
Předsednictvo Rady KRNAP dne   3.3.2009 

 
Zápis  

 
Účast: Ing. Němec, Ing. Vancl, Ing. Matyáš, Prof. RNDr. Krahulec, RNDr. Kulich, 
Ing. Hřebačka, RNDr. Flousek, RNDr. Sýkora, Ing. Černý 
 
 
Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP – úvodem zahájil jednání a přivítal 
přítomné členy předsednictva. Omluvil Prof. RNDr. Vacka. 

 – volně pohovořil o ekonomické situaci u Správy KRNAP a co Správu čeká 
v této oblasti řešit. Informoval i o využití peněz z operačních programů a následně 
předal slovo Dr. Flouskovi. 
 
Dr. Flousek – viz bod 3 – citoval z materiálů šestého plenárního zasedání Rady 
KRNAP a zopakoval schválené termíny k dokončení projednávání na naší úrovni.  
 Uvedl, že do 31.1.2009 k návrhu plánu péče nebyly vzneseny nové připomínky 
a k zonaci došly 4 připomínky (serpentiny na Mísečkách, Tetřeví Boudy, Lesní bouda 
a vrchol Černé hory). Připomínky zhodnotil tak, že nejsou nijak komplikované k 
vyřízení. K doplnění Ing. Hřebačka uvedl, že rozpor pravděpodobně zůstane 
například ve Špindlerově Mlýně u Slezského sedla a v Rokytnici nad Jizerou u 
vrcholu Lysé hory. 
 
Dr. Sýkora – nejprve informoval o dokončení posouzení „Oblastí se sníženým 
přírodním a krajinářským potenciálem (dále jen OSPKP) ve vztahu k předmětům 
ochrany EVL Krkonoše“ s výsledkem, že u žádného chráněného habitu se nejedná 
v rámci OSPKP o rozlohu přesahující 2% z celkového rozšíření v EVL  a lze říci, že 
stavební činnost zde nebude mít významný vliv.  
 Dále seznámil s obsahem „protokolů“ o dohodě Správy KRNAP a delego-
vaných zástupců obcí v Radě KRNAP o návrhu plánu péče a o návrhu zonace. 
Uvedl, že pokud na dnešním jednání bude představený „Protokol“ přijat, bude Správa 
KRNAP s ním (v elektronické podobě) objíždět v dohodnuté termíny zástupce obcí. 
Elektronická podoba umožní doplnit v nich jak výčet vypořádaných připomínek, tak 
připomínek, u kterých nedošlo ke shodě, a po vytištění provést závěrečné parafování 
oběma stranami. 
 
Ing. Němec – navrhl předložené formuláře již dnes elektronicky zaslat na obce, aby 
se s nimi mohly seznámit a i je projednat ve svých orgánech. 
 
Dr. Flousek – navrhl doplnit protokoly za každou obec o již známé připomínky  
a jejich vypořádání. 
 
Ing. Vancl – dotaz, jak je položená hranice mezi zónami, které jdou po komunikacích. 
Odpovězeno, že platí „obecná zásada“, že hranici tvoří okraj cesty sousedící 
s přísnější zónou a u toků je tak, aby celý tok byl v přísnější zóně. Pokud by vedla 
hranice katastru či pozemku středem komunikace či toku, platí „obecná zásada“.  
 
Ing. Hřebačka – seznámil s obsahem dopisu Správy KRNAP obcím na závěr pro-
jednávání návrhu plánu péče a zonace.  
 



Dr. Flousek – informoval o prvním jednání pracovní skupiny Správy KRNAP a Města 
Rokytnice nad Jizerou ve věci problematického umístění horní stanice lanovky  
a sjezdovky na Lysé hoře. K objasnění situace byly řešené varianty představeny na 
ortofotomapě úbočí Lysé hory. 
 
Diskuse: 
 
Ing. Němec – měl dotaz k postupu prací na návštěvním řádu.  

Odpověděl ředitel Správy KRNAP. Diskuse nad návštěvním řádem bude 
otevřena i přes dobu konání Rady parku v červnu a na jejím základě až v dalším 
období bude dokončena a bude následovat schvalování. Současně informoval o pro-
bíhajícím jednání s Obcí Malá Úpa. 
 
