
PŘEDSEDNICTVO Rady KRNAP  

dne 20. března 2017 
Zápis: 

Účast: Ing. Jan Hřebačka, RNDr. Jiří Kulich, Ing. Petr Matyáš, Ing. Jiří Vancl, Prof. RNDr. 
František Krahulec, CSc., RNDr. Jiří Flousek, Ph.D., Ing. Irena Hubálková, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Zdeněk Kraus 

Hosté: 0 

1. Zahájení a příprava plenárního zasedání Rady 

Ing. Hřebačka přivítal přítomné, představil plánovaný program jednání předsednictva a 
vyzval ke stanovení termínu zasedání řádné Rady KRNAP. 

Přítomní se shodli na podzimním termínu konání plenárního zasedání Rady KRNAP. 

2a. Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Ing. Hřebačka shrnul proces projednávání a schvalování novely. Zásadní problém vnímá 
v pozměňovacím návrhu poslance Jiřího Junka, který se týká absolutního zákazu prodeje 
státních pozemků na území národních parků s výjimkou ochranného pásma. 

Prof. Krahulec upozornil, že Junkův návrh vznikl kvůli Šumavě, kde nedošlo k využití 
předkupního práva. 

Ing. Vancl se dotázal, zda funkce Rady zůstává stejná. Odpověď (Ing. Hřebačka): Ano, beze 
změny. 

Přílohou tohoto zápisu bude Jednací řád Rady KRNAP a status. 

Ing. Vancl se ptal na možnosti vypořádání obecní stavby na pozemku Správy KRNAP, který 
má obec v nájmu. Odpověď (Ing. Hřebačka): Zákon umožňuje institut směny s doplatkem. 

Ing. Vancl měl několik dotazů k zonaci KRNAP, především k vymezení 4. zóny a k pojmu 
klidová zóna. Požádal o vysvětlení tvrzení, že bude umožněný vstup do I. zóny. 

Odpověď (Ing. Hřebačka): 4. zóna KRNAP v současnosti není vymezena, ale podle novely 
zákona se bude vymezovat na území NP, netýká se OP. Ing. Hřebačka prezentoval návrh nové 
zonace, která respektuje stávající zonaci. Uvedl, že 4. zóna bude vymezena na území dnešní 
3. zóny a její součástí budou především zastavěná nebo zastavitelná území obcí určená 
k trvale udržitelnému vývoji. Omezení vstupu bude ošetřeno vymezením tzv. klidových území 
formou opatření obecné povahy.  

Ing. Vancla zajímalo, jestli bude v rámci novely pohnuto s kácením stromů I. kategorie. 
Odpověď (Ing. Hřebačka): Kompetence zůstávají. 

Ing. Matyáš vznesl dotaz, jakým způsobem bude Správa KRNAP projednávat plán péče 
a zonaci. Odpověď (Ing. Hřebačka): Návrh projedná Správa KRNAP s Radou KRNAP. 

RNDr. Kulich se zeptal, o jaké formy vstupu do klidových zón se jedná. Odpověď (Hřebačka): 
Jedná se výhradně o vstup pěších osob. 



2b. Projekty přeshraniční spolupráce 

Ing. Hřebačka představil studii plánovaného informačního střediska na Zlatém návrší od Ing. 
arch. Tomáše Hradečného. Správa KRNAP řeší celý prostor Zlatého návrší a připravuje 
rekonstrukci Masarykovy silnice. Objekt bude dřevěný a celoročně funkční (v létě informační 
středisko i útulna, v zimě jen čekárna). Předpoklad realizace v rámci projektu přeshraniční 
spolupráce. 

Ing. Vancl se dotázal na fungování střediska v roce 2017. Odpověď (Ing. Hřebačka): Stávající 
středisko bude otevřené ještě v sezóně 2017. 

Další dotaz Ing. Vancla směřoval na přítomnost laviček, stojanů na kola a odpadkových košů 
v okolí plánovaného objektu. Ing. Hřebačka ho ujistil, že se s vybavením počítá. 

Ing. Matyáš se ptal na přítomnost toalet na Vrbatově návrší. Odpověď (Ing. Hřebačka): Ano, 
toalety jsou k dispozici ve Vrbatově boudě, včetně bufetu a hospody. 

Ing. Matyáš vznesl dotaz, zda Správa KRNAP neuvažuje o vybudování dalších informačních 
středisek na turisticky zatížených lokalitách, např. směrem na Voseckou boudu. Ing. 
Hřebačka vysvětlil, že nejvíce turisticky zatížená území (Mumlava, Dívčí lávky, Vrbatovo 
návrší) jsou pokrytá. 

2c. Společný přístup k péči o Krkonošský národní park 

Ing. Hřebačka představil společný česko-polský projekt „Společný přístup k péči o KRNAP“, 
jehož součástí budou jednotlivé sub-projekty:  

- Harmonizace dat GIS (včetně vytvoření společné analýzy osídlení a využití krajiny, jejíž 
časový horizont projedná Rada parku) 

- Analýza české a polské legislativy ve vztahu k ochraně přírody (přehled rozdílů 
v povinnostech, možnostech a kompetencích) 

- Socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš (inspirace metodikou NP Bavorský les, 
předpoklad zapojení Svazku měst a obcí Krkonoše do tvorby otázek, šetření min. 12 měsíců, 
recenze vnějších osob – zapojení regionální i vědecké sekce Rady KRNAP) 

- Společná strategie péče o NP Krkonoš (strategický dokument na delší období než 10 let, 
předpoklad zásadního zapojení Rady na české i polské straně Krkonoš) 

2d. Poplatky za vjezd do NP 

- Ing. Hřebačka vysvětlil, že MŽP odmítá obnovení poplatkové vyhlášky. Správa KRNAP 
se zaměřila na problematiku setrvávání vozidel v I. a II. zóně a klade zde důraz na řádné 
vymezení parkovacích míst. Probíhá analýza přístupnosti hor a kompletní revize cestní sítě 
se snahou omezit vjezdy. Problematika bude prezentována na Radě parku. 

