
 

Zápis z předsednictva Rady KRNAP ze dne 28.4.2011 
 
Účast:  
Přítomní - Ing. J. Hřebačka, Ing. P. Matyáš, Ing. J. Vancl, Ing. V. Němec, RNDr. J. 
Kulich, RNDr. J. Sýkora, Ing. J. Černý, RNDr. J. Flousek 
 
Omluvení – Prof. RNDr. F. Krahulec, Prof. RNDr. S. Vacek    
 
Ing. Hřebačka – ujal se vedení jednání a krátce zhodnotil účast s ohledem na 
omluvené členy předsednictva. 
 
bod. 2) Ing. Hřebačka – hned v úvodu přeskočil bod. 1 a věnoval se řešení vzniklé 
situace v obsazení RS po volbách z podzimu do zastupitelstev obcí, a tím změnám 
v delegování zástupců obcí. Změny se promítly až do pozice ve vedení RS a vlastní 
Rady KRNAP. Bylo konstatováno, že v organizačním řádu tento problém není 
zachycen. 
V souvislosti s výše uvedeným pan ředitel jmenovitě seznámil přítomné se zástupci 
obcí v Radě KRNAP. V návaznosti na to přislíbil, že všem členům RS bude zaslán 
aktualizovaný seznam členů RS.  
Následně bylo dojednáno, že před plenárním zasedáním Rady se bude konat řádná 
schůze regionální sekce, na které proběhne volba jejího předsedy a podle pravidla 
rotace se hned ujme vedení plenárního zasedání Rady. 
 
bod 1) Ing. Hřebačka – Příprava programu na Radu KRNAP – pan ředitel představil 
následující témata: 

a) seznámení s opravami a administrativními upřesněními – nepřesností 
v grafické části Plánu péče, a to při vymezení lesních porostů podle stupňů 
přirozenosti. Ředitel informoval předsednictvo, že po odsouhlasení bude 
opravená verze přílohy přiložena k PP. Jedná se celkem asi o 200 hektarů 
dodatečně zjištěných rozdílů. Tyto již byly projednány i s inspekcí životního 
prostředí. 

b) Jako další téma uvedl projednání třech materiálů hodnotících uplynulou 
sezonu 

- Cyklisté a pěší v okolí Vosecké boudy 
- Využívání osmi navržených skialpinistických tras 
- Ledopád u Buď fit 

 
V prvém případě na základě monitoringu uvedl, že nedochází k žádnému 
dramatickému porušování pravidel regulace a pravidel vjíždění. Bude žádat Radu 
o podněty. 
U skialpinistických tras se zjistilo, že dosavadní nastavení tras není úplně 
vyhovující k dané disciplíně. Jeden víkend byl poměrně dramatický.  C í l  - 
přesvědčit veřejnost, že vyhrazené trasy je uspokojí. Správa na jejich vymezení 
spolupracuje i s Horskou službou ČR. 
Ing. Vancl – dotázal se, co to vlastně skialpinismus je. Stručně odpovězeno, že se 
jedná o výstup na lyžích s „tuleními pásy“ do vrcholových partií a pak  spouštění 
se bez nich terénně náročnými partiemi dolů, nevyjímaje lavinová pole. Na území 



NP je přirozené, že nelze povolit všude kvůli rušení zimujících živočichů (např. 
tetřívek) a jiným vlivům na přírodniny. 
Prodejci uvádí značný nárůst prodejů tohoto vybavení. 
 
c)  Správa má záměr předložit i informaci o kauze „Mísečky“. V současnosti se 

otevírá 2. a 3. etapa. Pro Správu jsou nepřijatelné. Správa vstoupila do 
jednání s investorem o dosažení dohody jen na rekonstrukcích stávajících 
objektů. Probíhají i jednání se stavebním úřadem o úpravách v regulačním 
plánu. Počítá se i s nájmem konzultantů k volbě správného hodnocení těchto 
etap výstavby na krajinný ráz. 

