ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí se představila v letní sezóně a přilákala nejen 
milovníky tohoto druhu sbírek. (kurátor B. Zázvorková) 
4. 11.–1. 2. 2015 Vrchlabí v rámu. V závěru roku by zahájena další výstava ze sbírek Krkonošského 
muzea ve Vrchlabí, tentokrát sbírky z fondu výtvarného umění. Vystaveny byly pohledy na město 
Vrchlabí na grafických listech i obrazech. (kurátor H. Švecová) 
Klášter – vestibul: 
červen: Krkonoše očima dětí. Práce z 34. ročníku výtvarné soutěže. (Připravilo pracoviště 
environmentální výchovy a vzdělávání Správy KRNAP).  
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Č. p. 222, nám. Míru – výstavní síň: 
4. 3.–18. 5. Jiří Škopek – Pohlednice. Část tvorby akademického malíře Jiřího Škopka, konkrétně 
krásné malované předlohy pro tisk pohlednic, si mohli návštěvníci prohlédnout do poloviny května. 
(kurátor B. Zázvorková) 
24. 5.–7. 9. Současná boleslavecká kamenina. Výstava pořádaná v rámci projektu Via fabrilis II 
představila produkci známé polské keramiky v letech 1945 – 2014. Během výstavy probíhal prodej 
výrobků firmy Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC. (kurátor B. Zázvorková) 
17. 9.–23. 11. Velká válka a Krkonoše. Ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a 
soukromými sběrateli připravilo muzeum výstavu k 100. Výročí 1. světové války výstavu, která 
ukazovala, jak válečný konflikt zasáhl i do života obyvatel v Krkonoších. (kurátor J. Louda) 
2. 12. 2014–1. 3. 2015 Krása na herduli. Výstava návštěvníky zavedla do světa paličkované krásy 
Marcely Hovadové. Některé její práce byly prodejné a v průběhu výstavy se uskutečnil malý workshop 
o základech paličkování. (kurátor H. Švecová)  
Č. p. 222, nám. Míru – přednášková místnost 
3. 6.–31.8. Křídla Výstava prací žáků Základní školy praktické a Základní a mateřské školy při 
nemocnici ve Vrchlabí. (kurátor J. Skálová).  
  
V rámci projektu Zahrady živé kultury (viz Projekty) zajišťovalo KMV výstavu tradiční boleslavecké 
kameniny ze sbírek muzeí severovýchodních Čech v partnerském Muzeu Ceramiki v polském 
Boleslavci. KMV zapůjčilo v roce 2014 ze svých sbírek celkem 573 exponátů muzeím Trutnově, 
Muzeu Ceramiki v Boleslavci, soukromým osobám a v rámci Správy KRNAP Krkonošskému muzeu v 
Jilemnici, Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou a pracovišti environmentální 
výchovy a vzdělávání. Pro své výstavy si zapůjčilo 422 předmětů, zejména na výstavu Velká válka v 
Krkonoších (MP Trutnov), na výstavu Z půdy na výstavu (Krkonošské muzeum Jilemnice, Památník 
zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou) a na výstavu Současná boleslawiecká kamenina. 
 
Krkonošské muzeum Jilemnice (KMJ) 
Zámek: 
6. 12. 2013–2. 3. 2014 Hodiny ze Schwarzwaldu 
7. 3.–27. 4. Václav Jansa. Výběr z díla předního českého malíře  
9. 3. – 3. 6. Jakub Obrovský – Obrazy 
7. 5.–4. 10. Loutky z fondu divadla Říše loutek v Praze. Další díl úspěšné výstavy uskutečněné v roce 
2011/12 
10. 10.–19. 11. Jan Kavan. Filatelistická výstava z díla předního českého výtvarníka  
26. 11.–1. 3. Teplo domova. 
Výstavní síň v č. p. 1: 
29. 11. 2013–23. 2. 2014 Kralické betlémy 
23. 3.–27. 7. Z depozitářů muzea 
29. 7.–7. 12. Po stopách Sarajeva 1914  
12. 12. 2014–15. 3. 2015 Světem mechanické hudby  
Erbovní sál v č. p. 1: 
29. 11. 2013–18. 5. 2015 Marie Fischerová-Kvěchová: Výběr z díla  
23. 5.–27. 7. Po stopách Sarajeva 1914  
6. 8.–2. 11. Historické mapy českého Království  
14. 11.–1. 3. 2015 Jarmila Haldová: výběr z díla 
 
Výrazně nejúspěšnější byly výstavy Po stopách sarajevského atentátu, Historické mapy českého 
Království a Hodiny ze Schwarzwaldu. Během zahájení výstavy Po stopách Sarajeva dne 23. května 
se uskutečnil bohatý program – významní účastníci, mezi nimiž nechyběli pracovníci ministerstva 
kultury, zástupci Matice české a patnáct potomků hraběcího rodu Harrachů, byli nejprve přijati na 
radnici. Poté jsme odjeli do Harrachovské hrobky v Horní Branné a uctili památku Jana Nepomuka 
hraběte Harracha. Následně byl před budovou gymnázia odhalen pamětní panel věnovaný Janu 
hraběti Harrachovi (1828–1909). Od 17 hodin se v kostele konala slavnostní mše, při níž bylo 
vzpomenuto obětí I. světové války. Při mši byla mimo jiných skladeb provedena Mozartova Missa in C 
a Alleluja od G. F. Händela. Po skončení bohoslužeb následovala slavnostní vernisáž výstavy a 
otevření nově instalovaných interiérových zámeckých expozic věnovaných Janu hraběti Harrachovi. 
Promluvila řada vynikajících osobností, včetně potomků hraběte Františka Harracha, účastníka 
tragických sarajevských událostí. Za tento den se nám z mnoha stran dostalo vřelého poděkování. 
Mimořádnou událostí se stalo i zahájení Jan Kavan – grafika a známková tvorba. Sešel se zde výkvět 
umělců zabývajících s tvorbou známek a těší nás, že do Jilemnice se rádi každoročně vracejí. 
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Muzeum zapůjčilo pět výstav jiným institucím (např. Galerie výtvarného umění Hodonín, zámek Kunín, 
Regionální muzeum Náchod atd.) Řadu exponátů jsme zapůjčili desítkám dalších muzeí a galerií. 
 
Památník zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou (PZV) 
7. 6. 2014–30. 4. 2015 Tajemství školního kabinetu. Výstava představila učební pomůcky a školní 
potřeby používané v první polovině 20. století ve vesnické škole 
2013–31. 5. 2014 Sedlačina pěkná dřina. Připomenutí i oživení starých a dnes již téměř 
zapomenutých pomocníků při práci na poli. 
Chodba 
2013–31. 3. 2014 Miroslav Sadílek – fotografie. Krkonoše zachycené objektivem nadšence z Pasek 
nad Jizerou 
 
Za výstavními účely si PZV vypůjčil od jiných institucí 329 sbírkových předmětů, 135 ze své sbírky 
zapůjčil.  
 

Další akce pro veřejnost  
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí  
 
Vedle doprovodných akcí přímo vázaných na jednotlivé výstavy, uspořádalo KMV další tradiční i 
netradiční akce pro veřejnost. Začátek roku je spojen s pravidelnými úterními besedami „Pod kočkou“ 
v č. p. 222. Cyklus oblíbených posezení se zajímavými hosty začal 7. 1. tématem Horská služba 
v Krkonoších, kdy její dlouholetý a zkušený člen Přemysl Kovařík pohovořil o jejím významu. 21. 1. 
proběhla beseda Zapomenutí hrdinové Krkonoš, která se zabývala německými odpůrci nacismu 
v českých zemích za přítomnosti pamětníka válečných událostí Edwina Markse ze Žacléře. Příběhy a 
fotografie Břeňka Michálka mohli návštěvníci obdivovat na dalším posezení nazvaném Austrálie – 
divoké pobřeží. Filmový večer Vrchlabí 60. let proběhl 18. 2. a zavzpomínal nejen na Josefa Dvořáka, 
ale I další členy vrchlabského filmového klubu. Další úterní podvečer patřil besedě nazvané Karel 
Halíř, evropský koncertní mistr z Vrchlabí. O životě a díle Halíře nejen hovořil Eduardo García Salas, 
koncertní mistr Hudebního divadla v Karlíně a Radek Hanuš, ředitel vrchlabské hudební školy. Vše 
bylo umocněno promítáním, ale především působivým živým minikoncertem. 
18. 3. se návštěvníci besedy přenesli s Pavlem a Klárou Bezděčkovými do peruánského Národního 
parku Manú a dozvěděli se o jeho fauně a flóře. 
Jubilejní 10. muzejní noc nazvaná Konzervátorská vycházela z výstavy Z půdy na výstavu, konané 
přes celou hlavní sezónu v ambitu kláštera a představovala práci konzervátorek našeho muzea. Pro 
příchozí byl připraven bohatý program – na začátek byla slavnostně zahájena výstava Současná 
boleslavecká kamenina, dále proběhla přednáška Mgr. Dany Modráčkové – Péče o sbírkový fond v 
muzejních institucích. Návštěvníci se mohli poradit, jak ošetřit či opravit umělecké předměty a sami si 
to také vyzkoušet. Muzejní noc zakončil koncert ředitele ZUŠ ve Vrchlabí Radka Hanuše. 
I v roce 2014 doprovodil v rámci Toulek krkonošskou historií J. Louda zájemce o krkonošskou lidovou 
architekturu, tentokrát Pasekami nad Jizerou.  
V červenci a srpnu proběhl již 17. ročník Řemeslnického léta, organizovaný Hanou Švecovou ve 
čtyřech historických domcích. Během léta zde prezentovali svůj um řemeslníci tradičního i 
netradičního zaměření a konaly se dvě řemeslné dílny – měditepecká a malby na hedvábí (viz 
Projekty). Masopustní, velikonoční, svatojánská, dožínková a vánoční akce proběhly v rámci projektu 
Zahrady živé kultury (viz Projekty). V předvánočním čase se klášter zaplnil knihami, které tu již 
tradičně prodávalo sdružení Tamar v rámci dobročinné akce Knihobraní. Závěr roku patřil 
Štěpánskému koncertu v klášterním kostele sv. Augustina.  
 
 

Publikační, přednášková a výzkumná činnost, mediální 
prezentace muzea  
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí  
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Publikace muzea: 
V roce 2014 vydalo KMV, resp. Správa KRNAP, z projektu Via fabrilis II sadu propagačního materiálu 
– brožur o jednotlivých zastaveních na cestě z Vrchlabí do polského Boleslavce a také skládačku s 
mapkou a cestovní deníček. 
 
