
Předsednictvo Rady KRNAP dne  2.10.2012 

 
Zápis  

 
Účast: Ing. Jan Hřebačka, Ing. Petr Matyáš, Jan Patzelt, Ing. Jiří Vancl,  
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., RNDr. Jiří Kulich, Prof. RNDr. Stanislav  
Vacek, DrSc., Ing. J. Černý, RNDr. J. Flousek, Ph.D.  
 
Omluveni: – 
 
Hosté: Ing. Hana Slavíčková, RNDr. Jindřich Sýkora  
 
 
Jednání zahájil ředitel Správy Ing. Hřebačka, přivítal přítomné a poděkoval za 100 % 
účast.  
V úvodu vyzdvihl význam projednání dvou témat, která byla uvedena v pozvánce na 
dnešní jednání a doplnil, že jednání proběhne včetně dalších témat z oblasti financo-
vání Správy KRNAP a organizačních změn.  
 
Úvodem Ing. Hřebačka označil finanční situaci Správy KRNAP v letošním roce za již 
čitelnou s ohledem na proběhlá jednání, která se uskutečnila v dané věci v průběhu 
kalendářního roku. 
Realizovanou akci  „Den Krkonoš“  na Luční boudě označil za významnou událost 
v procesu zviditelnění Správy KRNAP. 
Dále se zmínil o zasedání české sekce EUROPARC Federation ve Špindlerově 
Mlýně v září 2012. Hlavním tématem byla kategorizace chráněných území podle 
metodiky Světového svazu ochrany přírody (IUCN) v ČR a v dalších zemích Střední 
Evropy. 
V návaznosti se uskutečnilo zasedání MAB, jehož součástí bylo projednání aktualit 
v biosferických rezervacích. 
Další odbornou akcí bylo zasedání „ I n t e r a k t u „ k tundrovým oblastem. 
 
Dále Ing. Hřebačka předal slovo RNDr. Sýkorovi k seznámení se situací v procesu 
dojednání nové zonace NP. 
RNDr. Sýkora na úvod řekl, že ze strany Správy KRNAP je vše při dojednávání již 
dokončeno. V návaznosti na tuto skutečnost MŽP požádalo Správu KRNAP o vypra-
cování přesného zákresu do katastrálních map. To bude následující týden dokonče-
no a odesláno na MŽP. Tím bude následovat závěrečná fáze spočívající v procesu 
vydání vyhlášky. Závěrem konstatoval, že ze strany Správy KRNAP pro to již  víc 
udělat nemůžeme. 
 
 
Krátce vystoupil Ing. Hřebačka s informací, že v Krkonoších byl již vícekrát zazname-
nán pobyt rysa a v letošním roce se dá se 100 % jistotou prohlásit, že zde byla 
smečka vlků. Záměrně není specifikováno kde z důvodu jejich nerušení. 
Poté krátce zhodnotil průběh letních služeb na bránách o víkendech a k doplnění 
uvedl i zorganizování několika strážních služeb na koních. Ty se konaly hlavně 
s cílem ověřit reakci veřejnosti, získání poznatků o účinnosti při vlastním průběhu  
a na základě toho rozhodnutí o zařazování do výkonu strážní služby v budoucnu. 
Překvapivá je vcelku pozitivní reakce veřejnosti. 
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V závěru ukázal nově vydané propagační materiály Správy KRNAP v rámci příprav 
na oslavy 50. výročí založení KRNAP, které jsou v pravém horním rohu označeny 
emblémem oslav 50. výročí. 
  
Ing. Slavíčková – vystoupila k bodu programu „Likvidace invazivních druhů rostlin 
na území NP a jeho OP“. Krátce seznámila přítomné s programem financovaným 
z OPŽP. Svém vystoupení doplňovala powerpointovou prezentací. V rámci vystou-
pení uvedla, že dotace je podmíněna desetiletým efektem zamezení výskytu těchto 
rostlin. V celé věci je rozhodující souhlas vlastníků pozemků se zásahem. Direktivní 
cesta vycházející z § 68 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 
zákona), je považována jako až poslední k opatření souhlasu. K úspěšnému zabez-
pečení projektu by bylo potřeba získat řádově asi souhlas od 75 % vlastníků pozem-
ků. Na písemnou výzvu jich reagovalo přibližně 42 %. Z další diskuze vyznělo jako 
poměrný úspěch, ale pro realizaci projektu je to nedostatečné. Zbývá ještě zimní 
období k získání dalších souhlasů. Jako řešení situace, s nedostatečnou podporou 
ze strany vlastníků, se spatřuje přehodnocení – úprava projektu na nejaktuálnější 
pozemky včetně učinění všech možných kroků k získání souhlasů. Mezi ně patří  
i nové zformulování „výzev“. Aktualizovaný projekt bude nutné znova dojednat a ne-
chat schválit. Začátek plnění je rok 2013 a konec v roce 2015 + prokázání účinnosti 
po dobu 10 let.  
 
