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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
1. Důvod předložení a cíle 
Název 
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
Identifikace problému, popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Stávající zonace Krkonošského národního parku (KRNAP) vznikla v roce 1993 bez 
metodického podkladu k vymezování zón v národních parcích (NP). Při její přípravě 
byla použita následující kritéria: 
- přírodovědná hodnota a zranitelnost území, 
- historické aspekty (osídlení a exploatace Krkonoš během uplynulých několika 

století, existence historických objektů na hřebenech hor, existence významných 
sportovně-rekreačních center apod.), 

- spojitost (neroztříštěnost) zón a z toho vyplývající jejich menší počet, 
- návaznost na zonaci polského Karkonoskiego Parku Narodowego (základ 

společné zonace přeshraniční Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze), 
- administrativní hledisko (nedělení parcel, zahrnutí intravilánu příslušné obce do 

jediné zóny apod.). 
Stávající zonace KRNAP byla schválena protokolem o vymezení zón ochrany přírody 
KRNAP č.j. OOP/3736/93 ze dne 5.8.1993. 

 
V roce 1993 platilo (obecné) zmocňovací ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. („Vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví orgán 
ochrany přírody v dohodě s federálním ministerstvem obrany a Ministerstvem 
zemědělství České republiky a po projednání s dotčenými ústředními orgány státní 
správy, okresními úřady a obcemi a zaznamená je v mapových podkladech 
vhodného měřítka, uložených též u všech orgánů, s nimiž byly zóny projednány. 
Hranice první zóny vyznačí orgán ochrany přírody vhodným způsobem v terénu.“) a 
zároveň speciální zmocňovací ustanovení obsažené v § 4 odst. 5 nařízení vlády 
č.165/1991 Sb. („Vymezení jednotlivých zón stanoví ministerstvo po projednání s 
dotčenými orgány státní správy a v dohodě s federálním ministerstvem obrany a 
ministerstvem zemědělství České republiky a zaznamená je v mapách v měřítku 1 : 
25 000 a menším uložených na ministerstvu, ministerstvu zemědělství České 
republiky, dotčených okresních a obecních úřadech a na Správě.“). Ani jedno 
z těchto blanketních ustanovení nestanovilo formu, kterou má být zonace vymezena, 
a zóny byly vymezovány protokolem. 
 
Ustanovení § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 165/1991 Sb. je i v současné době součástí 
tohoto předpisu, nicméně s ohledem na pozdější novelizaci zákonného zmocnění 
k vymezování zón v § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., která jednoznačně určila 
pro vymezování zonace formu vyhlášky MŽP (zákonem č. 161/1999 Sb. k 1. 1. 2000, 
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ve vazbě na vyhlášení NP České Švýcarsko), je toto ustanovení nařízení vlády 
jakožto podzákonného předpisu obsolentní.  
 
Zonace KRNAP vymezená výše uvedeným protokolem z r. 1993 je stále platná, 
nicméně vzhledem ke skutečnosti, že byla v souladu s tehdejší právní úpravou 
stanovena „protokolem“ a nikoliv formou právního předpisu, nelze ji nově 
navrhovanou vyhláškou formálně zrušit. 
 
Změna zonace byla navržena v souladu s kritérii uvedenými v Plánu péče o KRNAP 
a jeho ochranné pásmo (část B, kap. 2.1.1), který byl schválen Ministerstvem 
životního prostředí ČR (MŽP) dne 21. 6. 2010. Nově navržená zonace vychází 
z Metodického pokynu MŽP č. 6/2004, zohledňuje současný stav lesních porostů 
(jako plošně dominujícího typu prostředí v KRNAP), které jsou ve vlastnictví státu a 
za jejichž management od roku 1994 odpovídá Správa KRNAP, a opět využívá výše 
uvedená kritéria. 
Oproti stávající zonaci jsou navrženy následující úpravy zón: 
(1) Změna významné části území současné 2. zóny – převážně pozemky určené 

k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu (PUPFL) – na 1. zónu NP.  
Zdůvodnění: Původně souvislé státní přírodní rezervace (především SPR 
Prameny Labe a SPR Prameny Úpy) jsou současným vymezením 1. a 2. zóny 
nelogicky rozděleny na dvě části, přestože přírodní hodnoty v obou zónách jsou 
většinou srovnatelné. Dále jsou do 1. zóny aktuálně navrženy další části území v 
závislosti na naplňování cílů ochrany území národního parku. 

