
Předsednictvo Rady KRNAP dne  19.6.2015 
 

Zápis : 
 

Účast:  
Ing. Jan Hřebačka, Ing. Petr Matyáš, Ing. Zdeněk Kraus, Ing. Jiří Vancl, Prof. RNDr. 
František Krahulec, CSc., Ing. J. Černý,  
 
Omluveni:  
RNDr. Jiří Kulich, RNDr. J. Flousek, Ph.D.  
 
Hosté:  
 
Ing. Hřebačka – přivítal přítomné a zahájil rekapitulací změn ve složení Rady, kdy 
jmenoval nové členy Prof. Ing. Josefa Fantu, CSc., a Mgr. Pavla Klapku, Ph.D. 
V Radě ukončil působení Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. V té souvislosti vyzval 
VS k volbě nového místopředsedy VS a tím doplnění předsednictva Rady. Padl 
návrh na oslovení Prof. Ing. J. Fanty, CSc. 
 
Následně objasnil důvod konání mimořádného zasedání Rady 1.7.2015, kam přije-
dou z MŽP (RNDr. A. Vopálková a další) vysvětlovat podstatu novely „114“ a součas- 
ný stav přípravy. Jako příklad byla mimo jiné uvedena problematika kolem formulace 
v § 20. 
Ing. Hřebačka informoval předsednictvo, že je již v závěru schvalovací proces návrhu 
nové zonace (ta co byla námi přijata v r. 2009) a že bude schválená. 
 
Následovalo projednání termínu na konání „řádné Rady“. Z navržených termínů ve 
dnech 22. a 29. září 2015 se dospělo ke shodě na dni 22.9.2015 v 9:30 hod. 
Vlastní jednání by trvalo asi 2 hodiny a pak by následovala exkurze na luční lokality 
k dokumentování vlivu uplatňovaného managementu.  
 
Dále Ing. Hřebačka zmínil témata, která již byla projednaná, proběhne krátká infor-
mace. V návaznosti na to prezentoval významné téma, a to výstavbu na Horních 
Mísečkách a rozebral ji podle jednotlivých etap. Na číslech dokumentoval, co se 
Správě podařilo vyjednat z omezení plánované výstavby, a tím dosáhnout přízni-
vějšího stavu. Na dotaz o zahrnutí služeb a volnočasových aktivit uvedl, že tyto 
budou v rámci objektů „R“, „O“, „P“. Součástí úprav projektu je i zdokonalení řešení 
dopravy a parkování. 
 
Dalším tématem na řádnou Radu bude strategicky významné řešení propojení lyžař-
ských areálů Medvědín a Svatý Petr. Je tím završeno několik let trvající hledání řeše-
ní, které by bylo přijatelné z hlediska přírodních hodnot dané lokality, plánu péče, 
vyhovění závěrům expertní skupiny. Dosáhlo se, že zabírá asi 15 ha. 
Ing. Vancl – dotázal se, zda mají uloženo recipročně (nahradit) osázet jinou plochu.      
 
Prof. Krahulec – kolik let trvá vytvoření porostního pláště, pokud se odtěží průsek 
sjezdovky. Odpověděl ředitel. 
 



Mezi tématy na Radě bude i management kleče. Jedná se o pokračování asi na 
ploše 50 ha v prořeďování a vytváření enkláv. Cesty se v kleči uvolňují na šířku  
1,7 metru a jinak dle tzv. pasportu. 
 
Ing. Vancl – se zeptal na zmlazování kleče a délky přírůstů (letorostů) kleče, a to ve 
vztahu k původním proveniencím. 
 
Ing. Hřebačka řekl, že je přesvědčen, že údržba cest a úprava ploch kleče jsou 
posledními zásahy v 1. zóně NP (trvale). 
 
Závěrem požádal o další návrhy témat na jednání Rady. 
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            19.6.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zapsal: Ing. J. Černý     
 
          ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
         ……………………… 
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