
Zápis  
 

ze 14. zasedání Regionální sekce RADY KRNAP   
dne 9.6.2009 (úterý) 10.00 hod. 

velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí 
 
 

Jednání zahájil předseda RS Ing. V. Němec – přivítal přítomné a omluvil 
ředitele Správy KRNAP Ing. J. Hřebačku. 
 

Vyzval tajemníka RS k seznámení s účastí. Ověřením z docházky bylo 
konstatováno, že z 39 členů RS je přítomno 23 delegovaných a jmenovaných 
zástupců, tedy nadpoloviční většina (58,97%), a tím mohl předsedající konstatovat 
usnášeníschopnost.  
 
Následovala volba:  

 zástupců do návrhové komise a současně ověřovatelů zápisu: 
navržen  – Ing. J. Sobotka 

    – Ing. J.Vancl 
 zapisovatele – Ing. J. Černý 

pro   22  zdržel se  1   proti  0 
 
Program jednání byl odsouhlasen jak byl navržen bez doplnění a připomínek  

jednomyslně (23) 
 
Ing. Němec – krátce zhodnotil proces projednávání a dojednávání plánu péče. Uvedl, 
že bylo předloženo 116 připomínek z 15 obcí. Ostatních 14 obcí připomínky 
nepředložilo. Z předložených připomínek nakonec nebylo vypořádáno 6. Následně 
nevypořádané připomínky jednotlivě představil. Členové RS je měli písemně 
k dispozici již před jednáním (přiloženy též k zápisu). 
 
zkrácený text: 
1) Kapitola 3.2.2. „vyloučit hromadnou dopravu na území 1. zóny NP … s výjimkou 
dojezdu na Zlaté návrší …“ – požadavek Města Rokytnice n. Jiz. omezit hromadnou 
autobusovou dopravu na Zlaté návrší a nahradit ji dopravou pomocí LD na Lysou 
horu … . Trvá negativní stanovisko Správy KRNAP k letnímu provozu LD. 
 
2) požadavek Města Rokytnice n. Jiz. na doplnění bodu o obnově zarostlé cesty 
v k.ú. Rokytno pro pěší turistiku od horní stanice LD Lysá hora do sedla nad 
Dvoračkami. Správa KRNAP nesouhlasí s ohledem na přírodní hodnoty v 1. zoně. 
 
3) Požadavek Obce Benecko na vybudování lyžařského areálu na Žalém a jeho 
propojení s Herlíkovicemi. Správa KRNAP nesouhlasí - viz kap. 5.2.1., týkající se tzv. 
tvrdého turismu + stanovisko expertní skupiny. 
 
4) Požadavek Obce Strážné umožnit lyžařské propojení Strážného (lom) se Š. 
Mlýnem (Pláň). Správa KRNAP nesouhlasí - viz kap. 5.2.1., týkající se tzv. tvrdého 
turismu + stanovisko expertní skupiny. 
 



5) Obec Lánov nesouhlasí s ustanovením v kap. 2.3.3.1 (lomy a důlní díla), protože 
soudí, že mají zůstat ložiska nerostných surovin přístupná. Správa KRNAP je 
přesvědčena, že na území NP a OP není těžba v otevřených lomech žádoucí. 
 
6) Obec Lánov nesouhlasí s ustanovením v kap. 2.3.3.2, kde je voda jako jedna ze 
základních složek přírodního prostředí pojata jako prvek nepřátelský a ani trochu jako 
prvek hospodářský. Správa KRNAP je přesvědčena, že výstavba velkých vodních 
nádrží na území NP a jeho OP není žádoucí.  
 

Jednání pokračovalo vyzváním zástupců obcí ke komentování jimi 
předložených připomínek k plánu péče. Zástupci obcí deklarovali, že se jejich postoj 
nezměnil. 
 
Ing. Sobotka – žádal o vyjasnění nutnosti sladit stanoviska obou sekcí. Následovala 
diskuse k této věci. 
 
Ing. Němec – požádal RS o vyjádření stanoviska, a to hlasováním o jednotlivých 
připomínkách. 
 
Průběh hlasování o  podpoře RS  připomínek obcí k plánu péče: 
 
Připomínka č. 1) omezení hromadné dopravy v 1. zóně .. 
 
 Podpořilo  21  zdrželo se  2   proti  0 
      regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka č. 2) prořezání cesty od LD Lysá hora do sedla nad Dvoračky … 
 
 Podpořilo  21  zdrželo se  2   proti  0 

regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka č. 3) lyžařský areál na Žalém a propojení na Herlíkovice 
 
 Podpořilo  16  zdrželo se  6   proti  1 
      regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka č. 4) propojení Strážného (lom) do Š. Mlýna (Pláň) 
 
 Podpořilo  9  zdrželo se  9   proti  5 
      regionální sekce připomínku NEpodpořila 
 
Připomínka č. 5) Obec Lánov – využívání ložisek přírodních surovin 
 
 Podpořilo  15  zdrželo se  8   proti  0 
      regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka č. 6) využívání vodních zdrojů a výstavba vodních děl 
 

Podpořilo  12  zdrželo se  11  proti  0 
      regionální sekce připomínku podpořila 



 
Ing. Němec – dále krátce zhodnotil proces projednávání a dojednávání zonace. 
Uvedl, že bylo předloženo 42 připomínek. Z předložených připomínek nakonec 
nebylo vypořádáno 5. Nevypořádané připomínky jednotlivě představil (členové RS je 
též měli písemně k dispozici již před jednáním – přiloženy k zápisu) zkrácený text: 
 
Připomínka A) Obec Paseky – nesouhlasí s návrhem zařadit pravobřežní část území 
od Jizery na svém katastrálním území do 2. zóny NP, tj. požaduje ponechat území 
v dosavadní 3. zóně. Správa KRNAP trvá na vymezení 2. zóny pro přírodovědné 
hodnoty tohoto území. 
 
