
"Ale ať je předem mezi námi jasno. Může být, že se 
různě díváme na přírodu, na věci a na lidi. Vidíme před 
sebou reálný svět, svět jak stojí a žije, ale nazíráme na 

něj různou optikou, zabarvenou rozdílným 
temperamentem a odlišnou povahou i založením. 

Jednu výhodu mi ale musíte přiznat. Jsem dítě těchto 
hor; znal jsem tep přírody, a ta, i když drsná a 

nehostinná, přece jen mi byla milující matkou, která je 
nám tím dražší, čím je chudší."

Karel Klostermann
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Nová managementová zonace
a klidová území v KRNAP

Informace o postupu přípravy
a představení aktuálních návrhů k projednání



Krkonošský národní park

• při založení 38 500 ha (1963)
• nyní 36 327 ha (od roku 1991)
• s ochranným pásmem cca 55 000 ha

Královéhradecký kraj 65 % (16 obcí, 45 katastrů)
Liberecký kraj 35 % (13 obcí, 29 katastrů)



4 697 ha, t. j. 12 % území NP před rokem 
1991 (38 500 ha) převedeno do OP/VnOP



Důvod vymezení

Zákon číslo 123/2017 Sb., kterým se s účinností od 1.6.2017 mění 
zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Nové nástroje

Managementová
zonace
- projednávání 

nyní
- nejde o rozvíjení stávající 

zonace, ta zaniká

Klidová území
- projednávání 

nyní
- nejsou totožné se zónami 

klidu (1978), nejde o 
dočasné uzávěry dle §64 
(nájezdy borůvkářů)

Zásady péče
- projednávání 

2020
- nejde jen o jiné označení 

Plánu péče, půjde o 
stručnější dokument 
zejména k péči o území



NÁVRH ZONACE



Současná zonace 

• postavena vertikálně
• I. zóna – přísná přírodní
• II. zóna – řízená přírodní
• III. zóna – okrajová

• nejpřísnější režim ochrany stanoven pro I. zónu

• před novelou (do 31. 5. 2017) byly na její území vázány některé 
zákazy: 

- povolovat a umisťovat nové stavby,

- vstupovat mimo vyznačené cesty,

- měnit současnou skladbu a plochu kultur,

- hnojit…



Nová „managementová“ zonace

rozděluje území národního parku dle aktuálního stavu a cíle na:
• zónu přírodní
• zónu přírodě blízkou
• zónu soustředěné péče o přírodu
• zónu kulturní krajiny

• nejsou na ni vázané žádné ochranné podmínky, tedy zákazy 
pro návštěvníky ani obyvatele (vstup mimo značené cesty, 
umisťování staveb, provádění terénních úprav, vjíždění a 
setrvávání s motorovými vozidly atd.)

• Režim zón a přípustné zásahy jsou určeny v § 18a zákona

• Základní ochranné podmínky národních parků uvádí § 16

• Bližší ochranné podmínky pro KRNAP uvádí § 16b



Principy – návrh vychází ze:

• Stavu ekosystémů (přirozené, částečně pozměněné, významně 
pozměněné) 

• Cílů zóny (procesy/uchování či obnova stavu/biodiverzita/trvale 
udržitelný rozvoj obcí)

• Dalších limitů

• Minimální velikost segmentů

• Arondaci ploch, které není efektivní vymezovat jako samostatné zóny 

• Způsob vymezení zón tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
pozemků nestátních vlastníků a pozemků mimo území NP

• ÚPD obcí k platná k 1. 6. 2017 a zastavěné území a zastavitelné 
plochy

• Návaznost na KPN



Zóna přírodní

7 327,6 ha (20,2 % území KRNAP dle návrhu) – převažují přirozené 
ekosystémy, s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh 
přírodních procesů (pozor, ani zóna přírodní není striktně 
bezzásahová)

8 106,8 ha (22,3 % území KRNAP dle návrhu) – převažují člověkem 
částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu 
odpovídajícího přirozeným

Zóna přírodě blízká



Zóna soustředěné péče
20 702,3 ha (57,0 % území KRNAP dle návrhu) – převažují člověkem 
významně pozměněné ekosystémy, s cílem:

- zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, 
významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence 
je podmíněna trvalou činností člověka

- nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů

183,7 ha (0,5 % území KRNAP dle návrhu) – vymezuje se na 
zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k 
jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem 
pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání (pole, vinice, 
intenzivní sady atp.)

Zóna kulturní krajiny



Managementová zonace – stupně přirozenosti lesa 



Managementová zonace – stav ekosystémů



Managementová zonace – distribuce předmětů ochrany

 šikoušek

zelený

 zvonek 

český

 vřetenovka 

krkonošská

 tetřívek 

obecný

 lejsek malý

 rys ostrovid

 …



Návrh managementové zonace – po ucelenosti zón 



Managementová zonace – souhrn

přírodní
20,2%

přírodě blízká
22,3%soustředěné 

péče
57,0%

kulturní 
krajiny
0,5%



Návrh managementové zonace – zohlednění zonace KPN



Nová „managementová“ zonace

neřeší sběr borůvek nebo hub (lesní zákon)

neruší turistické cesty, cyklotrasy nebo běžkařské trasy

nefixuje stávající územně plánovací dokumentaci obcí

netýká se ochranného pásma

nemusí se vyznačovat v terénu

neomezuje pohyb v národním parku

týká se především správců přírody (Správa KRNAP), popřípadě 
dalších vlastníků pozemků



NÁVRH KLIDOVÝCH ÚZEMÍ



Návrh klidového území



Fragmentace krajiny Krkonoš



Vysoká návštěvnost Krkonoš
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Klidové území

Klidová území národního parku jsou území s omezeným pohybem 
osob z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo 
jejich složek, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a 
zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených

režim pohybu jako ve „staré“ I. zóně

pohyb po vyznačených cestách ano

udržování vyhrazených běžkařských tras ano

udržování cyklistických tras ano…



Pohyb v klidovém území

V klidových územích národního parku je zakázáno pohybovat se 
mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody, 
s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků při vstupu na jejich 
pozemky, členů základních složek integrovaného záchranného 
systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní 
správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, 
provozovatelé energovodů…

Při vyhrazení cesty nebo trasy může orgán ochrany přírody 
stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu 
na této cestě nebo trase.



Návrh klidového území
„Stará“ I. zóna = 19,2 % NP        Klidové území = 22,2 % NP 



Návrh klidového území
Zóna přírodní = 20,2 % NP          Klidové  území = 22,2 % NP 



Projednání

předjednání s jednotlivými partnery (obce, kraje, vědci, vlastníci…)

Rada KRNAP 

Managementová
zonace

vyhláška MŽP

Klidová území

opatření obecné 
povahy MŽP

Zásady péče

protokol MŽP

Písemné připomínky možno zaslat na adresu pmoravec@krnap.cz

mailto:pmoravec@krnap.cz


Komunikujeme…

www.krnap.cz, Facebook, semináře (Vrchlabí, Horní Maršov, 
Jablonec nad Jizerou), individuální schůzky, tisk a televize…
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Děkuji za pozornost

Robin Böhnisch

rbohnisch@krnap.cz

www.krnap.cz/zonace-v-otazkach-a-odpovedich/

mailto:rbohnisch@krnap.cz
http://www.krnap.cz/zonace-v-otazkach-a-odpovedich/