(2) Změna části území současné 3. zóny (převážně PUPFL ve vlastnictví státu) na 2. 
zónu NP. 
Zdůvodnění: V lesnickém managementu na části území KRNAP, navrhované 
k zařazení do 2. zóny, dochází k postupnému útlumu hospodaření v lesních 
porostech – po zabezpečení jejich vývoje k přírodě blízké druhové a prostorové 
struktuře (viz aktuální plán péče). 

(3) Vytvoření plynulých přechodů mezi jednotlivými zónami na lokalitách, kde je to 
reálné. 
Zdůvodnění: Na řadě lokalit KRNAP na sebe v současnosti značnou plochou 
navazují zóny s výrazně rozdílným stupněm ochrany. V takovýchto lokalitách je 
nová zonace (až na výjimky) upravena tak, aby na sebe zóny hierarchicky 
navazovaly. Výjimky byly ponechány pouze v místech s „ostrými“ přechody mezi 
přírodovědně cenným územím a intenzivně využívanou rekreační lokalitou (např. 
hranice 1. a 3. zóny NP v sedle u Špindlerovy boudy), nebo v místech, kde lesní 
porosty odpovídající 2. zóně hraničí s velkoryse vymezeným ochranným pásmem 
KRNAP (především v oblasti Harrachovska). 

Při projednávání připomínek ze strany obcí a vlastníků pozemků se ne ve všech 
případech podařilo stanovená kritéria dodržet. Týká se to především spojitosti 
(neroztříštěnosti) zón, kdy některé luční enklávy zůstaly zachovány jako izolované 
„ostrůvky“ 3. zóny obklopené 2. zónou NP. 
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Identifikace dotčených subjektů 
Dotčené subjekty jsou dány ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jsou jimi vlastníci 
nemovitostí nacházejících se v území, jehož stupeň ochrany má být podle tohoto 
návrhu zvýšen zařazením takového území do první nebo druhé zóny ochrany 
národního parku. Dále obce a kraje, jejichž území se návrh dotýká. 
Popis cílového stavu 
Cílem předloženého návrhu vyhlášky je nově vymezit zóny odstupňované ochrany 
přírody KRNAP, neboť stávající zonace není vyhovující.  
Zhodnocení rizika 
Jak již bylo poukázáno výše, dosavadní vymezení neodpovídá kritérii uvedenými 
v Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo (část B, kap. 2.1.1), který byl 
schválen MŽP dne 21. 6. 2010. Současná zonace rovněž nezohledňuje současný 
stav lesních porostů (jako plošně dominujícího typu prostředí v KRNAP), které 
jsou ve vlastnictví státu. 
 
2. Návrh variant řešení 
a) Varianta 0 – Ponechání současného stavu 
b) Varianta 1 – Stanovení nového vymezení jednotlivých zón 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
a) Varianta 0 – Ponechání současného stavu 
b) Varianta 1 – Stanovení nového vymezení jednotlivých zón 
Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť dojde 
k zajištění regulace činnosti, která může mít při absenci regulace negativní dopad na 
cenná území národního parku. Přijetí předložené vyhlášky nebude mít negativní 
sociální dopady, neboť neovlivní počty pracovních míst v regionu ani negeneruje 
další finanční zatížení obyvatel národního parku. Nepředpokládá se ani negativní 
dopad na rovné postavení mužů a žen. 
Varianta 1 je jedinou možnou variantou vedoucí k vydání efektivního a účinného 
právního předpisu upravujícího oblast odstupňované ochrany přírodně zachovalých 
lokalit v národním parku. 
Závěr: Z důvodů výše uvedených byla jako nejvhodnější vybrána varianta 1. 
 