Publikační, přednáškové, výzkumné a vzdělávací aktivity odborných pracovníků:  
Mgr. Libor Dušek (etnolog) zpracoval text pro brožuru Lidové zvyky v Krkonoších, kterou vydala 
Správa KRNAP, dále pravidelně přispíval do časopisu Krkonoše – Jizerské hory (13 příspěvků), zj. 
rozhovory s pamětníky v rámci rubriky Návštěva. Pro katalog Boleslavecká umělecká keramika 18. a 
19. století připravil článek o výskytu keramiky ve sbírkách muzeí severovýchodních Čech, zpracoval 
text pro informační kiosky pro projekt Via fabrilis (viz Projekty). Dále mapuje současné betlemáře a 
tradiční řemesla v Krkonoších a Podkrkonoší. Pokračuje v etnologickém terénním výzkumu formou 
sběru primárních dat prostřednictvím řízených rozhovorů s pamětníky. Z přednáškové činnosti 
jmenujme přednášku pro studenty etnologie FF UK v Praze o krkonošských tradicích v rámci ročního 
cyklu, přednášku o metodologii a zpracování dat orálních historie pro o. s. v Kohoutově, přednášku o 
soužití Čechů a Němců v Krkonoších a Podkrkonoší pro univerzitu třetího věku ve Vrchlabí, 
spolupracoval s L. Rudinskou na dokumentu o P. Wonkovi.  
Mgr. Jiří Louda (historik) publikoval jeden příspěvek v čas. Krkonoše – Jizerské hory. Dále realizoval 5 
přednášek, exkurzi pro veřejnost a školení pro průvodce po KRNAP. Podílel se na textech pro katalog 
Boleslavecká umělecká keramika 18. a 19. století, připravil text ke slepovacím modelům historických 
staveb Krkonoš, publikoval článek Hus nebo Bismarck, aneb nacionalismus u krkonošských 
evangelíků pro měsíčník Český brat. Spolupracoval s Univerzitou Pardubice na vícedenním terénním 
průzkumu lidové architektury v okolí Špindlerova Mlýna. Nadále zůstává aktivním členem 
Vlastivědného kroužku pro Krkonoše a Podkrkonoší, členem redakční rady sborníku Krkonoše – 
Podkrkonoší a pracuje pro oblast památkové péče jako konzervátor SPP pro ORP Vrchlabí a jako člen 
Komise pro regeneraci MPZ Vrchlabí.  
Jana Skálová a Radomíra Řezníčková (konzervátorky) poskytovaly konzultace kolegům z 
okolních muzeí a soukromým osobám ohledně postupů konzervování předmětů. Pro kolegy z muzeí 
severovýchodních Čech a pro veřejnost připravily dva semináře v rámci projektu Via fabrilis(viz 
Projekty). Samy se v rámci sebevzdělávání obracely s konzultacemi na odborná pracoviště v muzeích 
Brně a Roztokách u Prahy.  
Ing. Jakub Šimurda, Bc. (přírodovědec) provedl dvě zoologické přednášky v Muzeu Podkrkonoší v 
Trutnově, spoluorganizoval tradiční akci Kroužkování u krmítka a Vítání ptačího zpěvu. Pro čas. 
Krkonoše – Jizerské hory připravil 12 pokračování seriálu Památné stromy Krkonoš a Podkrkonoší a 
další dva články Ptáci v zemědělské krajině a Neživé Krkonoše. Pro česko-polský projekt Fauna 
Krkonoš (mapování a sčítání volně žijících ptáků na území Krkonoš a jejich podhůří) mapoval výskyt 
ptačí fauny, podílel se na výzkumu genetické struktury populací sýce rousného v ČR (ve spolupráci 
s katedrou ekologie FŽP ČZU v Praze), na inventarizačním průzkumu šelem na území Krkonoš, na 
monitoringu zimujících netopýrů v podzemních prostorách a náhodných inventarizačních průzkumech 
lesních mravenců (zpravidla v rámci jiných aktivit v terénu). Je členem redakční rady ornitologického 
sborníku Prunella, dále členem České společnosti ornitologické, Ornitologické sekce při Správě 
KRNAP a Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze.  
Blanka Zázvorková (fotoarchiv, digitalizace sbírek) se podílela na textech pro katalog Boleslavecká 
umělecká keramika 18. a 19. století. Účastnila se semináře Národního archivu a ČIS Praha Filmové a 
zvukové archiválie. Pravidelně se účastnila jednání krajské sekce Asociace muzeí a galerií, je členkou 
Kulturní komise MÚ Vrchlabí. 
 
V rámci projektu Konev (ve spolupráci s Univerzitou v Olomouci) podnikli B. Zázvorková, J. Skálová, J. 
Louda a L. Dušek 14denní studijní cestu po muzeích a návštěvnických centrech Dánska, Švédska a 
Norska. 
 
Další aktivity odborných pracovníků:  
Celkem poskytli odborní pracovníci muzea své služby 296 badatelům buď formou osobní konzultace, 
nebo prostřednictvím korespondence. Mezi nejčastější žádosti patřilo vyhledávání historických 
fotografií soukromým i právnickým osobám, dále konzultace při přípravě bakalářských a diplomových 
prací.  
 
Mediální prezentace muzea:  
Tak jako v minulých letech byly informace o dění v muzeu (pozvánky na akce, tiskové zprávy) 
distribuovány médiím a na webové stránky muzea prostřednictvím odd. Propagace Správy KRNAP a 
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prostřednictvím facebooku muzea (publikování krátkých zpráv, zodpovídání badatelských dotazů 
apod.). Pokračovala spolupráce s Českou televizí – pořadem Toulavá kamera (pořady Horní Branná – 
J. Louda) a Českým rozhlasem. 
 
Krkonošské muzeum Jilemnice  
 
Přednášková apod. činnost PaedDr. J. Luštince:  
9. 1. Liberec, Velvyslanectví Norského království v Praze a Krajská vědecká knihovna v Liberci: 
projekt Norská zima v Liberci, přednáška: České a norské lyžování 
18. 3. Hostinné: Františkánský klášter Hostinné, přednáška: Jan Nepomuk František Harrach 
31. 3. Jelení Hora, Jelenogórské centrum kultury, přednáška: Velikonoční zvyky v českých Krkonoších 
31. 5. Horní Branná, cyklus Toulky Krkonošskou minulostí, Po stopách historie v Horní Branné, 
komentovaná prohlídka hrobky hrabat Harrachů, branského zámku, procházka po obci 
6. 6. Jilemnice, Slavnostní odhalení pamětní desky Jindřicha Ambrože, odborný výklad  
10. 8. Kunín, zámek Kunín, zahájení výstavy: Po stopách sarajevského atentátu 
13. 9. Jilemnice, kostel sv. Vavřince, Dny evropského dědictví: komentovaná prohlídka zvonů 
18. 9. Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, přednáška z cyklu Památky kolem nás: Po stopách 
Sarajeva 
29. 11. Jilemnice, Společenský dům Jilm, 120 let ČKS SKI Jilemnice, křest knihy „Ať to frčí“ 
1. 12. Hořice v Podkrkonoší, Městské muzeum a galerie Hořice, přednáška: Krkonošské Vánoce 
6. 12. Martinice v Krkonoších (nádraží): oslava 115. výročí dráhy Martinice – Rokytnice n. Jizerou, 
odborný výklad 
 
Památník zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou  
 
Pracovnice PZV A. Bariaková poskytla konzultace a zpřístupnila sbírku či archiv muzea 18 badatelům.  
 

Sbírky 
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí  
 
Za rok 2014 se sbírka KMV rozrostla o 177 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Více jak 100 
přírůstkových čísel tvoří nové přírůstky do přírodovědného fondu – zoologie (48 čísel, přičemž v jedné 
entomologické krabici je několik stovek kusů exemplářů), dále botaniky (67 přírůstkových čísel). 
Z ostatních fondů připomeneme obraz Lyžař v zimní krajině od Karla Havlaty, dále práce (montáž) v 
lahvi, s motivem ukřižování, malý stolní betlém a další předměty hlavně do podsbírky etnografie. 
Kartové záznamy sbírkových předmětů jsou průběžně digitalizovány (k 31. 12. 2014 je zdigitalizováno 
25 416 záznamů). Postupně je doplňována webová aplikace Vademecum, která umožňuje zpřístupnit 
sbírky KMV na internetu široké veřejnosti.  
V souladu s muzejním zákonem bylo v roce 2014 zrevidováno 4 489 ev. čísel sbírkových předmětů. 
367 sbírkových předmětů bylo odborně ošetřeno v konzervátorské dílně KMV. Velká část 
etnografických sbírek byla přestěhována do objektu bývalého hlavního skladu Správy KRNAP v 
Hořejším Vrchlabí, který se stal naším novým depozitářem.  
 
 
Krkonošské muzeum Jilemnice  
 
V roce 2014 KMJ darem, nákupem či převodem získalo 97 přírůstkových položek, za nimiž se skrývá 
134 sbírkových předmětů.  
K nejcennějším ziskům patří výtvarně i technicky kvalitní podlahové bicí čtvrťové hodiny, jež pocházejí 
z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou to jediné 
známé dochované podlahové hodiny z 1. poloviny 19. století prokazatelně jilemnického původu. Dne 
7. února 2014 byla vyhlášena sbírka na nákup tohoto pozoruhodného díla a během pouhých jedenácti 
měsíců se podařilo shromáždit celou částku na zakoupení hodin, tedy 132 000 Kč. Další dva 
znamenité přírůstky jsme získali díky příspěvku ministerstva kultury z programu ISO – nákup 
předmětů mimořádné umělecké a historické ceny. V prvém případě jsme zakoupili velmi kvalitní 
symbolistní obraz Františka Kavána „Zlatá noc" (kombinovaná technika, papír, 34 × 49 cm, kol. r. 
1899). Druhou významnou akvizicí se stal polohedvábný koberec orientálního původu. Pochází z 
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původního vybavení jilemnického zámku. Zvláštní zmínku si zaslouží i kompletní vybavení jilemnické 
holičské a kadeřnické oficíny z meziválečného období. 
Desítky dalších exponátů byly ošetřeny a konzervovány vlastními silami nebo v konzervátorské dílně 
KMV. Periodické inventarizaci byl podroben fond lyžování (2 071 položek).  
 
Památník zapadlých vlastenců Paseky nad Jizerou  
 
Sbírka PZV byla v roce 2014 bezúplatně obohacena o 17 ev. č. sbírkových předmětů. K 31. 12. 2014 
tak činí její celkový počet 1 121 ev. č. sbírkových předmětů, z nichž 658 má svůj digitální záznam. 
Roční periodickou inventarizací prošlo 200 ev. č. sbírkových předmětů. 127 sbírkových předmětů bylo 
ošetřeno ve spolupráci s konzervátorskou dílnou KMV.  
 
Knihovna KMV 
 
Knihovna KMV (ev. č. 4003 dle knihovního zákona) spravuje k 31. 12. 2014 38 600 knihovních 
jednotek (knih a časopisů). V roce 2014 byla doplněna o 295 přírůstků zařazených do sbírkového 
fondu regionální literatury (akvizice z nové literatury, z odpisových fondů jiných knihoven, z darů) nebo 
do nesbírkového odborného fondu (akvizice koupí, výměnou časopisů za sborník Opera Corcontica). 
Záznamy o nových akvizicích jsou průběžně digitalizovány v programu Clavius, aktualizovány a nově 
doplňovány jsou záznamy také do Souborného katalogu Národní knihovny ČR. Bylo realizováno 850 
knižních výpůjček. V knihovně je registrováno 415 uživatelů. Mimoto zajišťovala knihovna distribuci 
sborníku Správy KRNAP Opera Corcontica a rozesílání povinných výtisků Správy KRNAP.  
V rámci regionálního sbírkového fondu knihovny bylo nově inventarizováno a zároveň digitalizováno 
90 ev. č. sbírkových předmětů, 315 sbírkových předmětů prošlo revizí.  
 

Projekty  
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí  
 
 
Zahrady živé kultury – ochrana společného dědictví polsko-českého pohraničí 
 
vedoucí partner: Muzeum Ceramiki w Boleslawcu  
partner: Správa KRNAP – Krkonošské muzeum ve Vrchlabí 
trvání projektu: leden 2012–prosinec 2014 
garant projektu: B. Zázvorková  
 
V prosinci 2014 skončil akcí Vánoční jarmark projekt, jehož hlavní náplní bylo znovu oživovat tradiční 
svátky v průběhu roku, dále je rozvíjet a prezentovat jejich společné nebo rozdílné rysy v Čechách a 
v Polsku. Nosným tématem byl tzv. tradiční rok, členěný v minulosti dle zemědělských prací a 
církevních svátků, které byly vyhledávanými společenskými událostmi. Těmi nejvýznamnějšími byly 
masopust, Velikonoce, slunovrat – svátek sv. Jána, dožínky a Vánoce. Každý z pěti svátků byl 
představen nejrozmanitějšími prostředky – živými demonstracemi, výstavami, přednáškami, koncerty, 
ochutnávkami tradičních pokrmů, ukázkami řemesel, filmovými projekcemi nebo divadelními 
představeními. 
V roce 2014 byly realizovány následující akce:  
7. 4. Masopust. Masopustní průvod vycházel od muzea na náměstí. Zde byla sehrána malá divadelní 
hra a dále průvod pokračoval na zahradu za čtyřmi historickými domky, kde byly připraveny 
masopustní pochoutky, hry pro děti a další program. 
15. 4.: Velikonoce v muzeu. Akce pro děti mateřských a základních škol. Děti si vyzkoušely různé 
techniky zdobení kraslic a naučily se plést pomlázku. Dále proběhla ukázka pečení perníků, které si 
děti samy ozdobily. 
27. 6. Svatojánská noc – večerní akce pro nejširší veřejnost odehrávající se na zahradě za čtyřmi 
historickými domky. Součástí programu byla přednáška o stlaní svatojánské postýlky s praktickou 
ukázkou, zahrála kapela The Grooves, děti si užily malého dětského kolotoče a dalších her. 
5. 9. Dožínky – v rámci této akce byla předem vyhlášena soutěž o nejchutnější dožínkový koláč. 
Z přinesených koláčů vybírali vítěze sami návštěvníci. Další bohatý program si užili jak rodiče, tak i 
jejich děti. 
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28–29. 11. Malý vánoční jarmark – dvoudenní akce pro školy i veřejnost, kteří zhlédli tradiční 
řemeslníky, zapojili se do tvorby a odnesli si nejen příjemný pocit prodchnutý vánoční atmosférou, ale i 
dárky pro své blízké. 
Více informací o projektu na http://www.krnap.cz/zahrady-zive-kultury.  
 
