Upravená verze problémových okruhů Životní prostředí“ na základě 1. jednání PS ŽP

1.1.1 DALŠÍ NARUŠOVÁNÍ CHARAKTERISTICKÉHO RÁZU STŘEDISEK CESTOVNÍHO RUCHU


Nízká úroveň vazby mezi strategickými cíli rozvoje území a územně-plánovací dokumentací



Tlak na další rozšiřování infrastruktury sjezdového lyžování



Naddimenzovaný rozvoj středisek bez ohledu na zachování tradičních urbanistických a
architektonických hodnot území, nízká úroveň architektonického řešení nové výstavby,



Orientace cestovního ruchu na zřizování turistických atrakcí na úkor přiměřeného využívání
přirozených atraktivit



Nárůst IAD vyvolaný obsluhou rozšiřujících se středisek, nekompenzovaný rozvojem
hromadné dopravy, případně omezováním dopravy v oblastech s cennými přírodními
hodnotami

1.1.2 PODCEŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PODHORSKÝCH OBLASTECH


Podceňování rozvoje oblastí mimo území národního parku pro účely turistického ruchu
(zázemí ubytování, existence atraktivit pro „nelyžující, existence infrastruktury, přenos
některých rekreačních funkcí, propagace), s efektem snižování expozice citlivých částí území,
nízká míra kooperace mezi obcemi v NP a mimo něj



Zahušťování zástavby podhorských sídel, vedoucí k nevratné změně jejich charakteru



Relativní podfinancování obcí ležících v NP a v jeho ochranném pásmu v důsledku objektivně
zvýšených nákladů na ochranu ŽP ve srovnání s obcemi v jiných oblastech ČR; zvýšené
náklady podnikatelů



Snižování atraktivity bydlení v podhorských oblastech vedoucí k jejich vylidňování
s negativními dopady na udržování a tím i stabilitu krajiny



Podceňování významu zemědělství pro rozvoj podhorských oblastí, včetně udržování krajiny
přiměřeným zemědělským hospodařením



Rizika nevhodného způsobu zemědělského hospodaření s následky degradace území

1.1.3





NEVHODNÉ, PŘÍPADNĚ NEDOSTATEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Rizika nedostatečné podpory využívání obnovitelných zdrojů v důsledku nekoncepčního
vývoje v posledních letech (solární a větrná energie), potenciálně vedoucí k tlaku na
opětovné využívání fosilních paliv
Zvyšování tlaku na nadměrné využívání lesů, jako obnovitelného zdroje energie (biomasa),
případně snahy o nevhodné zavádění rychle rostoucích dřevin s dopady na krajinný ráz.
Zhoršení hydrologické situace oblasti v souvislosti s aktuálním využíváním vodních zdrojů
(např. zasněžování), tak i budoucími dopady klimatických změn.



Využívání území mimo intravilán sídel, vedoucí k výstavbě na zelené louce se souvisejícími
negativními dopady (zábor území, krajinný ráz, nárůst dopravy); rezignace na využití
průmyslových i zemědělských brownfields



Snahy o využívání přírodních zdrojů s potenciálně rizikovými dopady na životní prostředí
(např. těžba břidlicového plynu, ad.).



Absence autonomních energetických systémů pro zajištění místní spotřeby (energetická
bezpečnost)

1.1.4 HROZBA ZTRÁTY ROLE NÁRODNÍHO PARKU JAKO KLÍČOVÉ ATRAKTIVITY ÚZEMÍ


Vnímání, případně účelová prezentace ochrany přírody a krajiny jako omezujícího faktoru
rozvoje území



Posilování image území jako centra sjezdového lyžování na úkor požadavků na ochranu
přírody a krajiny v rámci NP



Oslabování institucionální i reálné role Správy NP, jako klíčového aktéra v území, mj. i
vzhledem ke snižování příjmů rozpočtu NP ze strany státu, vedoucí v důsledku k omezování
rozsahu fakultativních činností (programy a aktivity zaměřené na veřejnost, údržba stezek,
ad.)



Ohrožení unikátní krkonošské přírody v důsledku předpokládaných klimatických změn (změna
atraktivity území, nutný nárůst rigidnější ochrany ohrožených fenoménů)



Rozvoj „moderních“ forem sportovních aktivit zvyšujících konflikty s požadavky na ochranu
přírody (free ride, ledové lezení, čtyřkolky ad.).



Změna požadavků konzumentů turistických a sportovních aktivit směrem k vyššímu komfortu
s dopady na ochranu území (tlak na dopravní obslužnost v citlivých oblastech, apod.)



Absence podmínek pro obnovení extenzivního hospodaření ve II. a III. zóně NP (pastva, seč)

