
Zápis 
 

Deváté plenární zasedání RADY Krkonošského národního parku 
 
 

místo: velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí 
 
čas:    dne 24.9.2010 (pátek) v 10:00 hod. 
 
přítomní: dle prezenčních listin 

- regionální sekce (39) – přítomno 16, omluveno 23, neomluveno 0 
- vědecká sekce   (21) – přítomno 15, omluveno 6, neomluveno 0  

 
1. 
Prof. Krahulec – zahájil plenární zasedání Rady přivítáním přítomných členů obou 
sekcí, krátce předeslal obsah a očekávaný průběh jednání. Poté předal slovo řediteli 
Správy KRNAP Ing. Hřebačkovi. 
 
Ing. Hřebačka – krátce uvedl situaci, za které se Rada schází, a to těsně před 
volbami do obecních zastupitelstev. Pár slovy se věnoval obsahu dnešního 
programu.  
Představil nového člena vědecké sekce, a to Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D.  
K řešení problému s Labskou boudou uvedl, že MŽP chápe záměr stavbu odstranit  
a nahradit ji jen přiměřeným objektem. Na projektu se tedy pracuje, ale o jeho  
realizaci rozhodnou finanční prostředky nutné k realizaci celého záměru. Zmínil též 
dopad rozpočtových škrtů vlády na činnost Správy KRNAP. Na závěr svého krátkého 
vystoupení řekl, že pokud to dovolí průběh projednávání, seznámí plenární zasedání  
i s realizací některých projektů financovaných z centrálních zdrojů.  
 
2. 
Prof. Krahulec – ujal se slova, aby mohlo plenární zasedání pokračovat podle 
navrženého programu.  
Prvně přednesl návrh kandidátů do komisí a požádal o případné předložení návrhů 
na doplnění. Současně požádal o souhlas s určitou redukcí zastoupení v komisích: 
  Mandátová            – Ing. Černý (zapisovatel) 
  Návrhová komise  – Ing. Z. Kraus, Ing. arch. Martin Říha  
  Ověřovatel zápisu – RNDr. Jan Štursa 
 
Delegovaní byli schváleni jednomyslně. 
 
Následovala kontrola účasti, kterou provedla mandátová komise podle prezenčních 
listin obou sekcí Rady a konstatovala: 
 
 za RS přítomno   16  členů s právem hlasovat  
 za VS přítomno   15  členů 
Tím mandátová komise konstatovala usnášeníschopnost plenárního zasedání. Účast 
činí 51,67 % (RS  41,02 %   a   VS  71,43 %). 
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3. 
Prof. Krahulec – přečetl  a  předložil  ke  schválení  program  jednání.  Změny  nebyly  

       předloženy.  
       Předložený program byl schválen jednomyslně. 

 
 
4.  
Ing. Vl. Dolejský, Ph.D. – vystoupil s prezentací, ve které představil materiál MŽP 
nazvaný „Strategie rozvoje národních parků ČR“. Uvedl, že je cílem MŽP  
prostřednictvím prezentací seznámit s tímto materiálem veřejnost a lidi kolem NP. 
V reakci na toto vystoupení Ing. Fejkl navrhl požadavek na změnu formulace 
v kapitole „2. Definice národních parků“, části „Cíle“ druhá odrážka „… ponechání 
přirozenému, přírodnímu vývoji, na většině území NP …“ změnit na „významné části 
území NP“, a to s ohledem na různé podmínky jednotlivých NP. 
 
5.  
RNDr. Flousek – podrobně seznámil s materiálem Správy KRNAP nazvaným 
„Koncepce monitoringu a výzkumu v KRNAP na roky 2010-2020“.  
 
Dr. Klimeš – uvedl k příloze, že dosud není inventura krajinných prvků, stavebních 
památek, celkově složek kulturní krajiny. Též uvedl fenomén ztráty lučních enkláv  
a jako příklad uvedl enklávy u Tippeltových Bud, tedy trvalý požadavek na redukci 
náletových dřevin. 
Odpověděl ředitel Správy KRNAP – finanční prostředky na program na údržbu krajiny 
(PPK) byly postupně Správě kráceny z 20 na 3 mil. Kč, proto učinil v letošním roce 
opatření, že celé 3 miliony jdou na údržbu luk. V nových projektech je snaha o využití 
evropských peněz.  
Dr. Flousek – v návaznosti upozornil na další skutečnost, kterou je vzrostlá  
mimoletní  zeleň. 
Dr. Plamínek – též rozvedl toto zajímavé téma. 
Dr. Rynda –si váží koncepce jako potřebného materiálu pro činnost Správy. Uvedl, 
že se věnuje hodně tématům, ale asi málo „životu stálých obyvatel“, tedy  
socioekonomickým tématům. 
Dr. Hruška – poukázal na zkrácení jmen autorů koncepce v textu. Dr. Flousek 
objasnil, že se to i tak činí, ale že by viděl text úplně prostý jmen či naopak s plnými 
jmény. 
Dr. Flousek – jmenovitě uvedl dnešní připomínky, aby materiál mohl být schválen 
včetně nich. 
 