Via fabrilis – Cesta řemeslných tradic II 
 
vedoucí partner projektu: Muzeum keramiky v Bołeslawci 
partner projektu: Správa KRNAP – Krkonošské muzeum ve Vrchlabí 
trvání projektu: leden 2013–prosinec 2014 
 
Pokračování úspěšného projektu skončilo v prosinci 2014. 
Projekt Via fabrilis II vycházel ze získaných zkušeností z prvního projektu a dále rozvíjel původní 
myšlenku uchování technologií rukodělné výroby, jakožto projevu tradiční lidové kultury. Rozvíjel 
úspěšnou myšlenku motoristické cesty po zastaveních prezentujících tradiční řemeslnou výrobu a 
historii regionu. 
Ke stávajícím 15 zastavením na obou stranách Krkonoš bylo přibráno dalších 11, konkrétně 8 v 
Polsku a 3 v Čechách. Celkem se uskutečnilo 17 akcí zaměřených na turisty, místní obyvatele, laiky i 
odborníky zajímající se o řemeslné tradice. Mnohé akce proběhly na zahradě za čtyřmi historickými 
domky na náměstí Míru ve Vrchlabí, proto byla součástí projektu i její celková rekonstrukce. 
V rámci projektu byl vytištěn propagační materiál, který celý projekt propaguje a přibližuje – brožura o 
cestě Via fabrilis (15 000 ks), leták s mapkou (15 000 ks), turistický deník (5 000 ks), propagační leták 
Krkonošského muzea, plakáty a letáky k řemeslným dílnám, seminářům a výstavám. 
Akce, které se uskutečnily v roce 2014: 
15. 4. Pečení perníčků – kurz pečení a zdobení velikonočních perníčků. 
13. 5.–31. 8. Z půdy na výstavu – výstava, která přiblížila taje konzervátorského řemesla. Tedy jak se 
to stane, že ze zaprášeného haraburdí je “najednou” muzejní exponát, který obdivují lidé na 
výstavách. 
24. 5.–7. 9. Současná boleslawiecká kamenina – výstava představila produkci známé polské keramiky 
v letech 1945–2014.  
23. 5. Seminář péče o sbírkový fond – přednáška Mgr. Dany Modráčkové, restaurátorky a 
konzervátorky, se věnovala šetrnému zacházení s muzejními předměty a jejich optimálnímu uložení. 
23. 6. Seminář – Péče o muzejní sbírky – v rámci semináře seznámila Mgr. Dana Modráčková 
zájemce s preventivní ochranou sbírek, správnou prezentací sbírek z hlediska preventivní konzervace, 
ale hlavně vše doplnila praktickými ukázkami. 
27.–28. 6. Dílna rytecká – vedl Mgr. Jan Černoš, který se věnuje různým ryteckým technikám zhruba 
dvě desítky let. Krom vlastní bohaté tvorby (nejen rytecké, ale i malířské, fotografické apod.) je 
pedagogem Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. 
 1. 7.–31. 8. Řemeslnické léto – každoroční pravidelná akce, letos již 17. ročník předvádění tradičních 
nejen krkonošských řemesel  
6.–7. 8. Dílna měditepecká -- dvoudenní letní kurs vedl šperkař pan Jiří Moravec a přilákal množství 
dětí i dospělých, kteří se přiučili tradičnímu řemeslu a domů si odnesli vlastnoručně vyrobený 
umělecký předmět. 
18.–19. 8. Dílna – malba na hedvábí. Hedvábný šátek si mohli pomalovat účastníci dvoudenního 
kurzu pod vedením paní Věry Uríkové z Poniklé. 
22. 8. – Zájezd po nových zastaveních Via fabrilis. Zcela zaplněný autobus účastníků si prohlédl 
sklářskou huť Julia v polských Piechowicích, umělecké studio skla Borowski v Boleslavci. Závěr patřil 
tradičním trhům “Svět keramiky” v Boleslavci. 
19.–20. 9. Dílna pletení ošatek – lektor Jaroslav Urík se pletení ošatek a obdobným tradičním 
řemeslným pracím s použití přírodních materiálů věnuje již několik desítek let. Pod jeho vedením se 
účastníci naučili plést ošatku. 
26–27. 9. Dílna kresby a malby. Výtvarnice Romana Čivrná příchozí prakticky seznámila se základy 
kresby i malby v interiéru i plenéru. Během dvoudenního kursu účastníci různého malovali různými 
technikami a odnesli si poměrně zdařilá díla. 
19. 11. Seminář Kříže, pomníčky, zvoničky – přednáška/seminář PhDr. Miroslava Cogana z Muzea 
Českého Ráje v Turnově na téma drobné kamenické památky v regionu Podkrkonoší, Pojizeří a 
Českého Ráje měla velký úspěch. 
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Návštěvnost Krkonošských muzeí v roce 2014 
 
NÁVŠTĚVNOST KRKONOŠSKÝCH MUZEÍ V ROCE 2014 

počet návštěvníků celkem platící neplatící vstupné 
celé 

vstupné 
snížené 

vstupné 
rodinné 

Krkonošské muzeum Vrchlabí - 
klášter 11 424 8 583 2 841 5 763 5 661 808 

Krkonošské muzeum Vrchlabí - 
čtyři historické domky 9 406 6 828 2 578  4 472 2 356 539 

Krkonošské muzeum Jilemnice 25 246 19 
016 6 230 3 160 8 102 785 

Památník zapadlých vlastenců 
Paseky nad Jizerou * 4 983 2 831 2 152 757 1 794 155 

Expozice Šindelka Harrachov 8 783 7 636 1 147 3 749 3 887 586 

 
* redukovaná otevírací doba: út–so (únor, březen, červenec, srpen út–ne; listopad zavřeno) 
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9. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ SPRÁVY KRNAP 
 
Luděk Khol a kol. 
 

Úvod 
 
Rok 2014 byl rokem, kde se Správa KRNAP nemusela potýkat s žádnými mimořádnými okolnostmi, 
nepředvídatelnými situacemi nebo neplánovanými akcemi. 
 
Byl to rok, kdy jsme pokračovali v likvidování povodňových škod z června 2013, pokračovali jsme 
v akcích z programů EU z minulých let, připravovali jsme se na nové operační období v čerpání 
dotací. Žádné nové projekty, financované z mimorozpočtových zdrojů, jsme v tomto roce nezahajovali, 
protože operační období končí rokem 2014 resp. ještě 2015. 
 
I v oblasti personálního zajištění organizace nebyla nutná téměř žádná úsporná nebo organizační 
opatření, v organizaci došlo pouze k zřízení nového oddělení projektového řízení, dále byli přijímáni 
pracovníci do projektů (zde jde hlavně o projekt LIFE+).  
 
Plán pro rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný a s minimální potřebou použití rezervního fondu nebo 
fondu odměn, po celý rok 2014 jsme se snažili pohybovat v limitech daných ročním plánem. 
 
Finanční prostředky na jednotlivé projekty byly čerpány v rámci všech dostupných evropských 
programů (hlavně OPŽP), programů přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. 
Dále jsme čerpali prostředky programů z MŽP 
PPK – program péče o krajinu 
POPFK – program podpory přirozených funkcí krajiny 
NEZCIZ – program péče o nezcizitelný státní majetek 
A dále ještě z různě získaných finančních prostředků – Krajské úřady, granty apod. 
 
 

Financování činnosti organizace 
 
Pro sledování hospodaření Správy KRNAP byl pro rok 2014 vypracován plán, členěný na hlavní a 
hospodářskou činnost.  
Tento plán byl rozpracovaný na jednotlivé odbory, oddělení a pracoviště uvnitř organizace.  
 
Provozní činnost organizace byla mimo vlastních zdrojů v plánu kryta k počátku roku 2014 takto: 
 
A) příspěvek od zřizovatele    celkem 104 177 096 Kč  
 z toho prostředky na provoz      30 884 tis. Kč 
    prostředky na platy       72 602 580 Kč 
    prostředky na OON        690 540 Kč 
    Program péče o krajinu D     2 550 tis. Kč 
    Program obnovy přiroz. f. krajiny  3 420 tis. Kč 
    Program Správa nezciz. st. majetku 6 400 tis. Kč  
  
Přehled navyšování plánu dotace od zřizovatel za rok 2014 : 
 
Základní plánovaný rozpočet dotace od zřizovatele byl pro rok 2014  104 177 096 Kč 
 
Příspěvek na činnost ke konci roku 2014 činí           130 348 418,33 Kč 
 
Navýšení je hlavně o prostředky  
Projekt Tušsko (spolupráce s Gruzií)               203 tis. Kč 
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PPK                           2 550 tis. Kč 
ISPROFIN                        7 068 tis. Kč 
Mimorozpočtový ISPROFIN                 13 854 tis. Kč 
Příspěvky na funkci Odborného lesního hospodáře        1 663 tis. Kč 
 
B) prostředky mimorozpočtové (SFŽP)          499 28,88 Kč  
 
C) Prostředky od ÚSC                     0 Kč  
 
D) VaV                           0 Kč 
 
E) Prostředky z roku 2013 - Stabilizace       - 1 185 798,48 Kč  
 
F) Prostředky ze zahraničí – přeshr. spolupráce     7 290 460,63 Kč  
 
G) Jiní poskytovatelé                166 629,52 Kč                
 
H) Transferový podíl                9 475 290 Kč 
 
CH) Program Člověk a přírody z 2012          375 551 Kč 
 
 
Investiční činnost  
 
Organizace nepřímo použila i dotace ze Státního fondu životního prostředí na výkupy lesních 
pozemků. Tyto dotace ze SFŽP nebyly ale poskytnuty přímo organizaci, ale peníze na výkupy 
pozemků, financované ze SFŽP, šly ze SFŽP přímo prodávajícím, a tudíž se v účetnictví neobjevily. 
 
 

Výnosy 
 
 
Celkové výnosy za rok 2014 činí            354 229 129,81 Kč  
               v roce 2013      375 111 755,56 Kč       
               v roce 2012      383 787 642,63 Kč 
               v roce 2011      396 482 022,78 Kč 
               v roce 2010      385 378 387,06 Kč 
 
z celkových výnosů 2014 byly vnitropodnikové výnosy (VPV)  6 992 379,11 Kč 
               za rok 2013      6 420 886,61 Kč 
               za rok 2012      8 929 948,23 Kč 
               za rok 2011      10 473 357,65 Kč 
               za rok 2010      11 245 842,81 Kč 
    
Po odečtení VPV činí výnosy Správy KRNAP       347 236 750,70 Kč 
               v roce 2013      368 690 868,95 Kč  
               v roce 2012      374 857 694,40 Kč 
               v roce 2011      386 008 665,13 Kč 
               v roce 2010      374 132 544,25 Kč 
                
z toho výnosy v hlavní činnosti 346.851.326,02 Kč - v roce 2013 368 287 tis. Kč 
   výnosy v hosp. činnosti   385 424,68 Kč         406 tis. Kč 
 
 
Na celkových výnosech se mimo příspěvku od zřizovatele podílejí: 
 
a) tržby za vlastní výrobky (úč. 601)        146 000 995,20 Kč 
 z toho tržby za dřevo dle oddělení odbytu      142 309 414 Kč 
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Tržby za vlastní výrobky – porovnání rok 2013  134 451 tis. Kč 
               rok 2012  154 409 tis. Kč 
               rok 2011  129 364 tis. Kč 
               rok 2010  117 874 tis. Kč 
  
Porovnání let 2014 a 2013 představuje nárůst tržeb o 11,5 mil. Kč, což je způsobeno hlavně prodejem 
dřeva – více v této kapitole u bodu Odbyt. 
Meziroční nárůst představuje 8,6 %, což není nic zásadního, nicméně představuje to finanční zdroje 
navíc proti minulému roku k zajištění provozních potřeb organizace.               
 