Dr. Sýkora – zdůraznil, že je potřeba, aby se obce podívaly na výčet cest, který tvoří 
přílohu návštěvního řádu, a vyhodnotily si, jaký režim provozu by na nich chtěly mít. 
Správa na nich bude následně umisťovat značení. Například u Malé Úpy se dohodlo, 
že i přes 3. zónu uvnitř obce bude poplatky vybírat obec a vně Správa KRNAP (to 
bude řešit „Poplatková vyhláška“). 
 
Ing. Vancl – diskutoval o zkušenostech a problémech při projednávání plánu péče  
a návštěvního řádu. Uvedl, že se hlásí i například boudaři se svými problémy 
(nejasnostmi) ve vztahu k těmto materiálům.  
 
Dr. Sýkora – uvedl, že Správa KRNAP si není jista, zda obce vědí, že jsou „silničním 
správním úřadem“. 
 
Ing. Němec – vznesl požadavek na Správu KRNAP, aby již nyní vypracovala přílohu 
k návštěvnímu řádu, ve které by byla uvedena upozornění na ustanovení, zákazy 
atd. v souvisejících zákonech a ostatních právních normách. Tedy obdobu toho, co 
mají na ŠUNAP. 
     Zpracovat – stáhnout od ŠUNAP. 
 
Ing. Vancl – uvedl, že je velikým problémem „divoký“ provoz sněžných skútrů a čtyř-
kolek. Apeloval na Správu KRNAP, aby tento problém ve svých předpisech 
neopomněla řešit.  Dále se věnoval zimní údržbě silnic solením. 
 
Ing. Hřebačka – krátce odpověděl k nelegálním jízdám tak, že Správa se tento 
problém snaží řešit ve spolupráci s Policií ČR. Dr. Sýkora dodal, že v prokázaných 
případech jsou Správou ukládány pokuty. 
 
Ing. Němec – informoval, že na „Svazku“ se řešilo, zda je ze strany Správy při výdeji 
povolenek k vjezdu plně vzata v úvahu možnost kolize s jinými aktivitami nebo 
stranami (např. údržba lyžařských tras a naproti tomu zásobování). 

V té souvislosti navrhl, aby souběh aktivit byl jako upozornění vyznačen 
v povolenkách k vjezdu. Pro lyžaře pak na příslušných místech tras nějakými 
značkami.  
 
Ing. Matyáš – přednesl dotaz k průběhu schvalování plánu péče a zonace na MŽP. 
 
Ing. Němec – vznesl dotaz, zda Správa již navázala kontakty s novými zastupiteli 
krajů. Uvedl, že se mu jeví, že z kraje „okres TU tak nějak vypadnul“ a uvedl příklad 



plánované opravy silnice Černý Důl – Svoboda nad Úpou, která se snad pro letošek 
znova odložila. Vypadla z plánu.  
 
Odpověděl Ing. Hřebačka a uvedl, že proces těchto jednání bude zahájen 
plánovaným setkáním s představiteli Libereckého kraje. 
 
Dr. Flousek – k zonaci uvedl, že by neměl být velký časový odstup mezi schvále- 
ním zonace a návštěvního řádu. Došlo by tím k výrazně rozdílnému režimu v nových 
a původních zónách (například volný pohyb lidí mimo značené cesty).  
 
 
Černý – požádal o rozhodnutí předsednictva o termínech konání sekcí a vlastní Rady 
KRNAP. 

Bylo rozhodnuto: 
- Vlastní sekce se do konání plenárního zasedání Rady KRNAP nebudou 

svolávat. 
- Předsednictvo bude svoláno dne 26.5.2009 (úterý) ve 12.00 hod. 
- Rada KRNAP – plenární zasedání bude svoláno – dne 9.6.2009 (úterý)  

ve 12.00 hod. 
 
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP a Prof. RNDr. Krahulec. 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            26.3.2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Zapsal:  Ing. J. Černý      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Jan Hřebačka 
        ředitel správy KRNAP 
 
 
 