4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP a další 
orgány veřejné správy, které dohlížejí nad dodržováním povinností vyplývajících ze 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především správy národních 
parků a Česká inspekce životního prostředí. 
 
5. Přezkum účinnosti regulace 
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Přezkum účinnosti regulace provede MŽP v rámci zpětné vazby metodické činnosti 
vůči nižším orgánům veřejné správy, a to do tří let ode dne účinnosti navrhované 
právní úpravy. 
 
6. Konzultace a zdroje dat 
Ing. Hana Slavíčková – Správa KRNAP, náměstek – vedoucí odboru státní správy 
 
7. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Josef Zollpriester – MŽP, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, tel.: 
267 122 197, e-mail: josef.zollpriester@mzp.cz  
 
8. Zhodnocení souladu návrhu s ústavním pořádkem České republiky 
Tento návrh je v souladu s Ústavním pořádkem České republiky a je jím naplňován 
jeden z cílů zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
9. Zhodnocení souladu návrhu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána a s předpisy Evropské unie 
Navrhovaná úprava svým cílem souvisí s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká 
republika vázána (konkrétně slouží k naplnění Úmluvy o ochraně evropské fauny a 
flóry a přírodních stanovišť a Úmluvy o biologické rozmanitosti). Návrh je rovněž v 
souladu s předpisy Evropské unie a směřuje k plnění požadavků vyplývajících ze 
směrnice Rady (ES) 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně živících 
živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnicí Rady 2009/147/ES o ochraně volně 
žijících ptáků. 

10. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. Navrhovaná právní úprava 
nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí, 
naopak je předpokládáno zlepšení stavu v dané oblasti. 

11. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace 

Nepředpokládá se negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 
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12. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Zhodnocení korupčních rizik 

Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je 
předpokládán, tedy k hospodářskému využití oblasti tak, aby se zachoval, popřípadě 
zlepšil stav přírodních hodnot Krkonošského národního parku. 
Návrh nové zonace je upraven na základě rozhodnutí o námitkách k zonaci v rámci 
procesu projednání dle § 40 odst. 4 zákona. Při zařazení lokalit do jednotlivých zón 
se vycházelo z kritérií uvedených v Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 
(část B, kap. 2.1.1), který byl schválen Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) 
dne 21. 6. 2010. Nově navržená zonace vychází z Metodického pokynu MŽP 
č. 6/2004, zohledňuje současný stav lesních porostů (jako plošně dominujícího typu 
prostředí v KRNAP).  
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika, proto nelze očekávat žádný nárůst korupčních rizik. 
Z návrhu právní úpravy, ve spojení s ustanovením § 78 zákona, je zcela zřejmé, 
který orgán bude kompetentní k rozhodování v území a že nedojde k nedůvodné 
centralizaci. Pro rozhodování v území se uplatní standardní mechanizmy správního 
řízení, včetně mechanizmů opravných a kontrolních. 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K § 1 odst. 1 
V souladu se zákonným zmocněním se předkládanou vyhláškou vymezují zóny 
ochrany přírody NP. Zřizovací právní předpis NP zakotvil, že na základě stavu 
a významnosti přírodních hodnot v jednotlivých lokalitách NP budou vymezeny tři 
zóny ochrany přírody a území NP tak bude odstupňováno od I. zóny s nejpřísnějším 
režimem ochrany až po III. zónu s nejmírnějším. Diferenciace území zajistí ochranu a 
optimální využívání NP při zachování jeho významných přírodních hodnot. Vymezení 
zón bylo provedeno dle postupu doporučeného ve výše citovaném metodickém 
pokynu MŽP k vymezení zón ochrany přírody v NP v ČR. 
Pro jednotlivé lokality v KRNAP byl v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. a) 
vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a 
označování chráněných území, vytvořen popis přírodních hodnot anebo jiných 
významných charakteristik zón ochrany přírody vymezených v jednotlivých lokalitách, 
který odůvodňuje zařazení jednotlivých lokalit do zón. 
1. zóna NP – Hřebenové partie západních, středních a východních Krkonoš 
     Do 1. zóny jsou zařazena území nejvyšší přírodovědné hodnoty s výskytem 
unikátních ekosystémů krkonošské arkto-alpínské tundry a pro ně charakteristických 
společenstev rostlin a živočichů, s významným zastoupením endemických druhů a 
glaciálních reliktů. 
     Rozkládají se převážně nad horní hranicí lesa, kde k nejvýznamnějším přírodním 
fenoménům patří azonální ekosystémy ledovcových karů, hřebenová subarktická 
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rašeliniště (zařazená v seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské 
konvence), mozaika alpínských luk a klečových porostů či kamenitá tundra 
alpínských vrcholů (vč. jedinečných geomorfologických a geologických útvarů). 
Přírodní procesy zde byly v minulosti jen málo ovlivněny lidskou činností, která je v 
současnosti omezena výhradně na regulovanou letní a zimní turistiku. 
     Dále 1. zóna zahrnuje všechny lesy původní a lesy přírodní, geneticky vhodné 
porosty lesů přírodě blízkých a lesů kulturních (vše ve smyslu původní vyhlášky MŽP 
č. 64/2011 Sb.) s přírodě blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. 
Výjimečně jsou sem zařazeny z důvodů arondace i lesní porosty se stanovištně 
nepůvodními dřevinami, tvořící fragmenty uvnitř komplexů geneticky vhodných 
porostů s přírodě blízkou dřevinnou, věkovou a prostorovou skladbou. Zahrnuty jsou 
rovněž nezapojené lesní porosty podél horní hranice lesa a četná montánní 
rašeliniště. 
     Dalším typem prostředí, zařazeným do 1. zóny, jsou horské louky 
v supramontánním vegetačním stupni. Převážná většina z nich sice vznikla činností 
člověka během osídlování Krkonoš před zhruba 400 lety, ale postupně se z nich 
stala významná centra druhové rozmanitosti, vč. výskytu řady endemických 
rostlinných druhů. 
1. zóna NP - Vrchol Černé hory 
     Do 1. zóny jsou zařazeny přirozené (původní, přírodní a přírodě blízké) horské 
smrčiny s rozsáhlými montánními rašeliništi a charakteristickými společenstvy rostlin 
a živočichů.  
1. zóna NP - Boberská stráň, resp. Žacléřský hřbet 
     Do 1. zóny jsou zařazeny květnaté bučiny a suťové javořiny na severovýchodním 
svahu Žacléřského hřbetu s druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů. 
1. zóna NP - Hřebenové partie Rýchor 
     Do 1. zóny jsou zařazeny přirozené (původní, přírodní a přírodě blízké) smíšené a 
smrkové lesní porosty, četná prameniště a mozaika smilkových luk a vřesovišť 
s druhově bohatými společenstvy rostlin a živočichů.  
1. zóna NP - Oblast Horních Albeřic 
     Do 1. zóny jsou zařazeny jámy opuštěných vápencových lomů (s největší 
krkonošskou jeskyní a významným zimovištěm netopýrů) a navazující, přírodovědně 
velmi hodnotná luční stanoviště (s druhově pestrými společenstvy a výskytem řady 
sucho- a vápnomilných rostlin a teplomilných živočichů). 
2. zóna NP - Lesní porosty zejména v hřebenových partiích západních, středních 