Oddělení odbytu v roce 2013 vykázalo prodej dřeva ve výši     131 046 tis. Kč 
       v roce 2012 vykázalo tržby za dřevo       149 474 tis. Kč 
       v roce 2011 uvedlo ve svých výkazech tržby za dřevo 122 812 tis. Kč 
       v roce 2010 vykázalo tržby za dřevo       116 691 tis. Kč  
 
Nárůst tržeb za dřevo proti roku 2013 tedy představuje 11 263 tis. Kč, resp. 8,6 %. 
 
Rozdíl mezi účtem 601 a hodnotou, vykázanou pouze za dřevo oddělením odbytu, je především 
v prodeji ostatní vlastní výroby (sazenice, prodej zvěřiny z výkonu myslivosti, za drobnou lesní výrobu 
atd.) 
 
b) tržby z prodeje služeb (úč. 602,603,609) 20 190 905 85 Kč, v roce 2013 19 807 tis. Kč 
 z toho tržby ze vstupného (602110)   1 527 247,73 Kč      1 382 tis. Kč 
    tržby z nájemného (603101)    2 993 268,51 Kč      2 930 tis. Kč 
    tržby z pronájmů majetku, pozemků 11 665 999,82 Kč     12 433 tis. Kč 
    tržby z povolenek (609)       43 768,60 Kč       42 tis. Kč 
    tržby z ubytování (603100)     831 649,42 Kč      869 tis. Kč 
    tržby z časopisu Krkonoše (602125) 928 658,16 Kč      826 tis. Kč 
    tržby z kursovného (602140)    518 882,57 Kč      906 tis. Kč 
 
Porovnání tržeb za služby s minulými roky: 
2014  20 91 tis. Kč 
2013  19 807 tis. Kč 
2012  19 498 tis. Kč 
2011  20 534 tis. Kč 
2010  22 882 tis. Kč 
 
Pokračuje trend v poměrně vyrovnaném objemu příjmů z prodeje služeb, v posledních let tento objem 
osciluje mezi 22,9 a 19,5 mil. Kč. 
 
U pronájmu pozemků a ostatního majetku zde pokračuje maximální snaha organizace o dosažení 
stavu, že každý pozemek nebo státní majetek, užívaný cizím subjektem bude za úhradu pronajat. 
Inventarizací a napravováním chyb z minulých let zde dosahujeme tedy příjem téměř 12 mil. Kč, 
nicméně meziroční pokles představuje 700 tis. Kč, což je dáno odstoupením od nájemních smluv řady 
subjektů po našem avízu o předpokladu navyšování ceny nájemného. 
U příjmů z kursovného se nepodařilo zastavit propad v tržbách z příjmů z kurzů a navazujících aktivit - 
proti roku 2013 představuje snížení tržeb celkem o 387 tis. Kč, za tři poslední roky ale již snížení o 1,5 
mil. Kč. Zde se organizace rozhodla zastavit provoz Rýchorské boudy a objekt pronajala nájemci 
k datu 1. 5. 2013 a hledáme další zdroje k navýšení financí u této aktivity. 
 
c) tržby za zboží (úč. 604)         2 755 344,59 Kč 
                 2013  2.425 tis. Kč 
                 2012  2.835 tis. Kč 
                 2011  2.888 tis. Kč 
                 2010  2.585 tis. Kč                          
 
 z toho tržby z prodeje propagačního materiálu 2 359 427 Kč 
                   
            stejný údaj za 2013  2 374 tis. Kč 
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                  2012  2 419 tis. Kč 
                  2011  2 350 tis. Kč 
                  2010  2 192 tis. Kč 
 
Nárůst tržeb za zboží činí meziročně 330 tis. Kč, tedy 13,61 %. U propagačního materiálu činí pokles 
proti roku 2013 celkem 0,63 %, to znamená, že nárůst je u zboží mimo sortiment propagace. 
 
d) další výnosové položky 
 - změna stavu zásob        736.371,56 Kč v roce 2013 – 1.444 tis. Kč 
  (dříve 613, nyní u nákladů 508) 
 - smluvní pokuty a penále      168.791,00 Kč       3.756 tis. Kč 
 - úroky              366.867,59 Kč       2.498 tis. Kč 
 - kursové zisky          1.280.686,94 Kč       3.243 tis. Kč 
 - zúčtování fondů        18.109.649,54 Kč        80 tis. Kč 
 - ostatní výnosy         5.299.952,25 Kč       18.733 tis. Kč 
 - tržby z prodeje investičního majetku 2.852.710,46 Kč       1.575 tis. Kč 
 - tržby z prodeje materiálu      34.996,40 Kč         37 tis. Kč 
 - přecenění reálné hodnoty     3.205.561,00 Kč         0 
 
Změna stavu zásob sk. 61 resp. 508 představuje rozdílné zásoby v porovnání s rokem 2013 a stejně 
tak je i rozdílná fázová kalkulace k ocenění zásob. 
Níže uvedené porovnání ukazuje objem zásob ke konci roku a kalkulaci jednotlivých lokalit.  
Poznámka: Důležité je i uvést, že zatímco v roce 2011 se změna stavu zásob účtovala ve výnosech 
na účtech skupiny 61, v roce 2012 a v letech dalších se o změně stavu zásob účtuje v nákladech na 
účtu 508. Pro tyto rozbory je tedy proto uveden objem na účtu 508 s minusovým znaménkem. 
 
2014 P  363,44 m3 á 165,- 
  O 334,52   614,- 
  E 4 798,44  758,- 
 
2013 P 1.150,75 m3 á 174,- 
  O 1 779,72  640,- 
  E 2 438,91  786,- 
 
2012 P  904,31 m3 á 215,- 
  O 1 365,22   785 
  E 959,48   943 
 
2011 P 1.009,32 m3 á 202,- 
  O 1 636,09  709 
  E 7 188,32  869 
 
2010 P 2.076,75 m3 á 208,- 
  O  695,96  713 
  E 6 874,46  1 075 
 
 
 
Zásadní pokles příjmů u 662 – úroků je dán změnami sazeb Komerční banky, objemem peněz na 
běžných účtech a je pouze částečně ovlivněn ze strany organizace jednáními s bankou. Stejně tak je 
tomu u účtu 663 – Kursové zisky. 
 
U účtu 648 – zúčtování fondů se jedná o  
použití fondu odměn   927 438,00 Kč 
použití fondu rezervního 7 536 527,38 Kč – postupné čerpání odložené dotace LIFE+ 
úhrada oprav majetku z fondu reprodukce 9 645 684,16 Kč 
 
Podstatně nižší objem, účtovaný na účtu 649 – Jiné ostatní výnosy je dán především nižším objemem 
výnosů na účtu 649115 (přijaté náhrady škod k majetku) ve výši 3 426 tis. proti loňským 16 391 tis. Kč. 
Zde se jedná hlavně o obdržené pojistné k povodňovým  
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škodám. 
Na účtu 649104 jsou uvedeny dary a granty ve výši 955 895,86 Kč 
 
Přehled darů: 
Spolupráce na financování muzea v Jilemnici a pasekách s obecními úřady 
Jilemnice 800 000 Kč 
Paseky 140 495,86 Kč 
Nadace Preciosa – spolufinancování časopisu Krkonoše 15 000,- 
Další drobné dary od sponzorů 
 
Nižší objem je i u smluvních pokut a penále – účet 641, kde je téměř 169 tis. proti loňským 3 756 tis. 
Kč. Zde v roce 2013 činila 3 720 tis. pokuta společnosti Metrostav za nedodržení termínu při výstavbě 
KCEV. 
V roce 2014 jde opět převážně o penalizace vůči stavebním firmám za nedodržení smluv – W stav, 
Aquasys apod. 
 
 
Tabulky Rozbory hospodaření N a V 
Rozdělení výnosů po účtech na jednotlivé odbory uvnitř organizace je uvedeno v Příloze č. 11. 
Uvedená tabulka je zpracována pro sledování nákladů a výnosů za každý odbor a následně je na EO 
prováděno dopracování tabulky i na každé účetně sledované středisko uvnitř odboru. Je zde uvedeno 
porovnání proti roku 2013, index 2014/2013 a procentní plnění skutečnosti na plán. 
 
Odbyt 
 
Odbyt dříví byl v roce 2014 poznamenán řadou okolností, které se výrazněji promítly do celkového 
hodnocení: 
 
a. Změna kurzu koruny vůči euru zavedená ČNB k 1. 1. 2014. Tato změna byla příčinou zvýšení ceny 
průmyslových výřezů pro export o 2–3 eura. Následně byly tyto ceny zvýšeny i pro subjekty, které své 
výrobky uvádějí pouze na vnitřním trhu. 
 
b. Nástup roku 2014 byl poznamenán velmi mírnou zimou. Bylo možné pracovat v lese i na řadě lokalit 
v jiných letech v zimním období nepřístupných. Z tohoto důvodu došlo už v polovině února k naplnění 
kvartálních smluv a odběratelé na tuto situaci reagovali snížením ceny. Pozdržení dodávek by 
prodejní ceny nevylepšilo, protože v dalších měsících ceny podle předpokladu klesaly a Správa 
KRNAP měla zájem na plynulosti dodávek kvůli bonusům (očekávané bonusy za pravidelnost 
dodávek v roce 2014 činí 1 207 000 Kč). 
 
c. V druhém a třetím čtvrtletí docházelo k poklesu cen, a to zejména u průmyslových výřezů. Ve třetím 
čtvrtletí se ceny dřeva se vrátily na úroveň cen konce roku 2013. 
 
Vývoj průměrného zpeněžení po měsících: 
  1  2   3   4   5   6   7   8   9  10   
 1741 1730 1709  1662 1630  1621 1593 1573 1548 1544 
 
  11  12 
 1537 1536 
 
d. Díky pro lesní práce příznivějším povětrnostním podmínkám na počátku roku byla větší část dřevní 
hmoty realizována v prvním pololetí, kdy byly ceny dříví vyšší:  
 
Podíl obchodu se dřevem dle jednotlivých čtvrtletí: 
1. čtvrtletí    12872 plm      13,78 % 
2. čtvrtletí    36296 plm      39,47 % 
3. čtvrtletí    38296 plm      40,99 % 
4. čtvrtletí    5385 plm       5,76 % 
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e. Není evidována žádná pohledávka, která by znamenala riziko jejího neuhrazení (firma Bravalm, 
která nemá uhrazenou celou fakturační částku, se se Správou KRNAP dohodla na způsobu úhrady 
dlužné částky 25 856 Kč). 
 
f. Plnění jednotlivých rámcových smluv, jejich dodatků a všech dalších závazků je patrné z přiložené 
tabulky. Plánované množství nebylo naplněno pouze v případech požadavků od odběratelů.  
 
g. Pro hodnocení úspěšnosti či opaku zpeněžení měla zásadní význam elektronická přejímka. 
Přestože je tato operace deklarována jako nezávislá, detailní analýza přináší zajímavé údaje. Velmi 
pozitivně se projevila dohoda mezi Správou KRNAP a jedním z hlavních odběratelů Stora Enzo o 
zavedení protokolu o neshodě (každá dodávka, která nesplňuje příkaz ředitele č. 5 z roku 2011 je 
neprodleně řešena). 
 
h. Odběratelé mají zvýšený zájem o méně kvalitní průmyslové výřezy. Proto mírně narůstala cena 
průmyslových výřezů kvality „D“ oproti mírnému poklesu ceny kvality „A“. Součásti rozborů je tabulka 
dosaženého zpeněžení u průmyslových výřezů dle jednotlivých odběratelů. U této tabulky je nutné mít 
na zřeteli, že průměrná cena vznikla z rozdílného kvalitativního podílu.  
 
i. Důležitým úkolem je obchodovat transparentně a pro stát co nejvýhodněji. Následující údaje 
umožnují porovnat ceny dosažené na burze s cenami dosaženými u smluvních partnerů (srovnání ve 
stejném čase a totožné kvalitě). V případě, že se nepodařilo dříví realizovat prostřednictvím burzy za 
ceny očekávané Správou KRNAP a nabídnutá cena byla podstatně nižší, bylo dříví prodáno 
smluvnímu partnerovi za vyšší cenu. 
ČM burza objem  vysoutěž. cena  po přejímce cena u smluv. partnera 
 956   356    2420      2166         2465 
 867   619    2250      1962         2360 
 267   522    2290      1966         2152  
 
j. I v roce 2014 jsme pokračovali v pilotním projektu ověřování prodeje dřeva na pni. Celkem tímto 
způsobem bylo vytěženo 632,74 plm, a to na územním pracovišti Špindlerův Mlýn a Harrachov.  
 
