
ZÁPIS

Dvacáté čtvrté řádné plenární zasedání Rady Krkonošského národního parku

místo: ONLINE prostředí aplikace WEBEX 

datum: 7. prosince 2021 (úterý) v 10:00 hodin

Před samotným zahájením plenárního zasedání si vzal první slovo tajemník Rady KRNAP 
Martin Erlebach a přivítal dosud přítomné (připojené) členy historicky prvního ONLINE 
zasedání Rady. Vyjádřil předpokládanou důvěru nad hladkým průběhem celého jednání a 
seznámil všechny přítomné s netradiční strukturou plenárního zasedání, programem a 
organizačními informacemi ohledně online prostředí webové aplikace.

Oproti tradiční struktuře jednání během online plenárního zasedání Rady KRNAP byly 
vypuštěny tradiční úvodní body: seznámení s účastí, volba návrhové komise, schválení 
programu.

Po předchozí domluvě s předsedy obou sekcí Rady KRNAP tajemník Rady dále navrhl svoji 
osobu jako moderátora a rovněž zapisovatele plenárního zasedání. Jako ověřovatele navrhl 
pana Ing. Jana Sobotku.

Proti návrhu nikdo nevystoupil.

Počet přítomných byl sledován průběžně, a to z důvodu možného připojení kdykoliv během 
jednání. Počet přítomných byl následující:

celkem 48 účastníků zasedání

z toho:

37 členů Rady KRNAP (vědecká i regionální sekce)

11 hostů (zaměstnanci Správy KRNAP, zástupce MŽP, přednášející hosté)

Jelikož se zasedání zúčastnila nadpoloviční většina členů Rady KRNAP. lze ho považovat za 
usnášeníschopné.

Bod č. 1: Zahájení, úvodní slovo ředitele Správy KRNAP

24. plenární zasedání Rady KRNAP zahájil ředitele Správy KRNAP PhDr. Robin Bohnisch, 
který přivítal všechny přítomné členy Rady a hosty. Rovněž přivítal a představil nové členy 
Rady KRNAP, a to doc. Jiřího Dvořáka (ČZU, vědecká sekce), starostu Janských Lázní 
Petra Hřebačku a starostu Dolního Lánová Ing. Pavla Šimůnka (oba regionální sekce). Dále 
poděkoval všem přítomným, kteří přistoupili na tuto formu online jednání, jež byla zvolena na 
popud členů vědecké sekce Rady.

Bod č. 2: Seznámení s aktuálním stavem Zásad péče o KRNAP

Robin Bohnisch ve svém projevu rovnou navázal na druhý programový bod jednání, který se 
týkal seznámení členů Rady s aktuálním stavem Zásad péče o Krkonošský národní park. 
Správa KRNAP vypořádala připomínky ze strany MŽP a aktualizovaný návrh Zásad péče 
zaslala zpět MŽP k vyjádření a připomínkování. Na začátku roku 2022 se očekává konečné



vyjádření ze strany MŽP k připravovaným Zásadám péče a poté bude následovat další, 
tentokrát veřejné projednání tohoto dokumentu.

Na závěr tohoto programového bodu Robin Bohnisch zmínil aktuální žádost starostu a 
zástupců některých obcí o bližší představení a vysvětlení metodiky stanovení limitů pro 
zábory lučních („naturových") porostů v katastrech obcí. Správa KRNAP počítá s organizací 
semináře pro zástupce obcí, kde by tato problematika byla opět vysvětlena. Termín 
semináře, který by se měl uskutečnit ve Vrchlabí (KCEV - Krtek) se předpokládá 25. ledna 
(popř. 26., 27. 1.), a to v závislosti na aktuálních protiepidemických opatření.

Bod č. 3: Nešvary v Krkonošském národním parku

Mgr. Radek Drahný, MBA. seznámil přítomné členy Rady a hosty sjiž tradičně 
připravovanou kampaní, která by měla minimalizovat silvestrovské ohňostroje v národním 
parku. Vyzval obce ke spolupráci a sdílení informací (informačních letáků) k této kampani.

V druhé části svojí prezentace Radek Drahný informoval o množství stále častějších 
přestupků v KRNAP, které souvisí především s pohybem osob v klidových územích NP mimo 
značené a vyhrazené cesty a trasy. Připomněl, že polovina objemu získaných prostředků 
z pokut přestupců náleží obci, na které se přestupek stal, a druhá směřuje Státnímu fondu 
ŽP.

Více informací v přiložené prezentaci.

Bod č. 4: Ochrana péče o mimolesní zeleň

Ing. Jakub Fišera ve své prezentaci představil aktuální trendy a metody péče o mimolesní 
zeleň zejména v intravilánech obcí, ale i v jejich okolí. Zdůraznil environmentální význam a 
benefity vzrostlých stromů, které lze vyjádřit i v konkrétní finanční hodnotě. Připomněl 
ekosystémové služby, které s městskou a mimolesní zelení souvisí. Jakub Fišera dále zmínil 
význam péče a ošetřujících zásahů, které lze u vzrostlých dřevin považovat za ekonomicky i 
environmentálně výhodné.

Více informací v přiložené prezentaci.

Bod č. 5: Vybrané informace o návštěvnosti KRNAP v roce 2021

Mgr. Martin Erlebach stručně shrnul a představil nejvýraznější trendy v návštěvnosti KRNAP 
během roku 2021. Představil výsledky monitoringu průchodů na sezónně uzavřených 
cestách a trasách, na nichž se setkáváme s poměrně častým nedodržováním uzávěr. Přes 
mírný pokles intenzity návštěvnosti oproti minulé (a do jisté míry extrémní) sezóně 2020 
sledujeme stále rostoucí návštěvnost masivu Sněžky. Dalším trendem je prodlužování letní 
sezóny (intenzity návštěvnosti) až do konce měsíce října a rostoucí intenzita pohybů turistů 
ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách.

Více informací v přiložené prezentaci.



Bod č. 6: Analýza odtokových poměrů na území KRNAP a jeho OP

Ing. Martin Tomek (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.) seznámil všechny přítomné 
s aktuálně probíhajícím projektem (jeho harmonogramem, úkoly a cíli) „Analýza stavu a 
návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toku na území KRNAP a jeho 
ochranného pásma“. Martin Tomek dále zdůraznil význam výsledků projektu zejména jako 
analytický podklad pro územní plány obcí.

Více informací v přiložené prezentaci.

Bod č. 7: Různé a diskuse

Ing. Karel Engliš (Malá Úpa) požádal zástupce Správy KRNAP o dřívější termín projednání a 
připomenutí pravidel záboru lučních (,,naturových“) ploch v obcích KRNAP. Po domluvě s dr. 
Janem Maternou (OOP, Správa KNAP) budou případným zájemcům obratem zaslány 
podkladové materiály (popis metody a aplikace).

Další podněty ani dotazy nebyly vzneseny.

Proti projednávaným bodům plenárního zasedání Rady KRNAP nebylo vzneseno žádných 
námitek ani připomínek. Projednané body Rada KRNAP vzala na vědomí.

PhDr. Robin Bohnisch poděkoval všem přítomným za účast, popřál mnoho zdaru a příjemné 
prožití adventního období.

Předpokládaný termín dalšího plenárního zasedání Rady je očekáván v první polovině 
příštího roku.

Zapsal: Mgr. Martin Erlebach

Ověřovatel: Ing. Jan Sobotka




