
ZÁPIS
Devatenácté řádné plenární zasedání Rady Krkonošského národního parku

místo: zasedací místnost Krkonošského centra environmentální výchovy Správy KRNAP 

datum: 4. prosince 2018 (úterý) v 12:30 hodin 

přítomní: dle prezenčních listin

- regionální sekce (37) - přítomno 29, omluveno 3, neomluveno 5

- vědecká sekce (19) - přítomno 10, omluveno 9, neomluveno 0

- hosté - přítomno 10

Bod č. 1: Zahájení

-19. zasedání Rady KRNAP zahájil prof. František Krahulec, úřadující předseda vědecké 
sekce Rady KRNAP. Přivítal přítomné členy obou sekcí Rady, ředitele Správy KRNAP a 
hosty.

- Představil zapisovatele rady Mgr. Martina Erlebacha (zastupujícího tajemníka Rady)

Bod č. 2: Seznámení s účastí

- Zapisovatel Rady KRNAP konstatoval, že je přítomno celkem 49 osob, z toho 29 členů 
regionální sekce Rady KRNAP, 10 členů vědecké sekce Rady a 10 hostů. Téměř 70% účast 
členů Rady KRNAP zaručuje usnášeníschopnost plenárního zasedání Rady KRNAP.

Bod č. 3: Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele

- Prof. Krahulec uvedl navržená jména členů návrhové komise, ověřovatele a zapisovatele 
plenárního zasedání Rady KRNAP takto:

- zapisovatel: Mgr. Martin Erlebach
- ověřovatel: Ing. Jan Sobotka
- návrhová komise: Dr. Pavel Klapka (vědecká sekce)
- návrhová komise: Vladimír Vinklář, Ing. Petr Matyáš (regionální sekce)

- Pro navržené členy návrhové komise, ověřovatele a zapisovatele hlasovala nadpoloviční 
většina (většina přítomných členů Rady KRNAP)

Bod č. 4: Schválení programu zasedání (předsedající)

- Prof. František Krahulec seznámil přítomné s programem jednání plenárního zasedání dle 
pozvánky. Byla navržena změna v programu v této podobě:

bod č. 5) Informace o podpoře obcí v Národních parcích (Ing. Josef Taláb), 
následoval



bod. č. 6) Informace o opatřeních k záchraně tetřívka obecného (Dr. Jiří Flousek), 
bod č. 7) Seznámení s postupem přípravy nové zonace (Dr. Jan Materna)
(ostatní program dle harmonogramu pozvánky)

- Změna programu byla přijata většinou přítomných

- Ředitel KRNAP, PhDr. Robin Bóhnisch přivítal přítomné a zahájil věcnou část plenárního 
zasedání Rady KRNAP

Bod č. 5: Podpora obcí v NP
- Ing. Josef Taláb představil program SFŽP, určený obcím v NP. Představil nové výzvy 
programu a možnosti čerpání (podmínky a parametry), které se týkají obcí zasahujících do 
zón NP. Jednou z novinek této výzvy je možnost čerpání financí až do výše 5 mil. KČ. 
Uchazeč může čerpat několik různých dotací, jejichž součet nepřesahuje stanovenou částku.

Bod č. 6 Informace o opatřeních k záchraně tetřívka obecného

- Mgr. Radek Drahný představil celoroční (2019) informační kampaň Správy KRNAP „2019 - 
rok tetřívka v Krkonoších a Jizerských horách11. Kampaň je směřována vůči veřejnosti s cílem 
poskytnout základní informace o populaci ohroženého druhu v KRNAP a ČR. Budou 
poskytnuty informace turistům o lokalitách tetřívků s cílem zvýšení povědomí návštěvníků o 
ekologii tohoto druhu a jeho ochraně. Předpokládá se zapojení strážců (komunikace
s veřejností).

- Dr. Jiří Flousek prezentoval informace o aktuálním poznání tetřívka obecného v Krkonoších

- informoval o jeho populačním stavu a jeho vývoji v Krkonoších v kontextu celého území ČR 
(regionální srovnání populací, predikce vývoje, aktuální lokality výskytu atd.). Diskutovány 
byly náměty pro možnou záchranu populací tetřívka obecného, jeho habitatové preference a 
podmínky

- prezentace obsahovala i identifikace rizik pro tetřívka v Krkonoších a jejich hlavní faktory 
(zejména problém: počtu a plochy stanovišť, rušení, predace, bariéry - ohradníky, 
fragmentace krajiny, místa konfliktů)

- zhodnocen byl aktuální stav (ubývající populace i lokality výskytu)

- Závěrem zazněly informace o projektu OPŽP (2018 - 2022) na záchranu populace tetřívka 
v KRNAP - tvorba tetřívčích center v KRNAP, zabezpečení lanovek ochrannými páskami a 
další opatření.