 Na závěr považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že ceny dříví z Krkonoš nepříznivě ovlivňuje:  
Dopravní vzdálenost ke stěžejním odběratelům. 
Doba realizace podstatné části dřevní hmoty (druhé a třetí čtvrtletí je nejproblematičtější období 
z hlediska udržení kvality vytěžené hmoty). 
Délka výrobního procesu. Téměř veškerá těžební činnost je realizována klasicky a výrobní proces 
proto trvá déle než při použití harvestorové technologie, což s sebou opět přináší zvýšené riziko 
zhoršení kvality dřeva. 
Těžená dřevní hmota z horské oblasti má v průměru horší kvalitativní parametry než dřevo z nižších 
poloh.  
   
Vývoj průměrného zpeněžení dodaných plm dříví: 
 
rok 2010 2011 2012 2013 2014  
množství 95 668 93 188 108 891 89 685 93 430  
zpeněžení 1 212 1 318 1 373 1 478 1 508  

 
Všechny další potřebné údaje lze nalézt v přiložených tabulkách v přílohách. 
 
Od roku 2009 se náklady na výrobu 1 plm dřeva pohybovaly už v takových objemech, že organizace 
začala sledovat vývoj těchto nákladů a porovnávat rentabilitu těžeb vzhledem k příjmům z prodeje 
dřevní hmoty.  
Z každého 1 plm tak organizace generovala během roku 2014 po odečtu nákladů na těžbu minimálně 
889 Kč zisku.  
Pro porovnání v roce 2013 této částka představuje 865 Kč, v roce 2012 to bylo 812 Kč zisku. 
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Náklady 
 
 
Celkové náklady za rok 2014 činí              351 041 061,78 Kč 
               v roce 2013       354 028 339,88 Kč 
               v roce 2012       352 104 259,32 Kč 
               v roce 2011       369 386 877,42 Kč 
               v roce 2010       380 945 667,22 Kč 
                
z celkových nákladů 2014 vnitropodnikové náklady (VPN)   6 992 379,11 Kč 
            v roce 2013         6 420 886,61 Kč 
            v roce 2012         8 929 948,23 Kč 
            v roce 2011         10 473 357,65 Kč 
            v roce 2010         11 245 842,81 Kč 
 
Po odečtení VPN činí náklady Správy KRNAP     344 048 682,67 Kč 
            pro porovnání 2013   347 607 453,27 Kč 
                  2012   343 174 311,09 Kč 
                  2011   358 913 519,77 Kč 
                  2010   369 699 824,41 Kč 
                   
 
z toho náklady v hlavní činnosti 343 642 tis. Kč  2013 347 232 tis. Kč 
   náklady v hosp. činnosti   406 tis. Kč        376 tis. Kč 
 
 
Z celkových nákladů činí:  
501 spotřeba materiálu       12 275 050,66 Kč v roce 2013 14 362 tis. Kč 
  z toho spotřeba sazenic       528 tis. Kč        531 tis. Kč 
     náhradní díly         386 tis. Kč        602 tis. Kč 
     spotřeba všeobec. materiálu  566 tis. Kč        365 tis. Kč 
     spotřeba oděvů, OOPP a unif.  402 tis. Kč       2 722 tis. Kč 
     spotřeba pohonných hmot   2 820 tis. Kč       2 722 tis. Kč 
     spotřeba stavebního materiálu 2 118 tis. Kč       2 628 tis. Kč 
     spotřeba čisticích prostředků  951 tis. Kč        819 tis. Kč 
     spotřeba propag. materiálu  1 389 tis. Kč       2 688 tis. Kč 
502 spotřeba energie        5 435 747,71 Kč       6 541 tis. Kč  
504 náklady na prodané zboží    2 919.680,12 Kč       2 726 tis. Kč 
511 opravy a udržování       20 199 940,90 Kč      47 005 tis. Kč 
512 cestovné           3 655 501,22 Kč       2 677 tis. Kč 
513 náklady na reprezentaci      291 854,65 Kč       570 tis. Kč 
518 ostatní služby        110 523 891,52 Kč      97 033 tis. Kč 
  z toho ostatní služby (fakt. práce)   28 605 tis. Kč      27 272 tis. Kč 
    přepravné (odvoz, přibližování) 57 017 tis. Kč      51 097 tis. Kč 
    telefonní poplatky       700 tis. Kč       845 tis. Kč 
    práce výr. povahy (práce cizími) 18 862 tis. Kč      16 139 tis. Kč 
521 mzdové náklady        76 808 481 Kč      71.597 tis. Kč  
  (více k bodě VI – Pracovníci a mzdy) 
524 zákonné sociální pojištění    25 940 948 Kč 
527 zákonné sociální náklady     2 790 460,25 Kč 
531 daň silniční           276 680 Kč       311 tis. Kč 
532 daň z nemovitostí         367 876 Kč       315 tis. Kč 
538 ost. nepřímé daně a popl.      123 673,44 Kč       245 tis. Kč 
544 prodaný materiál         116 561,53 Kč       101 tis. Kč 
547 manka a škody          46 016,84 Kč      1 432 tis. Kč 
549 jiné ostatní náklady       23 099 393,12 Kč      22 567 tis. Kč 
551 odpisy inv. majetku       35 925 096 Kč      33 825 tis. Kč 
553 zůstatk. cena prod. DHM      3 991 036 Kč       241 tis. Kč 
563 kursové ztráty          758 981,12 Kč       412 tis. Kč 
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Zdůvodnění rozdílů při porovnání nákladů za rok 2014 k údajům za rok 2013 
 
 
Porovnání nákladů v roce 2014 např. s rokem 2013 nebo s rokem 2012 ukazuje, že rok 2014 nebyl 
rokem nijak výjimečným. Náklady se pohybovaly zhruba ve stejné výši, i když porovnání syntetických 
účtů již vykazuje drobné rozdíly. 
 
Meziroční pokles nákladů proti minulému roku představuje pokles o 2,987 mil. Kč, což v procentním 
vyjádření vyjadřuje pouhých 0,85 %. 
 
Z minulých rozborů hospodaření je zřejmé, že v minulých letech Správa KRNAP nastavila určitá 
opatření, směřující k omezení nákladů vzhledem k nevyrovnanému rozpočtu v daných letech, 
organizace hospodařila určitý čas i v rozpočtovém provizoriu a nyní v roce 2014 se již jednalo 
zaběhnutý systém hospodaření a v činnostech organizace jsme nemuseli řešit žádná omezení nebo 
nerealizaci úkolů. 
 
Pokračovala zcela jistě i příznivá situace na trhu se dřevem, což znamenalo opět získání určitého 
objemu financí nad plán a řešení např. oprav na státním majetku nad původně uvažovaný plán. 
 
Organizace v roce 2014 kofinancovala veškeré projekty mimo rozpočet – převážně v rámci 
Operačního programu Životní prostředí a v projektech v přeshraniční spolupráci z vlastních zdrojů bez 
požadavků na krytí ze strany zřizovatele. 
Zřizovateli jsme předkládali po celý rok poměrně vyrovnané plnění bez potřeby řešení nějakých 
nenadálých a neplánovaných skutečností, po několika letech jsme nemuseli řešit žádné škody po 
přívalových srážkách, větrnou kalamitu apod. Je pravdou, že škody, vzniklé k červnu 2013 nemohly 
být po celý rok 2014 odstraněny, vzhledem k absenci programu, který měl tyto škody řešit. 
 
Náklady na spotřebu sazenic, pohonné hmoty a spotřebu čisticích prostředků jsou víceméně stejné. 
Vzrostly náklady na spotřebu všeobecného materiálu. 
Výrazný pokles je u spotřeby náhradních dílů a spotřeby oděvů – v roce 2014 jsme již nevybavovali 
pracovníky výstrojovými součástkami a chystali jsme novou soutěž na oblečení. Pokles je i u nákladů 
na spotřebu stavebního materiálu a zejména u propagačního materiálu – rok 2013 byl totiž rokem 
oslav 50. výročí trvání organizace, a proto se zde v roce 2014 již jedná víceméně o setrvalý stav. 
Energie je soutěžena zřizovatelem a pokles tak odpovídá podmínkám centrální smlouvy. 
Opravy a udržování v roce 2013 byly navýšeny převážně z důvodů likvidace povodňových škod, rok 
2014 je proto výrazně nižší v dané položce oprav a údržeb. 
Organizace měla i na účtech a fondech pro rok 2014 dostatek prostředků a byly tak dále zajišťovány 
opravy a údržby, pozastavené v minulých letech. Nárůst je u vypláceného cestovného, dopadem je 
vyšší počet smluv na používání soukromých vozidel pro služební účely a tomu odpovídá i pokles u 
nákladů na služební vozový park. Dále je zde náklad na činnost pracovníků v rámci EUROPARC 
FEDERATION, který je následně řešen s ostatními organizacemi resortu a byl nám navýšen objem 
dotace od zřizovatele pro danou oblast. 
Pokles je vykázán u nákladů na reprezentaci, opět v souvislosti s oslavami 50. výročí v roce 2013. 
Nárůst u služeb o téměř 13,5 mil. je dán i vyššími úkoly v rámci péče o ekosystémy, zde je třeba 
uvést, že veškeré služby resp. jejich naprosto převážná část je řešena dodavatelsky a dodavatelé jsou 
soutěženi v rámci zákona o veřejných zakázkách, organizace tak tyto ceny nemůže ovlivnit. 
 
Mzdy jsou komentovány v tomto materiálu samostatně. 
 
Podstatnou položkou nákladů je i dopad neuplatněného odpočtu u DPH. 
549 – dopad neuplatněného odpočtu DPH o celkové výši 12 641 053,70 Kč  
                 Porovnání 2013 15 515 619,45 Kč 
                 2012      12 355 643,65 Kč 
                 2011      14 376 563,85 Kč 
                 2010      17 298 832,67 Kč 
                  
Celkem tak organizace ztratila v nákladech za 11 let téměř 170 milionů korun, které nemůže ovlivnit, 
tyto náklady jsou dány pouze legislativním opatřením. 
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Vývoj nákladů na opravy v mil. Kč za roky 1995–2014 : 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
22,9 32,5 49,2 59,5 72,7 60,3 37 53,3 64,6 37,7 31 33,2 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
48,4 35,8 25,4 28,7 23,8 27,2 47,0 20,2 
 
Vývoj odpisů v mil. Kč 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

16,1 21 25,3 27,1 33,8 34,6 34,6 26,5 26,6 36,2 35,9 35,7 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
36,1 35,7 36,7 36,4 36,6 36,8 33,8 35,9 
 
 
V rámci PPK jsme v roce 2014 provedli aktivity za celkem 2 555 585,99 Kč.  
V rámci předmětu podpory A.5 – péče o vybrané travní porosty 1 633 tis. Kč 
V rámci A.4 – ostatní aktivity 922 tis. Kč 
 
Porovnání: 2013     2.551 tis. Kč 
                2012     2.507 tis. Kč  
                2011     4.768 tis. Kč  
                2010     4.200 tis. Kč 
 
Oddělení ochrany přírody požádalo zřizovatele dopisem z 8. 1. 2015 o přesun nespotřebovaných 
prostředků v rámci PPK z A4 do A5. Této žádosti nebylo vzhledem k pozdnímu odeslání vyhověno, a 
tudíž zde došlo k nedočerpání celé předpokládané částky. 
 