Ing. Vancl – uvedl, že 1. etapa nedopadla podle jeho názoru dobře, a tím nechápe 
postoj obce k pokračování. Rád by znal na základě jaké ekonomické rozvahy si může 
obec zdůvodnit výhodnost pro ni. V současné době uznává, že je cestou k nápravě 
rozumný kompromis ze všech stran.  
Ing. Matyáš – upozornil na základě zkušeností, že do doby vydání rozhodnutí nemá 
nikdo nárok na náhrady za ušlý zisk či zmařenou investici. 
 

d) Dále seznámil s tím, že „poplatková vyhláška“ do konce roku nebude, protože 
podle výkladu MF dle současného stavu legislativy není mandát k jejímu vydání. 
Prakticky to znamená počkat na vydání novely našeho zákona ČNR č. 114/92 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, kde bude uvedena vyhovující formulace. 
 

e) Následně představil internetovou aplikaci k vyžádání si vydání povolení 
k vjezdu do 3. zóny NP. Tato bude však výhradně sloužit pro ubytované. 
Zdůraznil, že pravidla k povolení vjezdu do 1. a 2. zóny mají nadále svůj 
režim. 
 

f) Na závěr informoval o stavu projednávání zonace. Proces schvalování stále 
běží a žije svým životem. Dnes se již dostal schvalovací proces tak daleko, že 
jsou vypořádány připomínky stran a občanů k závěrečnému kolu na MŽP a 
běží odvolací lhůta. Po jejím uplynutí nastane závěr, vydání a rozeslání platné 
verze institucím a stranám. 

 
g) Tím byl vyčerpán běžný program a ředitel Správy otevřel diskusi. 

 
Ing. Vancl:  – upozornil, zda víme o snowboardingu z Liščí hory. Odpověď zněla ano,  
                      a též nás to trápí. 

  – informoval, že obec se stále potýká s ježděním „motorkářů“ ve volné    
     krajině škody na soukromém majetku a OP NP. 
 – vznesl dotaz na dobu zahájení výstavby našeho střediska environmen-   
    tální výchovy s odůvodněním, že jako obec mají zájem na nějakém  
    propojení či podpoře z jeho strany například pro školy, informační stř.  
    obce. Ředitel Správy odpověděl, že již běží výběrové řízení na doda- 
    vatele stavby. 

                     
Ing. Matyáš – dotázal se na stav převodu muzeí na jiné subjekty, protože ukončením   
                       jejich činnosti v západní části regionu by bylo pro tamní obce velikou  
                       ztrátou. Ředitel odpověděl, že v Pasekách n.J. se budeme podílet na  
                       činnosti „I“, ale na muzeu ne. V Harrachově naše „I“ převezme funkce  
                       městského. 



Co se týče jilemnického muzea, tak stav je takový, Správa může vést    
jen část aktivit. Jinak nastane omezení provozu a v obou případech  
předání budovy městu, protože je jejím majetkem. Otázka vztahu ke  
sbírkám je objasněna stanoviskem MK tak, že pokud je transparentní   
protipartner lze je předat jako celek. Ne části či výběry. 

 
– aktuálně se znova jedná o existenci přehrady „Vilémov“, tedy jaké je  
   povědomí a stanovisko Správy KRNAP. Ředitel Správy uvedl, že je   
   nadále zamítavé. Jinak jsme v této fázi nebyli osloveni. 

 
Termín konání Rady – rozvinula se diskuse s určitým výsledkem směřujícím k měsíci   
         červnu, ale protože mnozí členové VS mají pedagogické povinnosti, byl  

pověřen Dr. Flousek zjistit zda jsou schopní v termínech 1. června či 21. 
a 23. června se dostavit a podle toho se bude dále jednat. 

  Též se rozvinula diskuse nad úpravou „organizačního řádu“ s ohledem  
na řešení a trvání mandátu delegovaných členů RS, a to především po 
komunálních volbách – tajemník Rady pověřen připravit návrh úpravy 
tak, aby plně řešil alternativy, které mohou nastat. 
 

Ing. Hřebačka – informoval o tom, že počítá se jmenováním Prof. J. Fanty do 
vědecké sekce.  
 
Závěr jednání provedl ředitel Správy KRNAP. 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            3.5.2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsal: Ing. J. Černý      
 
        ……………………. 
 
 
Schválil:  Ing. Jan Hřebačka 
 
       ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