Prof. Krahulec poděkoval přednášejícímu, reakce (dotazy) nebyly vzneseny.

Bod č. 7: Seznámení s postupem přípravy nové zonace, vymezení klidových 
území a zásad péče o NP

- Dr. Materna prezentoval postupy a stav přípravy nové „zonace11 KRNAP. Diskutována byla 
teoretická a nová legislativní východiska zonace. Dr. Materna vyzdvihl legislativní změny a 
stanovy. Zmínil se stručně o poslání a cílech NP (velkoplošných CHÚ).



- Upozornil na změnu oproti stávající zonaci (dána legislativou), která se týká kategorizace a 
popisu (významu) dílčích kategorií (zón). Základem je management jednotlivých typů zón.

- Dr. Materna dále uvedl z jakých podkladů se při zonaci NP vycházelo (viz mapové 
podklady)

o Stupně přirozenosti lesních a nelesních ekosystémů, ekologický stav biotopů 
o Výskyt jednotlivých předmětů ochrany KRNAP.

- Uvedl a okomentoval „předběžný návrh zonace a její generalizovanou verzi, určenou 
k posouzení MŽP.

- Prezentoval a diskutoval problémy a managementová opatření dílčích zón a jejich režimy, 
které by měly odpovídat cílům jednotlivých zón - prezentoval i cíle jednotlivých zón.

- Vyzdvihl „specifika11 zonace a možné problematické aspekty (arondace určitých ploch: 
cesty, sjezdovky, enklávy - boudy)

- Informoval o předložení výsledného návrhu k posouzení MŽP

- Slovo k zonaci bylo předáno PhDr. Robinu Bóhnischovi:

- Ředitel Správy KRNAP informoval plénum o nadcházejících událostech spojených se 
zonaci a jejich předpokládaném harmonogramu:

- Předložení návrhu zonace MŽP (do 31.12.)
- Odsouhlasení návrhu MŽP (do 15.1.)
- Návrh bude následně představen a projednáván se členy Rady KRNAP (zástupci 

samospráv), veřejností, budou uplatněny připomínky
- Předložení upraveného návrhu MŽP k odsouhlasení
- Předložení upraveného návrhu a dohodnutí návrhu s Radou NP (ideálně březen 

2019)
- Předložení výsledného návrhu zonace MŽP k přípravě návrhu vyhlášky

Na závěr prezentace ředitel Správy KRNAP, PhDr. Robin Bóhnisch, přivítal hosty a členy 
plenárního zasedání Rady KRNAP a vyzval všechny přítomné k připomínkám:

Ing. Hradecký - Vznesl připomínku k návrhu, která se týkala rychlého postupu příprav (bez 
dosavadního zapojení obcí). Vyslovil nesouhlas se změnami a jejich rozsahem. Návrh by 
aktuálně neschválil.

dr. Bóhnisch - Reagoval na připomínky, vysvětlil a zdůraznil rozdíl nové zonace, který se 
týká především managementu zón. Zdůraznil, že Správa KRNAP počítá s několika termíny 
projednávání a předpokládá dohodu.

Ing. Sobotka - Navrhl, aby se harmonogram zonace objevil v zápisu Rady KRNAP.

Ing. Rothróckl - Souhlasí s Dr. Bóhnischem a zdůraznil, že na připomínky bude čas. Obhájil 
postup přípravy, zdůraznil rozdíly oproti minulé zonaci.

dr. Materna - Reaguje na pana Hradeckého se slovy: „...jedná se pouze o návrh, který nebyl 
představen MŽP, s připomínkami a seznámením s obcemi se počítá."

Ing. Hradecký - Trvá na svých připomínkách. Zásadně se vyslovil pro to, aby obce byly včas 
informovány.



Ing. Rejzek - Vysvětlil problém nové zonace, zejména její managementový princip.
Zdůraznil, že samotná zonace nepřinese pro obce žádné nové významné omezení a ústupy. 
MŽP trvá na připomínkách zájmových osob a Správa KRNAP musí a bude projednávat 
návrhy (připomínky). Nejedná se o výsledek, ale pouze o pracovní verzi; budou se pořádat 
semináře (pořádá Správa KRNAP) s účastí MŽP. Detailně popsal postup připomínkování a 
proces schvalování zonace.

dr. Robin Bóhnisch - Opět zdůraznil rozdíl „zonaci" - na novou zonaci nejsou vázány 
zákazy.

Mgr. Potůčková - Dotaz: Co když nedojde k dohodě s KRNAP a Radou NP ?