Programové financování 
 
V roce 2014 jsme čerpali v rámci programového financování z několika programů: 
115010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŽP 
    - zde byly čerpány investiční i provozní dotace 
115020 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŽP 
115120 – Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny 
115130 – Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu 
115160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
    - zde opět byly čerpány investiční i provozní prostředky 
 
Zhodnocení plnění plánu technických jednotek za Odbor péče o les: 
  
Následující tabulka ukazuje vývoj v dodávkách a zpeněžení dřeva za roky 1998–2014 : 
 
  jednotka 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dodávky m3 
135 
825 

122 
971 

105 
674 93 629 79 383 91 324 96 601 90 667 87 236 

tržby z prodeje 
dřeva tis. Kč 

144 
273 

133 
553 

115 
889 99 704 77 774 81 087 87 004 83 397 82 559 

průměrné 
zpeněžení Kč/m3 1 062 1 076 1 081 1 065 980 888 901 920 946 
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  jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dodávky m3 
105 
841 85 180 78 625 95 668 93 188 

108 
891 89 685 93 430 

tržby z prodeje 
dřeva tis. Kč 

104 
734 66 923 70 010 

116 
691 

122 
812 

149 
474 

131 
046 

142 
309 

průměrné 
zpeněžení Kč/m3 990 786 890 1 212 1 318 1 373 1 461 1 508 
 
Následující tabulka ukazuje vývoj v objemu zásob dřevní hmoty na jednotlivých lokalitách: 
 
Lokalita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
P 3 554 1 298 955 800 1 702 757 1 676 2 825 1 913 
O 3 566 1 673 1 100 1 102 1 388 1 942 1 911 1 609 1 317 
E 302 46 62 205 185 137 450 994 0 
 
Lokalita 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
P 5 290 2 077 1 009 904 1 151 363 
O 1 785 696 1 636 1 365 1 780 335 
E 8 6 874 7 188 959 2 439 4 798 
 
 
Dle technického plánu byly pro rok 2014 plánovány mimo jiné následující úkoly (pro porovnání jsou 
uvedeny i plány od roku 2005) : 
      
       
  jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 
zalesňování ha 64,59 44,12 33,13 56,36 62,04 
prořezávky ha 730,55 764,36 639,73 745,94 53,62 
těžba dřeva m3 90 100,00 88 400,00 105 000,00 82 700,00 74 800,00 
přibližování dřeva m3 90 100,00 88 400,00 105 000,00 82 700,00 74 800,00 
dodávky dřeva m3 90 100,00 88 400,00 105 000,00 82 700,00 74 800,00 
  
  jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 
zalesňování ha 66,61 42,77 36,26 42,21 39,76 
prořezávky ha 106,73 63,05 90,16 68,12 54,13 
těžba dřeva m3 87 200 85 000 108 025 94 550 95 000 
přibližování dřeva m3 87 200 85 000 100 525 94 550 95 000 
dodávky dřeva m3 87 200 90 912 100 875 95 500 95 500 
 
Porovnání vybraných výkonů za roky 2002 až 2014 – skutečnost 
         

Výkon 
tech. 
jedn. 2002 2003 2004 2005 2006 

012 – obnova lesa sadbou ha 98,87 78,55 121,14 65,48 45,44 
017 – ochrana ml. lesních porostů proti 
zvěři ha 786,98 576,09 541,25 516,86 544,51 
019 – ochrana lesa ostatní ha 1 481,58 920,12 650,16 432,53 365,98 
025 – prořezávky ha 510,35 611,60 806,82 749,54 739,85 
155 – odstraňování klestu ha 154,40 175,25 153,66 132,63 73,68 
111 – těžba dříví m3 78 907 92 171 98 457 91 016 88 935 
121 a 122 přibližování celkem m3 79 328 92 325 97 580 91 936 88 016 
 
Výkon tech. jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 
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012 – obnova lesa sadbou ha 47,72 60,09 62,64 76,81 51,12 
017 – ochrana ml lesních porostů proti 
zvěři ha 321,97 308,49 243,26 267,98 280,89 
019 – ochrana lesa ostatní ha 270,69 201,01 187,60 178,18 175,86 
025 – prořezávky ha 603,10 680,87 57,11 91,87 50,04 
155 – odstraňování klestu ha 41,09 67,12 66,79 61,71 55 
111 – těžba dříví m3 108 292 83 376 83 072 98 676,33 106 961,47 
121 a 122 přibližování celkem m3 107 142 84 288 79 629 101 888,79 94 898,25 
 
Výkon tech. jedn. 2012 2013 2014 
012 – obnova lesa sadbou ha 42,83 47,12 49,12 
017 – ochrana ml. lesních porostů proti 
zvěři ha 355,62 268,14 252,05 
019 – ochrana lesa ostatní ha 135,69  128,12  106,2 
025 – prořezávky ha 89,75 58,53 57,17 
155 – odstraňování klestu ha 13,39 20,17 36,93 
111 – těžba dříví m3 112 290,26 92 403,26 93 586,13 
121 a 122 přibližování celkem m3 102 742,78 91 901,72 94 603,18 
 
 
 
Činnost odboru péče o národní park (OPNP) byla v roce 2014 ještě stále ovlivněna gradací kůrovce 
převážně ve východní části Krkonoš ( LHC Maršov, část LHC Vrchlabí). Tato situace způsobila 
v minulých letech (zejména 2010 a 2011) zvýšený objem kůrovcové nahodilé těžby v lesních 
porostech na území KRNAP. Rozsah rozšíření kůrovce je však již v letech 2013 a 2014 nižší ve 
srovnání s předcházejícími roky.     
Celkově lze konstatovat, že vzhledem ke sníženému objemu nahodilých těžeb (vítr, kůrovec), nedošlo 
v roce 2014 k naplnění plánovaných ukazatelů v těžbě dřeva a s tím souvisejících výkonů (přibližování 
dřeva a odvoz dřeva) a zároveň nebyly naplněny některé výkony v pěstebních činnostech.  
 
Zalesňování a doplňování lesních kultur listnatými dřevinami 
Plán zalesňování pro rok 2014 byl stanoven ve výši 39,76 ha. Klasické zalesňování bylo provedeno 
v roce 2014 na ploše 49,12 ha, v roce 2013 na ploše 47,12 ha, v roce 2012 na ploše 42,83 ha. 
Následující roky lze očekávat srovnatelný objem umělé obnovy lesa s objemem letošního roku. 
Celkově nižší objem zalesňování proti nedávné minulosti je z části způsoben změnou způsobu těžeb, 
kdy nedochází k vzniku nových holin a porost je v obnovní těžbě pouze uvolňován pro přirozené 
zmlazení. Toto přirozené zmlazení je v roce 2014 evidováno na ploše 56,39 ha. V následujících letech 
s postupným odrůstáním náletů můžeme počítat s nárůstem přirozené obnovy. Dále bylo pokračováno 
s dosadbou listnatých dřevin a jedle do založených smrkových kultur. 
 
Ochrana kultur 
Jedná se o ochranu kultur jak nátěry proti okusu, tak ve stále vyšší míře mechanickou, a to 
individuálními ochranami z plastu a ochrany výsadeb jedle drátěnými pletivy. Plán ochrany kultur nebyl 
naplněn o 14,30 ha z důvodu naplánování vyššího množství oprav individuálních ochran. Vzhledem 
k celkově příznivému vývoji počasí však nedocházelo k poškozování ochran a vzhledem k odrůstání 
sazenic v ochranách bylo od těchto oprav upuštěno. Celkový plán 266,35 ha byl tedy plněn na 252,05 
ha. (V roce 2013 tyto hodnoty byly – plán 245,31 ha, plnění 268,14 ha.) 
 
 
 
Ošetřování kultur 
Plán roku 2014 ošetřování kultur, kde největší objem představuje ožínání kultur, je ve velké míře 
ovlivňován průběhem počasí a následným vývojem vegetace během letních měsíců. Plán byl 
stanoven ve výši 124,64 ha, plnění 106,20 ha. (V roce 2013 byly tyto hodnoty: plán 124,60 ha, plnění 
128,12 ha). Vzhledem k rychlejšímu odrůstání kultur bylo možné část kultur ponechat bez zásahu, 
protože již odrostla konkurenci buřeně. 
 
Prořezávky 
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Plán prořezávek byl v roce 2014 stanoven na 54,13 ha, stav plnění je 57,17 ha. V roce 2013 byly 
prořezávky provedeny na ploše 58,53 ha, v roce 2012 89,75 ha. Od roku 2010 jsou prořezávky 
plánovány pouze ve vybraných porostech v ochranném pásmu KRNAP. V ostatních porostech jsou 
většinou součástí projektu stabilizace významných lesních ekosystémů, takže jejich výše překročí 
obvyklou úroveň. 
 
Stabilizace významných lesních ekosystémů 
Zůstatkový plán stabilizace na rok 2014 byl ve výši 866,09 ha. V roce 2013 byly zásahy provedeny na 
ploše 1530,79 ha, v roce 2012 na ploše 1388,45 ha. Výchovné zásahy byly realizovány na celé 
plánované ploše 866,09 ha tak, aby došlo k naplnění plánovaných úkolů v posledním roce projektu.  
 
Likvidace nepůvodních a invazních druhů rostlin  
Plán se týká především likvidace šťovíku alpského, křídlatky japonské a olšičky zelené. Z celkové 
výše plánovaných 9,22 ha bylo provedeno 17,93 ha, což znamená překročení plánu o 8,71 ha. 
Plánování této činnosti je složité z důvodu odhadu plochy potřebného zásahu v následujícím roce.  
 
Ostatní pěstební činnost 
Plán ostatní pěstební činnosti, tj. zpřístupňování porostů, asanace pracovišť, dočišťování porostů, 
čištění vodních toků stanovený pro rok 2014 ve výši 100,99 ha byl proveden na ploše 102,27 ha. 
Z důvodu úsporných opatření v průběhu roku 2014 nebyly naplněny úkoly v odstraňování klestu (plán 
53,92 ha, plnění 36,93 ha), v ochraně mladých lesních porostů (plán 56,06 ha, plnění 36,62 ha). 
Plán zřizování oplocenek ve výši 4,71 km byl překročen na 14,06 km z důvodu zvýšeného objemu 
prací v rámci projektu stabilizace významných lesních ekosystémů. 
 
Těžba dřeva a přibližování dřeva 
V těžební činnosti došlo v roce 2014 k mírnému zvýšení podílu nahodilých těžeb k těžbě celkové 
oproti letům minulým. V roce 2014 činí procento nahodilých těžeb k těžbě celkové 38,07 %, v roce 
2013 35,30 %, v roce 2012 to bylo 35,93 %. Vysoký podíl nahodilých těžeb je způsoben zpracováním 
hmoty z větrných polomů a napadené kůrovcem v průběhu roku 2014. Z celkové výše těžeb 
101 098,23 m3 tak tvoří nahodilé těžby 38 487,40 m3, z těžeb nahodilých hmota napadená kůrovci 
18 199,52 m3. 
Výchovné těžby obnášejí 20,69 %. Zbývající část činí těžby obnovní, z převážné části uvolnění 
přirozeného zmlazení. Až na výjimky je upuštěno od provádění holých sečí při obnovných těžbách. 
Tyto výjimky jsou předem zvažovány a projednávány s odpovědnými pracovníky.                 
 Plán těžeb realizovatelné dřevní hmoty ve výši 95 000 m3 byl naplněn na 93 586,13 m3. Celková výše 
těžeb činí 101 098,23 m3 z čehož je 1392,73 m3 samovýroby, 5486,63 m3 hmoty ponechané v porostu 
a 632,74 m3 dříví prodaného na lokalitě Peň. Využitelné hmoty tedy bylo již zmíněných 93 586,13 m3. 
Přibližování dřeva bylo prováděno návazně na těžbu tak, aby došlo ke snížení dřevních zásob na 
lokalitě Peň. Celkem bylo na plán 95 000 m3 přiblíženo 94 603,18 m3 dřeva. Přibližování dřevní hmoty 
se provádělo převážně šetrnými technologiemi – potahy, lanovkami a vyvážecími soupravami, přímé 
přibližování dřeva z porostů traktory není prakticky z ekologických důvodů prováděno. 
 
Dodávky dřeva 
Plán dodávek dřevní hmoty ve výši 95 500 m3 byl naplněn na 93 430 m3. Dosáhli jsme průměrného 
zpeněžení 1508 Kč/m3 oproti 1 445 Kč/m3 v roce 2013 a proti 1 373 Kč/m3 v roce 2012.  
 
 

Hospodářský výsledek 
 
Ke konci roku 2014 byl vykázán plusový hospodářský výsledek ve výši 3.188.068,03 Kč. 
 