O stanovisko k postupu na zajištění projektu s využitím ustanovení v § 68 zákona 
Ing. Hřebačka požádal starosty, jakou by očekávali reakci ze strany vlastníků.  
Ing. Matyáš konstatoval, že invazivní rostliny rostou nejvíce na pozemcích, o které se 
vlastníci nestarají, proto by se negativní reakce z jejich strany nebál. Upozornil na 
obdobnou aktivitu ze strany Libereckého kraje – Správa KRNAP ověří.  
Ing. Vancl uvedl, že v obci na korespondenční výzvy reaguje tak 20 % obyvatel,  
a proto upřednostňují osobní jednání, které navíc nevyznívá jako „vrchnostenský“ 
přístup.  
Ing. Slavíčková – označila dosavadní průběh za zdařilý, ale nedostatečný k zabezpe-
čení realizace projektu. Část problémů s nedostatečnou odezvou lidí vidí v  dlouhém 
termínu, poskytnutém k zaslání odpovědi.   
Prof. Krahulec – doporučil ve výzvě uvést i kalkulaci, kolik by vlastníka pozemku 
stálo, kdyby likvidaci ivazivních druhů zajišťoval sám. 
J. Patzelt – okomentoval situaci na příkladu Malé Úpy a doporučil vypracovat sez-
nam vlastníků (dotčených pozemků) podle obcí a obce to s vlastníky projednají. 
Uvedl, že PF ČR stále spravuje hodně pozemků. 
Ing. Vancl – s ohledem na nálady mezi občany doporučil tu variantu řešení s vytipo-
váním zásadních lokalit a na ně upravit projekt. 
Ing. Hřebačka shrnul diskuzi s tím, že projekt bude upraven, vlastníci budou osloveni 
i prostřednictvím obcí a až pak by bylo využito výzvy podle § 68 zákona.  
 
Ing. Hřebačka – vystoupil k bodu programu Informace o připravených opatřeních 
k úsporám finančních prostředků na rok 2013. Na úvod zdůraznil, že rozpočet je 
na rok 2013 připraven jako vyrovnaný. Pro Správu KRNAP zůstávají otevřené pouze 
celostátně financované programy (např. PPK). Mimo vlastní zdroje finančních pro-
středků činí dotace ze strany MŽP 100,8 mil. Kč. 
Pro letošní rok se musela vytvořit úspora 12 mil. korun z objemu peněz dotace. Na 
příští rok měla být najita úspora dalších 20 mil. Kč. Ty se již podařilo vyřešit letos  
v rámci změn v činnosti Správy KRNAP účinných k 1. lednu 2013. Změny – úspory 
spočívají hlavně ve zredukování 9 lesních správ na 6 a k nim přičlenění zrušených  
3 středisek terénní služby. Očekávaný efekt je v úspoře mzdových prostředků, 
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provozních nákladů všeho druhu atd. Dále přijatá opatření zahrnují ukončení činnosti 
v muzeu v Jilemnici (mimo budovy č. 1 – běží grant Norských fondů). Součástí opa-
tření je i předání parku ve Vrchlabí, které je na dobré cestě, pronájem Rýchorské 
boudy (nepravdivá informace o prodeji, hledá se nájemce) s podmínkou blokace 
termínů pro Správu KRNAP.  
K upřesnění uvedl, že bude dána výpověď  13 lidem a 11 lidem je nabídnuto přejít na 
místa za pracovníky, kteří odejdou do důchodu. Někteří zaměstnanci přejdou na 
reorganizovaná pracoviště. Bude i redukován vozový park o 10 %. 
 
J. Patzelt – požádal o informaci, zda stále platí závazek MŽP na kompenzaci daně 
za PUPFL v národním parku. Ing. Hřebačka potvrdil platnost slibu při zachování 
dosavadních struktur a jejich obsazení. 
 