Ing. Rejzek - Vysvětlil možný postup a jeho varianty, připomenul důležité milníky a termíny.

Mgr. Kašpar - Upozornil na to, že se jedná pouze o „vnitřní" materiál (viz prezentovaná 
varianta).

Ing. Bělovský - Upozornil na krátký termín harmonogramu projednání. Vznesl dotaz na 
harmonogram (návrhy termínů) připomínkování. Je třeba včas upozornit na termíny ze strany 
KRNAP.

dr. Bóhnisch - S připomínkou souhlasil.

Ing. Bělovský - Navrhl, že zašle možné termíny projednávání.

Ing. Matyáš - Diskutoval obavy, týkající se krátké doby na připomínkování. Z jeho pohledu 
se nestihnou projednat všechny připomínky. Navrhl prodloužit termín připomínek (do června 
2019).

Ing. Kraus - Žádá okamžité poslání materiálů (po schválení návrhu MŽP). Mohou nastat 
možné komplikace, nedostatek času, a jednání budou složitá. Byla zmíněna kritika přístupu 
Správy KRNAP k ÚP.

Ing. Sobotka - Podle jeho názoru se jedná o optimální termín (červen 2019). Nejprve bude 
třeba jednání a Rada bude následně sjednána k samotnému schválení.

dr. Bóhnisch - Souhlasí, apeluje na vysvětlení rozdílů mezi starou zonaci a novou zonaci a 
dalšími instrumenty.

Ing. Rothróckl - Upozornil, že důležitý je rozdíl mezi zonaci a vymezeným klidovým území. 
Důležité bude vymezení samotného klidového území.

dr. Benda - Podpořil tvrzení Ing. Rothróckla. Podpořil myšlenku (a metodologii) nové zonace 
a vymezení klidových území.

Bod č. 8 - Prezentace výsledků v projektu Life Corcontica (Ing. Tomáš Janata)

- Ing. Tomáš Janata představil prezentaci výsledků projektu Life Corcontica, která byla 
uvedena krátkým dokumentárním filmem. Byla představena stádia projektu, jeho prostorová 
lokalizace a výstupy, ukázky hospodářských opatření k revitalizaci luk v terénu. Účastníci 
zasedání mohli na základě obrazových materiálů porovnat stav vybraných krkonošských luk 
před a po skončení projektu.

- Ing. Janata na závěr představil nový projekt - „Management krkonošských luk", který 
tematicky navazuje na ukončený projekt Life Corcontica.



Připomínky a dotazy:

Ing. Hradecký - Vznesl otázku na možnost identifikace počtu „trojštětových" luk v katastru 
obcí a zdroje informací.

Ing. Janata - Upozornil, že databáze není kompletní a doporučil kontaktovat příslušné 
územní botaniky Správy KRNAP.

Ing. Jansa - Doporučil, obrátit se s dotazem na dr. Stanislava Březinu, kompetentního 
botanika.

Bod č. 9 - Prezentace výsledků v projektu MaGICLanscapes

- Ing. David Hanuš představil dosavadní výsledky projektu MaGICLandscapes. Zejména 
postup prací při vymezování lokálních prvků ÚSES.

Bod č. 10 - Plánování arboristických závodů v zámeckém parku

- Mgr. Daniela Gluzová pozvala všechny přítomné na 19. MČR ve stromolezení, kterou 
pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Partnerem závodů bude Správa 
KRNAP a záštitu převzal ředitel Správy KRNAP, PhDr. Robin Bóhnisch.

- Akce bude spojena s řadou seminářů pro zástupce obcí (problematika dřevin rostoucích 
mimo les) v prostorách Správy KRNAP.

Bod č. 11 - Představení studie propojení skiareálů

- Ing. Sobotka - Představil rozpracované studie a plány o rozvoji lyžování v KRNAP. 
Upozornil na fenomén lyžování, jako jev, který není negativní. Zdůraznil, že lyžování by 
nemělo být vytlačeno z Krkonoš. Informoval o přístupu Svazku měst a obcí KRNAP, o jeho 
pracovní skupině a materiálech, které by měly být v souladu s potřebami rozvoje regionu a 
ochrany přírody. Ing. Sobotka diskutoval konkrétní příklady možnosti propojení lyžařských 
areálů (dokumentované obrazovým materiálem) a jejich dílčí varianty (dle dopadů na životní 
prostředí). Materiál byl posouzen odborníky v ochraně přírody. Pracovní skupina doplní 
materiál o varianty cyklotras, běžeckých tras a cest.