Plusový hospodářský výsledek byl docílen hlavně díky administrativnímu opatření, přeúčtování části 
plánovaných oprav a údržeb z nákladového účtu 511 proti fondu reprodukce, jinak by hospodářský 
výsledek byl mínusový, což organizace nechtěla dopustit. 
 
Pro porovnání hospodářský výsledek za minulé roky: 
2013                     + 21.083.415,68 Kč 
2012                     + 31.683.383,31 Kč  
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2011                     + 27.095.145,36 Kč 
2010                     + 4.432.719,84 Kč 
 
Komentář: 
V roce 2014, stejně jako v minulých čtyřech letech, pracovala Správa KRNAP s podstatně sníženým 
plánem nákladů pro jednotlivé odbory organizace vzhledem k předpokládaným chybějícím zdrojům. 
Již první verze plánu totiž měla značně velké disproporce mezi vysokými náklady na provoz 
organizace a očekávanými výnosy.  
V praxi bylo financování potřeb jednotlivých odborů soustředěno pod dozorování přímo náměstka 
ředitele pro ekonomiku a postupné uvolňování prostředků vzhledem k vývoji HV v jednotlivých 
měsících. 
Postupné zvyšování tržeb za dřevo a příznivá situace v hospodaření organizace vedly během roku 
k postupnému uvolňování ochranných mechanismů a provedení řady opatření především v údržbách 
a opravách, které byly poslední roky odkládány a kde již hrozilo podstatné poškození státního 
majetku. 
Dostačující objem finančních prostředků, získaný během roku v rámci programového financování od 
zřizovatele, byl systémově určen v převažujícím objemu na aktivity, které prováděla Správa KRNAP 
nad rámec svého původního plánu. To ve výsledku nevedlo k podstatnému snížení nákladů, i když 
některé aktivity na úseku péče o les a údržby cest a chodníků jsme ihned převedli z uvažovaných 
provozních potřeb do tohoto programového financování.  
 
V hospodářské činnosti je dosažený hospodářský výsledek mínus 10.432,07 Kč. 
 
2013 + 28 tis. Kč 
2012 + 126 tis. Kč 
2011 + 74 tis. Kč  
2010 + 39 tis. Kč 
2009 + 61 tis. Kč 
2008 + 38 tis. Kč 
 
Je nutno podotknout, že se jedná vesměs o činnosti, podporující a doplňující hlavní činnost a nelze 
očekávat vyšší ziskovost, hospodářská činnost je v rámci organizace minimální, tudíž i nepříznivý stav 
v dosažení mínusového HV je zde naprosto marginální jev. 
 

Mzdy a pracovníci  
 
Celkem vyplacené mzdy za rok 2014         74 574 798 Kč 
z toho mzdy v hlavní činnosti            74 053 643 Kč  
   hospodářská činnost              66 253 Kč 
   mzdy (odměny) vyplacené přes fond odměn       0 Kč 
   OON                    454 902 Kč  
   V tom odstupné                   0 Kč 
 
Plán mezd v hlavní činnosti v roce 2014        73 126 205 Kč 
    v hospodářské činnosti              0  
    OON                   690 540 Kč 
 
Plán pracovníků 245 prac. v hlavní činnosti 
        0,49 pracovníci ve vedlejší činnosti 
 
Skutečně čerpáno 231,75 pracovníků v hlavní činnosti 
        0,25 pracovníci ve vedlejší činnosti 
Nedočerpáno   13 pracovníků v hlavní činnosti 
nečerpaní sezónní pracovníci v OPNP plus pomocný lesní personál 
 
Průměrná mzda v organizaci za rok 2014 celkem         27 389,97 Kč   
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Investiční činnost 
 
Celkem byly v roce 2014 dle sestavy Evidence pořízení dlouhodobého majetku č. 9452 k 31. 12. 2014 
a dle Hlavní knihy č. 9403 k 31. 12. 2014 provedeny investiční akce za 170 947 686,51 Kč (str. MD 
účet 041 a 042). 
 
Členění investic dle druhu majetku a porovnání s předchozími roky 2003–2014 ukazuje tabulka. 
 
Investiční akce v tis. Kč       
        
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
stavební 24 080 27 749 25 293 26 113 48 639 37 445 30 675 35 884 
strojní a ostatní 16 377 10 188 9 711 17 592 13 951 5 203 2 886 3 467 
umělecká díla 0 0 0 0 0 10 149 122 0 
nehmotný majetek 4 600 288 819 280 90 0 0 0 
celkem 45 057 38 225 35 004 43 705 62 680 52 797 33 683 39 351 
 
  2011 2012 2013 2014 
stavební 40 679 59 280 215 114 110 034 
strojní a ostatní 3 809 2 625 9 401 7 194 
umělecká díla 180 190 109 198 
nehmotný majetek 0 4 530 4 778 11302 
celkem 44 670 66 625 229 402 128 727 
  
 
Financování akcí proběhlo v roce 2014 z následujících zdrojů (opět porovnání s roky 2005 až 2013) : 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
vlastní zdroje 23 971 35 595 30 295 38 853 12 030 22 642 13 574 41 219 
systémová investice 11 033 8 103 7 381 14 212 21 653 3 229 5 011 4 935 
mimorozpočt. zdroje 0 7 25 004 0 0 13 480 26 085 16 382 
celkem 35 276 43 705 62 680 53 065 33 683 39 351 44 670 62 536 
 
  2013 2014 
vlastní zdroje 155 910 43 572 
systémová investice 21 503 30 684 
mimorozpočt. zdroje 51 989 54 471 
celkem 229 402 128 727 
 
 
Rok 2014 
 
systémová investice z MŽP            1 750 107,30 Kč 
- zateplení č. p. 111 Horní Maršov          823 107,30 Kč 
- komunikace Klášterní zahrada           382 500 Kč 
- č. p. 176 Vítkovice                446 500 Kč 
- výkup obrazu a koberce KMJ            98 000 Kč 
 
 systémová investice z nároků            829 000 Kč 
 
OPŽP kofinancování a POPFK          53 826 351,22 Kč 
OPŽP kofinancování a POPFK z nároků       53 735 204,92 Kč 
 
Celkem                    110 140 663,44 Kč 
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Rozbor účtu 416 – Fond reprodukce  
počáteční stav k 1. 1. 2014                 127 819 995,75 Kč 
tvorba fondu během roku 2013 – odpisy            29 570 092 Kč  
            - příděl z HV           5 000 000  Kč 
            - výnosy z prodeje maj.       2 521 912 Kč 
Financování oprav majetku                - 9 645 684,16 Kč 
čerpání fondu – pořízení majetku             - 12 914 872,83 Kč 
použitelný fond reprodukce k 1. 1. 2014            142 351 402,76 Kč 
 
Pro porovnání poskytnutá dotace (systémové investice) za minulé roky: 
2013  14 177 tis. Kč 
2012   5 215 tis. Kč 
2011   4 112 tis. Kč 
2010   3 229 tis. Kč 
 

Ostatní 
 
Rozbor dalších účtů – třída 1, 2  
Zpracováno dle údajů Hlavní knihy – sestava 9403 k 31. 12. 2014 
 
Správa KRNAP spravuje investiční majetek (02) včetně drobného dlouhodobého majetku (028) 
v celkové hodnotě 1 657 895 940,29 Kč, kde meziroční nárůst představuje 106 848 tis. Kč!  
Tento meziroční nárůst odpovídá zhodnocení majetku organizace, pořízeného převážně z evropských 
zdrojů a patří po zhodnocení majetku v loňském roce zcela jistě k nejvyšším meziročním nárůstům 
v historii organizace. 
 
Stav majetku za předchozí roky (vždy k 31. 12. daného roku) : 
rok Kč 
2013 1 551 047 733,84 
2012 1 391 534 400,63 
2011 1 383 158 190,62 
2010 1 373 435 958,37 
 
Další majetek má organizace ještě v pozemcích a neodepisovaných uměleckých dílech (03) – celkem 
téměř 1 555 mil. Kč. 
 
Proti skupině 02 je postavena hodnota oprávek (08) činí 835 395 306,29 Kč 
 
Porovnání s minulými roky: 
2013   796 987 277,21 
2012 773 063 603,10 
2011   759 545 208,53 
2010 730 436 147,37 
 
Výše uvedené hodnoty znamenají, že majetek je odepsán z 50,39 % (sk. 08 k sk. 02). 
 

rok 
% odepsaného 
majetku 

2013  51,39 
2012 55,56 
2011 54,92 
2010 53,19 
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Rozpracovanost investic (04) ke konci roku 2013 činí 41 976.791,66 Kč 
 
  Rok   Rozpracovanost v tis. Kč 
2013     42 277 
2012 75 625 
2011 50 029 
2010 22 219 
Zhodnocení majetku, tedy pořízení nových investic z loňské rozpracovanosti znamená, že již 
nepokračuje trend vyššího zůstatku v rozpracovanosti investic, tato okolnost je dána velkým objemem 
akcí, financovaných z prostředků EU.  
 
LC Michlův Mlýn, LC Východ II         3 519 tis. Kč 
LC Pod Rýchorkou, LC Východ III       3 252 tis. Kč 
LC Vlčí cesta, KBB Next I           3 961 tis. Kč 
LC Lysečinská, KBB Next I          4 859 tis. Kč 
LC Černohorská, KBB Next I         4 691 tis. Kč 
LC Mánkova, LC Východ II          4 598 tis. Kč 
Útulek – dokončení             3 045 tis. Kč 
Obojky pro jelení zvěř, Fauna Krkonoše     3 046 tis. Kč 
Laserscaning, Krkonoše v INSPIRE       3 346 tis. Kč 
Plán LHP                 9 171 tis. Kč 
 
 
Celková výše zásob materiálu (11) činí 5 473 453,61 Kč.  
Meziročně pozorujeme určitý nárůst zásob, toto představuje téměř 1,2 mil. Kč resp. 27,28 %. 
 
Materiálem, kde vzrostly meziročně jeho zásoby: 
 
Stavební materiál   2014 1 038 tis. Kč   2013 902 tis. Kč 
Náhradní díly        126 tis. Kč      27 tis. Kč 
Propagační materiál      953 tis. Kč      656 tis. Kč 
Všeobecný materiál      797 tis. Kč       54 tis. Kč 
Drobný majetek do 40 tis.   228 tis. Kč       78 tis. Kč 
Krmivo          1.015 tis. Kč      917 tis. Kč 
 
Propagační materiál – jedná se o materiál, pořízený z různých projektů, financováno z EU 
Všeobecný materiál – zahrnut účet 111 
Drobný majetek do 40 tis. – pořízení mobilních telefonů pro obměnu dosluhujících 
 
Zásoby materiálu v minulých letech: 
 
 rok   tis. Kč 
2013 4 300 
2012 5 424 
2011 4 964 
2010 5 031 
 
 
Zásoby výrobků (123) jsou ke konci roku 4 100 162,81 Kč  
 
Porovnání s minulými roky, zásoby výrobků ke konci daného roku v tis. Kč: 
2013 3 505 
2012 2 431 
2011 8 031 
2010 8 602 
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Objem zásob výrobků vzrostl meziročně o 595 tis. Kč, hlavní nárůst představují zásoby dřeva na 
jednotlivých lokalitách (převážně na lokalitě ES) a zásoby dřevařských výrobků na pracovišti 
dřevovýroby – jedná se o výrobky, které budou instalovány na jaře 2015 v terénu. 
 
2014 lokalita P  79 tis. Kč    v loňském roce 260 tis. Kč 
   lokalita O  205 tis. Kč          1 139 tis. Kč 
   lokalita E 3.653 tis. Kč          1 917 tis. Kč 
 
Zásoby semen činí k 31. 12. 2014 celkem 138 tis. Kč 
 
Zásoby zboží (13) na skladě představují 4 586 456,81 Kč, jedná se pouze o zásoby propagačního 
materiálu, opět u tohoto segmentu zásob pokračuje vzrůstající trend a je třeba řešit pro další roky 
pokles těchto zásob pro nevázání finančních prostředků v zásobách, i když meziroční nárůst není tak 
markantní. 
 
Porovnání s minulými roky, zásoby zboží v tis. Kč: 
 
  rok   zásoby zboží 
2013 4 581 
2012 4 022 
2011 3 793 
2010 3 008 
 
 
Na běžných účtech (241) je na konci roku celkem 229 316 875,13 Kč. 
 
