
Návrh klidových území  NP České Švýcarsko 

Připomínky a návrhy vznesené v průběhu semináře v Krásné Lípě 15.2.2019 

 

V průběhu semináře byl představen návrh klidových území. Byla vysvětlena základní charakteristika klidových území, podklady a úvahy Správy 

NP vedoucí k vymezení klidových území. 

 Připomínka/návrh/dotaz Vypořádání/komentář 

1. doplnit do podkladů mapu s vyznačením „nové“zonace NP a 
vazby na klidová území 

Bylo doplněno - mapa uveřejněna na http://www.npcs.cz/klidova_uzemi  

2. doplnit do mapy s vyznačením turistických stezek i 
navazující stezky v Německu 

Bylo doplněno - mapa uveřejněna na http://www.npcs.cz/klidova_uzemi 
(Pozn.: Správa NP nespravuje data z území NP Saské Švýcarsko; mapa 
neobsahuje značené stezky „místního charakteru“; data odpovídají stavu 
v roce 2015) 

3. Budou stezky vedoucí k horolezeckým objektům v klidových 
zónách přístupné i pro širokou veřejnost? 

Tyto stezky budou vyhrazované jako účelové přístupové cesty 
k horolezeckým objektům. Vyhrazení je však obecné a podmínky platí 
pro všechny návštěvníky, kteří se budou na stezkách pohybovat. 
S ohledem na předpokládané časové omezení horolezecké činnosti 
v klidových územích bude i pohyb po přístupových horolezeckých 
stezkách časově omezen. Dále je třeba vzít v úvahu, že přístupové 
horolezecké stezky vedou často náročným terénem a jejich kvalita a 
údržba nebude shodná s běžnou turistickou stezkou. S ohledem na 
tento fakt nebudou přístupové horolezecké stezky vhodné pro běžného 
turistu.  

4. Proč byl návrh klidových území redukován oproti bývalým I. 
zónám?  

Správa NP vycházela ze zákonem daných podmínek a metodického 
pokynu MŽP. Cílem bylo vymezit ucelené a kompaktní klidové území 
v jádrové části NP, (v návaznosti na tzv. Kernzone v NP Saské 
Švýcarsko), a okrajové části NP navazující na sídla ponechat bez 
omezení. 

5. Proč byla zrušena ochrana lokality Mlýny, která byla dříve 
vymezena jako I. zóna NP? 

V původním návrhu klidových území byla lokalita Mlýny zahrnuta. Po 
projednání návrhu s MŽP však byla nakonec vyjmuta, neboť dle MŽP 
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Správa NP návrh na zařazení této lokality nedostatečně odůvodnila, čímž 
nebyly naplněny podmínky vyplývající z platné metodiky a zákonem 
stanovené podmínky pro vyhlašování klidových území. 

6. Jaký režim bude v lokalitě Růžák? Růžovský vrch byl I. zónou NP a zároveň národní přírodní rezervací 
(NPR). Z důvodu nadbytečné duplicity ochranných podmínek, není v této 
lokalitě vymezeno klidové území. Omezení pohybu turistů na značené 
turistické stezky však vyplývá i nadále z ochranných podmínek 
NPR. Pro veřejnost se tedy v lokalitě Růžák nic nemění. 

7. Návrh klidových území neobsahuje vizi rozvoje turistické 
infrastruktury v prostoru mimo klidová území. 

Návrh řeší pouze zajištění prostupnosti klidových území. Problematika 
značených turistických tras je paralelně projednávána se zástupci KČT. 
V případě návrhů na vyznačení dalších nových turistických tras se jimi 
Správa NP bude zabývat a vyznačení nových tras není vyloučeno. Musí 
však být brán zřetel na zájmy ochrany přírody a bezpečnost návštěvníků.  

 

 