a východních Krkonoš 
     Na převážné většině území lemuje 1. zónu a zahrnuje pozměněné lesní porosty 
a svahová rašeliniště. Lesní ekosystémy zde byly v průběhu staletí ovlivněny lidskou 
činností, na mnoha místech jsou ve stadiu imisního rozpadu, který byl urychlen i 
jejich nevhodnou genetickou strukturou. Současný lesnický management však 
směřuje jejich vývoj k přírodě blízké druhové a prostorové struktuře a postupně je 
zde plánován útlum lesního hospodaření (viz aktuální plán péče). 
     Velmi důležité je prostorové propojení s 1. zónou, které ovlivňuje vysokou 
druhovou rozmanitost těchto zalesněných území. 
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2. zóna NP - Lesní porosty v oblasti Jizerského dolu 
     Plošně relativně rozsáhlá mozaika lesů přírodě blízkých a lesů kulturních 
v nejzápadnější části KRNAP, s významným zastoupením buku a s pravidelným a 
početným hnízdním výskytem předmětů ochrany Ptačí oblasti Krkonoše (čáp černý, 
sýc rousný, datel černý, lejsek malý). 
2. zóna NP - Boberská stráň, resp. Žacléřský hřbet 
     „Ostrůvek“ 1. zóny je bezprostředně obklopen územím 2. zóny (převážně lesní 
porosty s významným zastoupením buku), která ho odděluje od okolních, extenzivně 
obhospodařovaných lesů. 
2. zóna NP - Hřebenové partie Rýchor 
     „Ostrůvky“ 1. zóny jsou propojeny a bezprostředně obklopeny územím 2. zóny 
(převážně smrkové lesní porosty), která je odděluje od okolních, extenzivně 
obhospodařovaných lesů. 
2. zóna NP - Oblast Horních Albeřic 
     „Ostrůvky“ 1. zóny jsou propojeny a bezprostředně obklopeny územím 2. zóny 
(mozaika lučních porostů a remízků), která je odděluje od okolní zemědělsky a 
rekreačně extenzivně využívané krajiny. 
2. zóna NP - Vybrané luční enklávy západních, středních a východních Krkonoš 
     V souhrnu nerozsáhlé území nově navrhované 2. zóny (zhruba 3 % její plochy) 
tvoří převážně uzavřené nelesní enklávy s květnatými horskými loukami, obklopené 
lesními porosty. Tyto luční enklávy (Brádlerovy Boudy, Zadní Krásná Pláň, Přední 
Rennerovky, Lahrovy a Husí Boudy, Hannapetrova Paseka, Šímovy Chalupy aj.) 
vznikly lidskou činností, ale jsou přírodovědně velmi cenné především svými 
rostlinnými společenstvy. Ta jsou většinou i předmětem ochrany EVL Krkonoše, 
zejména prioritní druhově bohaté smilkové louky (stanoviště 6230*) a horské sečené 
louky (6520) v odpovídající reprezentativnosti a zachovalosti. 
     Vysokou druhovou rozmanitost těchto enkláv ovlivňuje rovněž prostorové 
propojení s bezlesými společenstvy v 1. zóně. 
     Mozaika lesních (viz výše) a nelesních stanovišť výrazně přispívá, kromě ochrany 
druhové a prostorové diverzity, i k zachování charakteristického krajinného rázu 
Krkonoš. 
3. zóna NP (zbývající území KRNAP bez rozlišení lokalit) 
     Ve 3. zóně se nacházejí území s lesními i nelesními ekosystémy, v minulosti velmi 
silně pozměněnými lesním a zemědělským hospodařením, a nevelké sídelní útvary 
(malé obce, osady). 
     V současnosti je toto území intenzivně využívané pro rekreaci a turistiku a pro 
ekologicky šetrné formy lesnického a zemědělského hospodaření. 
 
K § 1 odst. 2 
Ustanovení odstavce 2 odkazuje na místa uložení a podobu mapových podkladů 
k vymezení zón odstupňované ochrany přírody KRNAP. Součástí vyhlášky je 
orientační grafické znázornění se zákresem zón. 
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K § 2 
Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. října 2015. 
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