Následovalo hlasování o přijetí.  Výsledek byl – všichni pro  (0 se zdrželo, 0 proti) 
 
6. 
Bc. Drahný – při video prezentaci představil jednotný grafický systém Správy. 
Diskuse  
Ing. Rothröckl – vyjádřil pochvalu.  
Dr. Štursa – pozastavil se nad příliš častým používáním grafické lišty v rámci  
jednotného grafické systému a doporučil, aby v případě power-pointových  
prezentací nebyla povinností ve smyslu manuálu (zbytečné omezení místa pro 
prezentované informace).  
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7. 
Mgr. Válek – provedl prezentaci mapového serveru Správy KRNAP s aktualizací 
v letošním roce. Na začátek řekl něco k historii, spoluúčasti stran (např. KPN).  
Následovalo seznámení s funkcemi modernizované verze z letošního roku. Ukázal 
některé kroky, které mapový server nabízí.  
Diskuse 
Ing. Hřebačka – zdůraznil, že dnes je již na žádost obcí mapový server přístupný 
všem. To, co dnes odeznělo, je potřeba brát jako úvodní informaci. Pro úplnost uvedl, 
že na mapovém serveru nelze najít úplně všechno, protože by se některé vrstvy 
mohly stát návodem pro sběratele například chráněných přírodnin. 
 
Ing. Hřebačka – EU projekty – prostřednictvím video prezentace představil realizova-
né a připravované projekty. Vyzvedl významnou spolupráci s KPN na některých  
z nich. 20 projektů běží, 7 se posuzuje a 6 se připravuje na rok 2011. 
 
 
8. 
Různé - diskuse 
Ing. Černý – navrhl upravit některé formulace v organizačním a jednacím řádu. 
Konkrétní znění písemně obdržel každý přítomný člen Rady. Jedná se o nové  
vymezení rotace funkce předsedy z dřívější formulace „… po dobu jednoho roku …“ 
na jednoznačnější vyjádření „kalendářního roku“. Dále jsou to úpravy textu na 
odstavce, aby text byl přehlednější. V jednacím řádu pak navrhl změnit jednoznačné 
určení termínu konání rady v měsíci červnu na praktičtější formulaci, a to na 
„zpravidla v červnu“ (písemná předloha je součástí zápisu).  
 
Dr. Sýkora – informoval o stížnostech k užívání pyrotechniky předkládaných na 
Správu KRNAP. Správa však nemá v pravomoci zasahovat. Jako určité řešení vidí 
využití kompetencí obcemi.  
 
Dr. Štursa – připomněl, že již v minulosti byly snahy o sjednocení loga mezi oběma 
národními parky (KRNAP a KPN). 
 
Ing. Matyáš – doplnil ke zneužívání pyrotechniky, že je nulová vymahatelnost 
opatření vydaných formou obecní vyhlášky. 
 
 
9. 
Usnesení z  9. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne  24.9.2010 
 
Rada KRNAP volí: 

- návrhovou komisi      – Ing. arch. M. Říha, Ing. Z. Kraus 
- mandátovou komisi      – Ing. Černý 
- ověřovatele zápisu      – RNDr. Jan Štursa 

 
Rada KRNAP schvaluje:  

- program plenárního zasedání  
- změny v organizačním a jednacím řádu Rady KRNAP 
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Rada KRNAP projednala: 
- Materiál MŽP – Strategie rozvoje národních parků ČR  
- Materiál Správy KRNAP – Koncepce monitoringu a výzkumu v KRNAP na 

roky 2010-2020 včetně připomínek z jednání 
 
Rada KRNAP bere na vědomí: 

- Informaci o novém jednotném grafickém systému Správy KRNAP 
- Informaci o mapovém serveru Správy KRNAP a jeho modernizaci 
- Informaci o projektech spolufinancovaných z evropských zdrojů 

 
Usnesení bylo přijato jednomyslně. 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. J. Černý     ……………………. 
 
 
 
Ověřovatel:   RNDr. Jan Štursa     …….……..………. 
 
 
 
Předseda Rady KRNAP: Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.     …………………... 