Podstatným objemem je zůstatek na krytí investičních potřeb – viz zůstatek fondu reprodukce v těchto 
rozborech plus zůstatky na dalších fondech organizace. Dalším podstatným důvodem objemu na 
běžných účtech je i pokračující příprava na kofinancování.  
 
Porovnání s minulými roky: 
 
  rok  zůstatek na běžných účtech (v tis. Kč) 
2013 252 172 
2012 257 325 
2011 205 248 
2010 153 172 
 
Na běžném účtu FKSP je zůstatek 1 258 tis. proti počátku roku 949 tis. Kč. Zde došlo k snížení v 
poskytování půjček a tomu odpovídá i mírný nárůst peněz na účtu. Organizace podnikla kroky 
k omezení půjček v roce 2014 a to by mělo představovat i návrat k odpovídajícímu a potřebnému 
zůstatku v letech dalších. 
 
Rozklad zůstatků běžných účtů organizace v porovnání k fondům: 
Celkem                    229 317 tis. 
Zůstatek fondu odměn               15 365 tis. 
Zůstatek rezervního fondu (413)           87 294 tis. 
Zůstatek rezervního fondu (414)           2 898 tis. 
Zůstatek fondu reprodukce            142 351 tis. 
Hospodářský výsledek               3 188 tis. 
Volný zůstatek k použití              - 21 779 tis.  
(řešeno zápočtem mezi pohledávkami a závazky apod.) 
 
V pokladnách (261) je ke konci roku 544 852,01 Kč – haléře jsou zde z důvodu vedení i valutové 
pokladny, vzhledem k devizovému přepočtu dle kurzu. 
Pokladní limity jsou dodrženy na všech pokladnách organizace. 
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Stav v pokladnách v minulých letech v tis. Kč: 
2013 546 
2012 841 
2011 616 
2010 379 
 
Více jak 128 tis. Kč je v organizaci vedeno na ceninách (263) – jedná se hlavně o vstupenky, 
stravenky, karty CCS a pokutové bloky.  
 
Pohledávky a závazky – třída 3 
 
Pohledávky (311) činí ke konci roku 2014 celkem 5 631 550,70 Kč 
V loňském roce 9 167 939,80 Kč 
 
    - ve lhůtě splatnosti je celkem      997 065,20 Kč, tzn. 17,70 % 
    - po splatnosti pak je na účtu 311    4 634 485,50 Kč  82,30 % 
 
za rok 2013 po splatnosti  4 893 145,30 Kč, tzn. 53,38 % z celkových pohledávek 
   2012       5 941 137,40 Kč, tzn. 49,75 %  
   2011       3 562 561,20 Kč, tzn. 87,77 %  
   2010       2 597 494,20 Kč, tzn. 33,58 % 
 
Z objemu 4,6 mil. po lhůtě splatnosti je předáno k vymáhání podnikovému právníkovi celkem 4 588 
328,50 Kč.  
 
Jedná se zejména o vymáhání pohledávky u  
Texlen a.s.          613 022,50 Kč 
LESS Timber s. r. o.      3 414 925 Kč 
Contunix           105 000 Kč 
Pohledávky za nájemné různé  455 381 Kč 
 
Porovnání pohledávek celkem za minulé roky vždy ke konci roku: 
 
2013 9 168 tis. Kč 
2012 11 940 tis. Kč 
2011 4 059 tis. Kč 
2010  7 735 tis. Kč  
Poskytnuté provozní zálohy (314) jsou v objemu 1 890 tis. Kč.  
 
2013   2 305 tis. Kč 
2012   1 741 tis. Kč 
2011    345 tis. Kč 
2010    412 tis. Kč 
2009    448 tis. Kč 
Jedná se tedy hlavně o zálohy na předplatné, energie, PHM (karty CCS), poštovné. 
 
Závazky (321) vůči dodavatelům činí 10 119 499,27 Kč. Závazky po splatnosti jsou v řešení 
odpovědnými pracovníky organizace. 
 
V minulých letech byl objem závazků následující: 
2013 12 421 tis. Kč 
2012 11 641 tis. Kč 
2011 11 134 tis. Kč 
2010 12 192 tis. Kč  
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Účtování a objemy na dalších účtech skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací, 38 – Přechodné účty 
vyplývají z účtování v organizaci během roční závěrky 2014 a jsou v souladu s českými účetními 
standardy.  
 
Fondy – třída 4 
 
Na rezervním fondu je konečný zůstatek 87 294 tis. Kč (413) resp. 2 898 tis. Kč (414) 
Fond reprodukce majetku představuje hodnotu 142 351 tis. Kč proti počátečním 127 820 tis. Kč – 
rozklad účtu je uveden v kapitole VII – Investiční činnost. 
Ve fondu odměn je celkem 15 365 tis. Kč. 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb činí 2 178 tis. Kč proti 2 087 tis. Kč počátkem roku 2014. 
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10. KRKONOŠE V PUBLIKACÍCH  
 

Měsíčník Krkonoše – Jizerské hory 
Jiří Bašta 
 

Časopis Krkonoše – Jizerské hory ve 46.–47. ročníku pokračoval v linii populárně-naučného periodika 
pro širokou veřejnost, zajímající se o hodnoty přírody a krajiny Krkonoš, Podkrkonoší, Jizerských hor a 
jejich podhůří, o způsobech ochrany a rozvoje těchto hodnot, o historii tohoto regionu, o soudobém 
dění v tomto území a reflexi území v umění. To odpovídá požadavkům Státního programu EVVO, 
nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho 
ochrany, a zřizovací listiny Správy KRNAP (předmětem hlavní činnosti Správy je mj. propagační a 
publikační činnost v oboru ochrany životního prostředí). 
 
V roce 2013 vycházel 46. ročník časopisu. 50. výročí založení KRNAP pro nás znamenalo bilanci 
dosavadní existence parku (rozšířené květnové číslo, čtyřdílný cyklus J. Bašty, ilustrovaný dobovými 
fotografiemi). Zároveň jsme reflektovali výraznou reorganizaci Správy KRNAP. Pokračoval 
pomologický cyklus Poklady starých zahrad Ludmily Harčarikové a Josefa Kloutvora, navazující na 
činnost v genofondovém sadu v klášterní zahradě. Jakub Šimurda začal publikovat cyklus Památné 
stromy (vychází dosud). Z velkých článků představujících nové poznatky z krkonošské přírody 
jmenujme Nový pohled na zalednění jeleního dolu (Vlastimil Pilous) a Jako korálky na niti – horské 
růžencové toky (Jan Štursa). Syntetický článek Harrachova jáma – odkrývání tajemné komnaty horské 
přírody napsali Jiří Dvořák a Petra Šťastná. Nové údaje o druhé světové válce v Podkrkonoší předložil 
kolektiv autorů Boldaňuk–Bursa–Sajenko pod názvem Výsadek Chan – šest týdnů mezi protektorátem 
a říší. Jiří Louda v sedmidílném cyklu Novodobá architektura shrnul výsledky stavebního ruchu 
v Krkonoších 20. století. Několika články Vlastimila Pilouse a Radko Táslera byla zachycena 
katastrofální povodeň ve východních Krkonoších. 
 
Ve 47. ročníku v roce 2014 vyšly další díly nepravidelného seriálu Radko Táslera Krkonošské 
dolování, pokračuje rubrika Horská služba Přemysla Kováříka a soubor anotovaných rozhovorů 
etnologa Libora Duška s pamětníky dosáhl čísla 46. Aleš Suk dokončil seriál Z počátků lyžování. Nově 
zavedeny byly komentáře Fotografie z obálky. Píše je Jiří Dvořák, jenž také pokračuje v představování 
nositelů Ceny ředitele Správy KRNAP v cyklu Naši laureáti. Pravidelnou rubriku vycházek Horskou 
pěšinou převzala Jana Feistauerová. Ve druhém pololetí se v jejím rámci, ale pod názvem Pouť 
krkonošská autorka vydala do Krkonoš po stopách K. H. Máchy. Redakce věnovala velkou pozornost 
fenoménu jedinečného, leč zapadlému Čertova dolu v mezioborovém cyklu Kde čerti dávají dobrou 
noc Olgy Hájkové, Jiřího Bašty a Jiřího Dvořáka. Stanislav Březina obšírně zhodnotil význam ochrany 
horských smilkových luk v článku Natura 2000 – padouch, nebo hrdina? Luděk Bujalský přinesl nové 
informace o antropogenním světelném znečištění v článku Stíny večerních světel. Vlastimil Pilous 
upozornil na Neznámou krásu červených stěn – skalní defilé v Klášterské Lhotě. Přílohu botanického 
plakátu a pracovního listu pro děti připravovala v ročnících 46–47 Kateřina Hanušová. Časopis v sumě 
textů nezařazených do cyklů kontinuálně sleduje rostlinné a živočišné druhy, jevy neživé přírody, 
historické a současné události. Na poslední straně pokračuje vydávání reprodukcí uměleckých děl 
střídavě z muzejních sbírek a z terénu. Větší pozornost věnujeme informacím o nově vyšlých knihách. 
Redakce úzce spolupracuje s kolegy ze Správy KRNAP, především z oddělení Krkonošského muzea 
a odboru péče o národní park, jakož i s pracovníky dalších regionálních institucí. 
 
Výroba časopisu prošla zásadní proměnou – od ročníku 2013 kompletní předtiskovou přípravu 
dokončuje redakční grafička Vladimíra Dyntarová, což představuje významnou rozpočtovou úsporu. 
Redakční tým v závěru roku 2014 posílil o půl úvazku redaktorky Jany Feistauerové, která nastoupila 
po předchozí studijní praxi a následné dlouhodobé brigádě v redakci. Antonín Tichý kromě 
pravidelných příspěvků z historie připravuje rejstřík článků, měsíčně aktualizovaný na webu 
krkonose.krnap.cz. Jizerskou část smluvně rediguje Pavel D. Vinklát, jenž intenzivně spolupracuje se 
Správou CHKO Jizerské hory, muzei a regionálními spolky. Tisk po výběrovém řízení v červnu 2014 
nadále realizuje Tiskárna Polygraf Turnov. Časopis obsahuje 52 stran včetně 4 stran tužší obálky. 
Cena výtisku byla 47 Kč, roční předplatné stálo 492 Kč. 
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11. KONTAKTY, ADRESY 
 
Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3 
543 11 Vrchlabí 
tel.: 499 456 111 (ústředna) 

Hlavní informační centrum 
náměstí Míru čp. 223 
543 11 Vrchlabí 
tel.: 499 456 761, 499 421 474 

Informační středisko a terénní služba 
543 51 Špindlerův Mlýn 
tel.: 499 493 228 

Informační středisko a terénní služba 
512 46 Harrachov 
tel.: 481 529 118 

Informační středisko a terénní služba 
542 21 Pec pod Sněžkou 
tel.: 499 896 213 

Krkonošské muzeum 
náměstí Míru 224 
543 11 Vrchlabí 
tel.: 499 456 761, 499 421 474 

Krkonošské muzeum 
Památník zapadlých vlastenců 
512 47 Paseky nad Jizerou 
tel.: 481 523 609 

Krkonošské muzeum 
Augustiniánský klášter 
543 11 Vrchlabí 
tel.: 499 456 708 

Expozice Šindelka 
512 46 Harrachov 
tel.: 481 528 310 

Krkonošské muzeum 
Zámek 1 
514 01 Jilemnice 
tel.: 481 543 041 

Útulek pro poraněná divoká zvířata 
Dobrovského 3 
543 01 Vrchlabí 
tel.: 499 456 769 

Územní pracoviště Harrachov 
512 46 Harrachov 325 
tel.: 481 528 105 

Územní pracoviště Špindlerův Mlýn 
543 51 Špindlerův Mlýn 275 
tel.: 499 433 175 

Územní pracoviště Černý Důl 
543 44 Černý Důl 58 
tel.: 499 440 420 

Územní pracoviště Rezek 
512 38 Vítkovice v Krkonoších 176 
tel.: 481 582 723 

Územní pracoviště Horní Maršov 
542 26 Horní Maršov 111 
tel.: 499 871 102 

Územní pracoviště Pec pod Sněžkou 
542 21 Pec pod Sněžkou 145 
tel.: 499 896 214 
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