Ing. Matyáš – dotázal se na dopad reorganizace na poměry LS Rokytnice. Ing. Hře-
bačka vysvětlil a blíže specifikoval vymezení nových územních pracovišť na celém 
území. 
 LHC   lesní správa, TES   nově 
 
LHC Harrachov  LS Harrachov  ÚP Harrachov 
    LS Rokytnice   // 
    LS Rezek   ÚP Rezek 
    TES Harrachov   // 
 
LHC Vrchlabí  LS Špindlerův Mlýn  ÚP Špindlerův Mlýn 
    LS Vrchlabí    // 
    LS Černý Důl  ÚP Vrchlabí 
    TES Špindlerův Mlýn  // 
 
LHC Maršov   LS Pec pod Sněžkou ÚP Pec pod Sněžkou 
    LS Horní Maršov   // 
    LS Svoboda nad Úpou ÚP Svoboda nad Úpou 
    TES Pec pod Sněžkou  // 
 
 
Ing. Vancl – dotazoval se, kdy budou nějaké mapky zachycující tyto změny. Ing. Hře-
bačka uvedl, že prvně to bude na webu. Zopakoval, že platnost je od 1.1.2013 a do-
dal, že vše bude znamenat i provedení stavebních úprav a doladění detailů. 
 
Ing. Hřebačka – rozvedl dopad smluvních vztahů s firmami na zaměstnanost 
v regionu, které dodávají služby – práce pro KRNAP a vlastně zaměstnávají lidi na 
práce, které si dříve Správa KRNAP zajišťovala svými lidmi.  
 
RNDr. Kulich – požádal o informaci k rozsahu provozu Rýchorské boudy do doby 
získání pronajímatele. Ing. Hřebačka odpověděl ve smyslu, že i přes ztrátu na HV  
a provozu rolby, má Správa KRNAP věc ošetřenu do doby, než se uzavře smlouva  
o pronájmu.  
 
Dodatek k zápisu – nebylo zmíněno na jednání    
Správa KRNAP – odbor státní správy připravuje na konec listopadu setkání se 
stavebními úřady působícími na území národního parku a jeho ochranného pásma. 
Jedním z hlavních bodů programu bude vznik databáze parkovacích míst v území. 
Informaci o tomto setkání obdrží všichni starostové krkonošských obcí. 
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R ů z n é 
J. Patzelt – k doplnění se zmínil o praktickém dopadu novely zákona o rozpočtovém 
určení daní, kdy bylo prezentováno, že malým obcím se zlepší situace pozitivním 
dopadem do rozpočtu. Malá Úpa je jednou z mála výjimek, že dostane ještě méně 
prostředků než měla dosud asi o 70 tis. Kč. 
 
Ing. Vancl – připomněl stále aktuální problematiku utváření životních podmínek 
místních obyvatel a za jeden z nejdůležitějších problémů k řešení označil udržení 
zaměstnanosti. Dotázal se Ing. Hřebačky, zda jsou připravována nějaká opatření ze 
strany Správy KRNAP na potírání nelegálních vjezdů skútrů během zimní sezony. 
Ing. Hřebačka odpověděl, že se jedná o stále aktuální, ale těžko řešitelný problém, 
kterým se i nadále bude řešit. 
 
J. Patzelt – v návaznosti na problém zaměstnanosti uvedl, že podnikatel může získat 
zakázku na dotovaných projektech z fondů do 100 000,- Kč bez výběrového řízení  
a tak, že všichni můžeme přispět k udržení zaměstnanosti. Ing. Hřebačka odpověděl 
za Správu KRNAP, že je pro příští rok záměr postavit zakázky (dílčí části) co do 
rozsahu tak, aby se jich mohli účastnit i malé firmy a živnostníci.   
 
Ing. Matyáš a Ing. Vancl – požádali, aby byla podána vysvětlující informace, proč je 
KRNAP zařazen do 5. kategorie IUCN. Z diskuze vyplynula shoda na jejím zařazení 
na příští plenární zasedání Rady KRNAP. Pro dokreslení uvedl Dr. Flousek, že kate-
gorizace nejsou nikde legislativně zachyceny, ale tvoří mezinárodně dohodnutý rá-
mec umožňující shodu nad hodnocením úrovně přírodního významu diskutovaného 
území. 
 
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            11.10.2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Zapsal: Ing. J. Černý     
 
        ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
       ……………………… 
 


