
 

 

               
 
 

Zápis ze 17. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 22.11.2012 
 

Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové Rady NP: 
p. Filip Brodský  - České Švýcarsko o.p.s. 
p. Dietrich Butter  - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
p. Jan Eichler   - ČSOP Tilia Krásná Lípa 
p. Jaroslav Fišer  - Obec Jetřichovice 
p. Věroslava Hadincová - Botanický ústav AV ČR  
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
p. Petr Kočka   - Geocaching 
p. Petr Kříž   - AOPK ČR, stř. Ústí n.L. 
p. Helena Křížková  -  Obec Růžová 
p. Karel Kubát   - UJEP, PřF 
p. Martin Kučera  - KČT 
p. Zbyněk Linhart  - Město Krásná Lípa 
p. Zdeněk Pánek   Obec Hřensko 
p. Lubomír Paroha  - České Švýcarsko sobě, o.s.  
p. Zdeněk Patzelt  - Obec Staré Křečany 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Zdeněk Růžek  - Lesy ČR s.p. 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Libor Vaněček  - Uniles, a.s. 
 
Hosté: 
p. Petr Bauer   - chata Hofberg, Vysoká Lípa 
p. Josef Zollpriester  - MŽP, Praha 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel NP České Švýcarsko 
p. Richard Nagel  - vedoucí oddělení veřejných vztahů 
p. Tomáš Salov  - tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
p. Jakub Šafránek  - geolog, vedoucí odd. geologie 
p. Handrij Härtel  - ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a mezinárod.  
     spolupráce 
p. Gabriela Klitschová  - asistentka, odd. vnitřní spávy a právní podpory 
p. Jan Drozd   - ředitel odboru péče o ekosystémy 
p. Marek Klitsch  - lesník, odd. plánu péče a ochrany přírody 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 05031/2012 
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Průběh zasedání: 
 
10:14 – 10:22 
Úvodní slovo – Libor Hort (předseda Rady NP) 
 

 Přivítání členů rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
 V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 30 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je k nahlédnutí na webových stránkách NP České 
Švýcarsko. 

 L. Hort představil program 17. zasedání Rady NP, vyzval přítomné členy k jeho doplnění 
a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen (PRO: 17, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0). 

 L. Hort navrhl jako zapisovatelku G. Klitschovou a jako ověřovatele zápisu Z. Pánka a M. 
Kučeru. Navržení byli radou schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0). 

 
10:22 – 10:25 
Představení nových členů Rady NP – Pavel Benda 
 

 Vzhledem ke sloučení Správy CHKO Labské pískovce a krajského střediska AOPK ČR 
v Ústí n.L. odstoupil z Rady p. Kopecký, bývalý vedoucí Sprývy CHKO Labské pískovce. 
Sloučenou organizaci bude zastupovat p. Petr Kříž. 

 MŽP na dnešní Radě zastupuje jako host p. Zollpriester. Oficiální zástupce MŽP bude 
jmenován začátkem příštího roku. 

 Správa NP požádá nově zvoleného hejtmana Ústeckého kraje o delegování nového člena 
Rady za Ústecký kraj, neboť dosavadní zástupce Kraje v Radě p. Terber již není členem 
krajského zastupitelstva 

 Novým členem Rady byl jmenován p. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice 
státního podniku Lesy České republiky 
 

10:25 – 10:35 
Aktuální informace ze Správy NP – Pavel Benda 
 

 P. Benda informoval o proběhnuvším setkání náměstka ministra životního prostředí a 
ředitele sekce ochrany přírody a krajiny p. Tomáše Tesaře se starosty obcí z regionu. 
Setkání lze hodnotit jako úspěšné, účast starostů byla stoprocentní. P. Benda současně 
starostům poděkoval za spolupráci a podporu NP České Švýcarsko. 

 P. Benda dále poreferoval o setkání Správy NP se zástupci Policie ČR. Hlavním tématem 
tohoto setkání byla chystaná reorganizace Policie ČR a její dopady na zajištění 
bezpečnosti obcí v NP. 

 P. Benda poděkoval obcím za podporu při rekonstrukci kempu na Mezní Louce. 
 P. Benda seznámil přítomné s obsahem dopisu od p. Vopálkové (ředitelka odboru zvláštní 

územní ochrany přírody a krajiny, MŽP), ze kterého vyplývá, že náhrady obcím by měly 
být do konce roku vyřešeny. 

 Personální a ekonomická situace Správy NP bude v příštím roce oproti letošnímu roku 
bez výrazné změny. 