Bod č. 11 - Různé

- Mgr. Jakub Kašpar - Seznámil přítomné s výsledky (průběžnými) studie návštěvnosti 
KRNAP. Informoval o metodách zpracování, dalších postupech a seznámil zúčastněné 
s výsledky práce. Pro případné zájemce bude prezentace k dispozici.

Dr. Štursa - Vznesl dotaz ohledně prostorové lokace primárních dat a její přesnosti.

- Petr Steklý (ředitel společnosti Lepší místo) - Představil plénu aplikaci využitelnou pro 
správy obcí (identifikace problémových míst, pocitové mapy, ankety atd.), kontakt: 
https://www.lepsimisto.cz/



- Ing. Jansa - Seznámil zúčastněné s managementem lesů v roce 2018. Informoval o stavu 
lesů v KRNAP, jmenoval zásadní vlivy na stav lesů, kterými v tomto období bylo sucho a 
kůrovec. Představil čísla a výsledky, které se týkaly vývoje těžeb a výsadeb. Konstatoval, že 
i přes špatnou situaci v lesích (viz zejména ostatní území ČR, ale i KRNAP ve srovnání 
s jinými obdobími) není situace přímo tragická. Je však třeba uvažovat i o zhoršujících se 
tendencích.

Bod č. 12 - Diskuse

- Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Bod č. 13 - Přijetí usnesení

Usnesení z 19. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne 4. 12. 2018 

Rada KRNAP schvaluje:

a) volbu návrhové komise ve složení: Dr. Pavel Klapka, Vladimír Vinklář, Ing. Petr Matyáš

b) ověřovatele zápisu: Ing. Jana Sobotku

c) zapisovatele: Mgr. Martina Erlebacha

d) program jednání

Všechny body programu byly projednány. Bere na vědomí informace o usnášeníschopnosti 
Rady, o čerpání dotací v rámci Programu pro obce v NP, o opatřeních k záchraně tetřívka 
obecného, o postupech přípravy nové zonace a vymezení klidových území, o výsledcích 
projektu Life Corcontica, o projektu MaGICLandscapes, o plánovaném MČR ve 
stromolezení, o Studii propojení areálů, o výsledcích výzkumu návštěvnosti Krkonoš, o 
aplikaci Lepší místo a o managementu lesů v roce 2018.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Na závěr poděkoval a popřál mnoho zdaru všem přítomným ředitel Správy KRNAP, PhDr. 
Robin Bóhnisch a předseda Rady KRNAP, prof. František Krahulec

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Ověřovatel: Ing. Jan Sobotka

Zapsal: Mgr. Martin Erlebach

Předseda Rady KRNAP: prof. František Krahulec



- lng. Jansa * Seznámilzúčastněné s managementem lesú v roce 2018, lnformoval o stavu
lesu v KRNAP, jmenoval zásadní vlivy na stav lesu, kterymi v tomto období bylo sucho a
kůrovec. Představil čísla a výs|edky, které se týkaly vývoje těžeb a výsadeb. Konstatoval, že
i přes špatnou situaci v lesích (viz zejména ostatní území ČR, ate i KRNAP ve srovnání
s jinými obdobími) není situace přímo tragická" Je však třeba uvažovat i o zhoršujících se
tendencích.

Bod č. 12 - Diskuse

- Nebyly vzne§eny žádné dotazy ani připomínky.

Bod č. 13 - Přijeti usneseni

Usnesení z 19. plenárního jednání Rady KRNAP ze dne 4. 12. 2a18

Rada KRNAP schvaluje:

a) volbu návrhové komise ve složení: Dr. Pavel Klapka, Vladimír Vinklář, lng. Petr Matyáš

b) ověřovatele zápisu: lng, Jana Sobotku

c) zapisovatele: Mgr. Martina Erlebacha

d) program jednání

Všechny body programu byly projednány. Bere na vědomí informace o usnášeníschopnosti
Rady, o čerpání dotací v rámci Programu pro obce v NP, o opatřeních k záchraně tetřívka
obecného, o postupech přípravy nové zonace a vymezení k|idových území, o výsledcích
projektu Life Corcontica, o projektu MaGlClandscapes, o plánovaném MČR ve
stromolezení, o Studii propojeníareálů, o výsledcích výzkumu návštěvnosti Krkonoš, o
aplikaci Lepši místo a o managementu lesů v roce 20,í8.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně,

Na závěr poděkoval a popřál mnoho zdaru všem přítomným ředitel Správy KRNAP, PhDr,
Robin Bóhnisch a předseda Rady KRNAP, prof, František Krahulec

Usnesení bylo přijato jednomyslně

Zapsal: Mgr. Maňin Erlebach

.:."i-:-:....Ověřovatel: lng. Jan Sobotka

Předseda Rady KRNAP: prof, František Krahulec Y K*uu--