Ing. Matyáš se domnívá, že případné zaslepení některých cest může způsobit komplikace. 
Jako příklad uvedl nutnost průjezdu požárního vozidla. 

Ing. Hřebačka dodal, že se ani letos nebudou vybírat poplatky za vjezd vozidel. 

3a) Bod vysvětlen v bodě 2a při řešení novelizace zákona 114/92 Sb. 

  



3b. Pokračování projektu LIFE CORCONTICA 

- Ing. Hřebačka uvedl, že projekt končí v roce 2018. Prezentoval základní informace 
k projektu a již realizované činnosti. Představil tzv. AFTER LIFE CORCONTICA a tvorbu tzv. 
AFTER LIFE MANAGEMENT PLÁNU s cílem podpořit zachování hospodaření na 500 ha ze 
zdrojů MZe a MŽP a snahu o získání prostředků z OPŽP a pokračování ve stávajících 
aktivitách. 

- Ing. Vancl se dotázal, jestli není problematické zdůvodňování potřebnosti aktivit. Odpověď 
(Ing. Hřebačka): Tento projekt byl už od začátku koncipován jako impulz k dalším aktivitám 
a řada hospodářů vítá pokračování šetrným způsobem hospodaření. 

3c. Analýza odtokových poměrů na území KRNAP 

- Ing. Hřebačka sdělil, že zpracovatelem projektového záměru pro podání žádosti do OPŽP je 
soukromá společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) Praha. Podrobná 
analýza poslouží jako komplexní podklad všem v povodí toků Úpy, Čisté, Labe, Jizery a 
Jizerky. Předpokládaná doba zpracování je 3 roky a náklady činí cca 27,5 mil. Kč (15 % 
kofinancování Správou KRNAP). Termín dokončení projektového záměru je 18. 4. 2017. 

- Ing. Vancl zdůraznil význam analýzy pro obce i z hlediska zásobování vodou do obecního 
vodovodu. 

- Ing. Matyáš záměr vítá a domnívá se, že KRNAP jako správce toků by měl mít stejné nároky 
na finanční prostředky jako Povodí. Dodává, že s přibýváním zpevněných ploch narůstají 
problémy s odtoky a dešťovou vodou. Uvítá, pokud obsah studie pomůže při řešení 
podobných záležitostí. 

- Dr. Flouska zajímalo, jestli bude obsahem studie i analýza odběrů vod a nakládání s vodami. 
Odpověď (Ing. Hřebačka): Studie s touto analýzou nepočítá, ale vzhledem k její významnosti 
bude prověřeno, jestli ji VRV a.s. může doplnit do analýzy odtokových poměrů (do zadání 
projektové žádosti). 

Dr. Flousek požádal Ing. Vancla o poskytnutí podkladů k vrtům na Bíneru. 

3d) Spolupráce s Dr. Plamínkem 

- Ing. Hřebačka potvrdil pokračování spolupráce s Dr. Plamínkem, který bude fungovat jako 
prostředník při projednávání složitých kauz. Čeká se na stav novely zákona. 

3e) Problematika vlivu klimatických změn na území Krkonoš 

-  příloha zápisu 

- Ing. Hřebačka vysvětlil, že prof. Fanta na zasedání Rady KRNAP navrhoval společný program 
všech NP na sledování klimatické změny. Vybrané fakulty (hl. ČZU v Praze) opravdu připravují 
jednotný program. Iniciativa je v současnosti na MŽP, které bude garantem programu. 

Dotační tituly MŽP 

- Ing. Hřebačka představil program na podporu obcí v NP, který bude vyhlášen letos. 
V současnosti se řeší kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP. Program by měl být 
sestaven do konce dubna, první jednání se koná ve středu 23. 3. 2017. 



- Ing. Hřebačka se dále věnoval problematice světelného znečištění. Představa Správy KRNAP 
je zvýšení podpory ke snižování světelného znečištění ze současných 40 % alespoň na 80 %. 

Závěrečná rozprava 

- Prof. Krahulec zahájil rozpravu dotazem na přeshraniční spolupráci a podávání projektů 
na polské straně. Ing. Hřebačka potvrdil dobrou spolupráci s ředitelem KPN Andrzejem 
Rajem a kolektivem z Vratislavské univerzity. 

- Ing. Matyáš se vyjádřil k plánované revizi mapování biotopů NATURA 2000. Má obavy, že 
stávající stav se nebude shodovat se stavem z roku 2008, což by ve vazbě na Územní plány 
mohlo představovat určitou komplikaci. Dotázal se, jestli by agenda k tvorbě územních plánů 
a SEA mohla být součástí uvedených dotačních titulů. Na odpověď je nutné se dotázat. 

 

Jednání uzavřel Ing. Hřebačka poděkováním za účast a za přispění k úspěšnému jednání. 

 

Ve Vrchlabí, dne 20. března 2017 

 

 

Zapsala: Ing. Bc. Irena Hubálková, Ph.D. 

  

  ..............................................   

 

 

Schválil: Ing. Jan Hřebačka 

   ..............................................   