 P.Benda  informoval o hnízdění významných ptačích druhů na území NP, dále o návratu 
lososů a o počtu požárů v letošní turistické sezóně. 
 

(10:34 – na zasedání se dostavil člen Rady pan T. Rothröckl (Správa NP Podyjí) a pan 
Zbyněk Linhart (Město Krásná Lípa). Od tohoto okamžiku bylo v jednacím sále přítomno 19 
členů Rady). 
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10:35 – 10:50 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko a Správou NP Góry Stolowe – Handrij Härtel 
 

 H. Härtel přítomné seznámil s pokračující trilaterální spoluprací Správ NP České 
Švýcarsko, Saské Švýcarsko a Góry Stolowe.  

 Správa NP České Švýcarsko získala certifikát dobré přeshraniční spolupráce, který 
uděluje EUROPARC Federation. 

 Detaily viz. prezentace na webových stránkách NPČŠ. 
 
10:50 – 10:55 
Informace o činnosti pracovní skupiny “Management lesů NP” – Libor Hort  

 
 L. Hort představil členy pracovní skupiny a seznámil přítomné s jednotlivými body 

programu setkání pracovní skupiny, které proběhlo 18. -19.4. v Doubici.  Výstupem 
z jednání je následující: 
1. Pracovní skupina schvaluje prováděná managementová opatření na území NP ve 

formě likvidace invazních dřevin, přeměny smrkových monokultur a uvolnění cílových 
druhů dřevin. 

2. Pracovní skupina doporučuje při realizaci zásahů směřujícím k přeměnám 
smrkových monokultur respektovat specifika stanovišť vázaných na invazní rokle. 
Současně doporučuje při realizaci lesnických zásahů respektovat trvalé výzkumné 
plochy. 

3. Pracovní skupina konstatuje, že stále přetrvává špatné finanční zabezpečení pro 
plnění plánovaných managementových opatření a to především díky závislosti Správy 
NP na státním rozpočtu.  

4.  Monitoring lesů je významným zdrojem dat o stavu lesních ekosystémů. 
 
 
10:55 – 11:32 
Problematika černé zvěře na území NP – Marek Klitsch 
 

 M. Klitsch v rámci své prezentace pohovořil o problému zvyšující se početnosti černé 
zvěře na území NP. Plán lovu na území NP je každoročně plněn a je snaha o jeho 
navyšování. Správa NP bude usilovat o povolení alternativních způsobů odlovu černé 
zvěře, a to především z důvodu regulace přemnožené populace této zvěře a ochrany 
nelesních pozemků sousedících s NP 

 V následující prezentaci M. Klitsch seznámil přítomné s aktuálními informacemi o výskytu 
vlků na hranicích Šluknovského výběžku a Saska (detaily viz prezentace na webových 
stránkách NPČŠ). 

 Dle P. Bendy je velmi pravděpodobné, že se vlci dříve či později objeví také v národním 
parku. Zdůraznil, že vlci by mohli významně přispět k regulaci neúnosně vysokých stavů 
černé zvěře.  

 D. Butter doplnil informace o výskytu vlků v Sasku. NP Saské Švýcarsko se na potenciální 
výskyt připravuje (horizont 5-7 let). Správa NP bude podporovat monitoring těchto šelem, 
proškoluje v této problematice vlastní zaměstnance a počítá se spoluprací se Správou NP 
České Švýcarsko. 

 
11:32 – 11:50 
Přestávka 
 
11:50 – 12:25 
Informace o činnosti pracovní skupiny „Dotace a regionální rozvoj“ – Lubomír Paroha 
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 V úvodu L. Paroha poděkoval P. Bendovi a T. Tesařovi za spolupráci při odstranění 
kamene z komunikace I/62 ve obci Hřensko 

 L. Paroha dále vyjádřil politování, že starostové obcí v regionu NP stále nemají dostatek 
informací o případném zápisu Českého Švýcarska na seznam UNESCO, což deklarovali 
na jednání s náměstkem T. Tesařem. 

