
Správa Národního parku České Švýcarsko – působnost útvarů  

Odbor veřejných vztahů (310) 

1. Člení se na oddělení veřejných vztahů a oddělení stráže přírody. 
2. Zabezpečuje oblast komunikace s veřejností a environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty, včetně přeshraniční spolupráce s NP Saské Švýcarsko v této oblasti. 
3. Zodpovídá za oblast propagace, mediální a internetové prezentace. 
4. Zodpovídá za spolupráci Správy NP s partnerskými subjekty v oblasti regionálního 

rozvoje a udržitelného turismu. 
5. Zajišťuje správu a údržbu turistické infrastruktury. 
6. Zabezpečuje oblast stráže přírody, koordinuje přeshraniční spolupráci s NP Saské 

Švýcarsko v této oblasti. 
7. Ve spolupráci s odborem ochrany přírody realizuje managementová opatření na 

ochranu přírody na území NP a CHKO. 
8. Zodpovídá za oblast péče o kulturní dědictví. 

 

Oddělení veřejných vztahů (311) 

 

1. Zodpovídá za oblast komunikace s veřejností, návštěvníky NP a CHKO, státní správou 
a samosprávou, vzdělávacími institucemi, nevládními neziskovými organizacemi, 
podnikatelskými a dalšími partnerskými subjekty. 

2. Zodpovídá za oblast regionálního rozvoje a udržitelného turismu na území NP a 
CHKO. 

3. Prostřednictvím redakční rady koordinuje a zabezpečuje publikační činnost. 
4. Organizuje jednání Rady národního parku. 
5. Zabezpečuje činnost návštěvnických a informačních středisek. 
6. Zodpovídá za oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 
7. Koordinuje a zodpovídá za realizaci akcí pro veřejnost. 
8. Zodpovídá za výstavní a expoziční činnost Správy NP. 
9. Zodpovídá za oblast fotodokumentace území NP a CHKO. 
10. Zodpovídá za péči o kulturní dědictví na území NP a CHKO, včetně dokumentační 

činnosti v této oblasti. 
11. Zodpovídá za tvorbu naučných stezek a dalších terénních prvků zaměřených na 

interpretaci přírodního a kulturního dědictví.  
12. Zodpovídá za oblast poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí. 

 

 

Oddělení stráže přírody (312) 
 

1. Zabezpečuje výkon strážní služby a úkoly „Stráže přírody“. 
2. Zabezpečuje úklidové akce a přednáškovou činnost. 
3. Provádí terénní dokumentaci, monitoring a podílí se na ekologické výchově. 
4. Řídí práce dobrovolných stráží přírody. 
5. Podílí se na výkonu státní správy v oblasti povolování hromadných akcí a táboření a 

v oblasti přestupkového řízení. 
 

 