Připomínka B) Město Rokytnice n. Jizerou požaduje ponechat oblast nad chatou 
Dvoračky ve 2. zóně (stávající stav). Správa KRNAP trvá na zařazení do 1. zóny 
s ohledem na zdejší tundrové ekosystémy.  
 
Připomínka C) Město Rokytnice n. Jizerou požaduje zařadit vrchol Lysé hory do  
2. zóny (odkaz na chybný zákres proti dohodě). Správa KRNAP zdůvodňuje 
ponechání navržené 1. zóny existencí citlivých tundrových ekosystémů. 
 
Připomínka D) Město Špindlerův Mlýn požaduje změnit zonaci Slezského sedla 
z navrhované 1. na 3. zónu (příp. ponechat komunikaci na p.p.č 697/7 v k.ú Š. Mlýn 
ve 2. zóně), a umožnit tak komunikační propojení polské a české části středních 
Krkonoš. Správa nesouhlasí, protože oblast splňuje podmínky pro zařazení do 1. zó-
ny a účelové vytržení jmenované komunikace otevírá cestu motorizované dopravě 
přes přírodovědně cenné partie obou NP. 
 
Připomínka E) Obec Strážné požaduje zachovat stávající 2. zónu beze změn, aby 
nebyl narušen záměr lyžařsky propojit Strážné (lom) a Špindlerův Mlýn (Pláň). 
Správa nesouhlasí, protože oblast byla zařazena do 2. zóny na základě vyhodnocení 
zdejších lesních porostů dle předepsané metodiky a narušení uzavřeného komplexu 
lesů. 
 
 Následně Ing. Němec vyzval členy RS k zaujmutí stanoviska hlasováním k  
jednotlivým nevypřádaným připomínkách: 
 
Připomínka A) – zařazení území obce Paseky při pravém břehu Jizery do 2. zóny 
 Podpořilo  18  zdrželo se  4   proti  1 
      regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka B) – Ponechání stávajíce zonace a umožnění vyřezat cestu od LD na 
Lysé hoře do sedla nad Dvoračkami 
 Podpořilo  20  zdrželo se  3   proti  0 
      regionální sekce připomínku podpořila 
 
Připomínka C) – Ponechání stávající zonace v oblasti nad chatou Dvoračky 
 Podpořilo  20  zdrželo se  3   proti  0 
      regionální sekce připomínku podpořila 
Připomínka D) – Nezařazovat Slezské sedlo do 1. zóny 
 Podpořilo  18  zdrželo se  1   proti  4 
      regionální sekce připomínku podpořila 



 
Připomínka E) – Neměnit zonaci mezi Strážným (lom) a Š. Mlýnem (Pláň) pro 
plánované lyžařské propojení  
 
 Podpořilo  6  zdrželo se  12   proti  5 
      regionální sekce připomínku NEpodpořila 
 
 
Diskuse: 
 
Mgr. Hynek – dotazoval se na skutečnost, že v „nařízení o poplatcích“ (dříve 
vyhláška č. 2/1995 o poplatcích za vjezd …) se neřeší vozidla právnických osob.  
 
Fr. Vambera – dotázal se, jak se bude v nařízení o poplatcích řešit placení za rolby 
provádějící údržbu sjezdovek a KLBR. 
 
Ing. Němec – zdůraznil, že začíná proces projednávání nového návštěvního řádu, 
čímž je otevřený prostor pro předkládání podnětů a připomínek. 
 
 
Usnesení z jednání regionální sekce Rady KRNAP ze dne  9.6.2009 
 

1. RS schvaluje své stanovisko pro jednání pléna Rady KRNAP  k návrhu 
nového Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo a to, 
že podporuje připomínky obcí uvedené v zápisu pod číslem 1, 2, 3, 5, 6.  
a nedoporučuje připomínku číslo 4 (umožnění lyžařského propojení Strážného 
se Š. Mlýnem). 

2. RS schvaluje své stanovisko pro jednání pléna Rady KRNAP k návrhu 
zonace Krkonošského národního parku – RS podporuje připomínky obcí 
uvedené v zápisu pod body A, B, C, D a nedoporučuje připomínku pod bodem 
E (navrženou zonaci v prostoru mezi Strážným /lom/ a Š. Mlýnem /Pláň/. 

3. RS vyzývá své členy k předložení svých připomínek a námětů k návrhu 
návštěvního řádu a jeho příloh v termínu schváleném Radou parku (asi konec 
září). 

Usnesení bylo schváleno   jednomyslně (23 hlasy) 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne:            9.6.2009 
 
 
Zapsal:  Ing. J. Černý  …………………  
 
Ověřovatelé: 

 ……………….. Ing. J. Sobotka               …………………. Ing. Vancl 
 
 
 
 
       Ing. V. Němec ……………………. 