 Starostové obcí podporují sloučení správ NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. 
 L. Paroha vyjádřil politování nad skutečností, že v roce 2012 se nesešla pracovní skupina 

při MŽP pro národní parky a nebyl vypsán národní dotační titul pro obce v regionech 
národních parků. Pracovní skupina proto doporučuje řediteli Správy NP navrhnout MŽP 
jak obnovení práce skupiny, tak vypsání dotačního titulu 

 Pracovní skupina projednala rozvojové záměry správy NP (Rozhledna na Mezné, 
stromová stezka v severní části NP) a doporučuje řediteli správy NP jejich další 
rozpracování a následnou realizaci 

 Pracovní skupina sdílí názor starostů obcí v regionu NP o nedostatečné informovanosti o 
podmínkách případného zápisu na seznam UNESCO 

 Proběhla živá diskuze mezi M. Schulzem, L. Parohou a J. Eichlerem k problematice 
„UNESCO“. Dle názoru L.Parohy a M.Schultze momentálně  chybí v regionu konsenzus 
v této věci, občané jsou nedostatečně informováni, a je tedy potřeba změnit přístup 
projednávání zápisu na předběžný seznam UNESCO na regionální úrovni. 

 F. Brodský informoval přítomné o průběhu jednání pracovní skupiny pro UNESCO na 
krajském úřadě, kde byl zástupci správy NP České Švýcarsko vznesen požadavek na 
rozšíření pracovní skupiny o zástupce místních obcí 

 T. Rothröckl zdůrazňuje, že prioritní otázkou v této chvíli je, zda Českosaské Švýcarsko 
vůbec splňuje odborná kritéria pro zápis do seznamu přírodního světového dědictví 
UNESCO a vítá snahu správy NP o pozvání zahraničního odborníka, který by předběžné 
posoudil smysluplnost případné kandidatury území z přírodovědného hlediska 

 
12:25 – 12:47 
Realizované a plánované aktivity v oblasti práce s veřejností – Richard Nagel 
 

 R. Nagel představil úspěšné akce pro veřejnost, které proběhly v r. 2012. Mezi 
nejúspěšnější patří Dny Českého Švýcarska v Praze, otevření naučné stezky 
„Jetřichovické skály“, Den dětí s NP, Birdwatching, Evropská noc pro netopýry, Pálení 
milíře u Dolského mlýna, Minulosti Českého Švýcarska VII.  

 R. Nagel nastínil projekty chystané pro r. 2013 
 Detaily viz prezentace na webových stránkách NPČŠ. 

 
(12:45 – ze zasedání odešel p. Růžek. Od tohoto okamžiku bylo v jednacím sále přítomno 18 
členů Rady). 
 
12:47 – 13:05 
Informace o projektu DMS sbírky „Návrat lososů“ – Tomáš Salov 
 

 T. Salov stručně vyhodnotil projekt „Návrat lososů“ v letech 2009 – 2012. Shrnul cíle a 
efekty prameínící z této aktivity. Popsal aktivity související s projektem v podobě 
internetových stránek, prezentací na Facebooku, medializací, DMS sbírky apod. 

 Detaily viz prezentace na webových stránkách NPČŠ. 
 
13:05 – 13:15 
Informace o brigádách hráčů geocachingu – Petr Kočka 
 

 V letošním roce proběhlo celkem 8 CITO eventů (brigád) na území NP, 2 v okolí Dolského 
mlýna, 6 v soutěskách Kamenice, během nichž bylo odstraněno velké množství 
naplaveného odpadu. 
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 Detaily viz prezentace na webových stránkách NPČŠ. 
 
13:15 – 13:25 
Sanace nestabilních skalních objektů v k.ú. Hřensko – Jakub Šafránek 
 

 Byly dokončeny sanační práce  I. fáze (Havarijní odlehčení): 
 Termín dokončení prací II. fáze sanace (Lomová stěna) je jaro 2013 
 V následujících dvou letech bude provedena inventarizace skalních objektů na území NP, 

především v oblastech hojně navštěvovaných turisty. 
 Vznikla nová pracovní skupina Skály-Felsen. Důvodem vzniku je koordinace 

administrativy a výzkumu, výměna informací, rozvoj poznání, přeshraniční spolupráce. 
 Detaily viz prezentace na webových stránkách NPČŠ. 

 
13:25 – 13:45 
Různé 
 

 R. Nagel informoval, že 24.3.2013 končí funkční období současného předsedy a 
místopředsedy Rady NP a upozornil, že tedy bude pořeba svolat ještě před vypršením 
jejich mandátu další, volební, zasedání Rady. 

 V. Hadincovou navrhuje, aby se volby uskutečnily již na dnešním jednání. 
 H. Härtel se domnívá, že vzhledem k tomu, že volba nebyla na programu dnešního 

jednání a také s ohledem na nepřítomnost některých členů Rady by nebylo vhodné, aby 
volby proběhly již na dnešním jednání. 

 T. Rothröckl souhlasí  a dodává, že status Rady s největší pravděpodobností neumožňuje 
dřívější volbu. 

 K. Kubát vznáší dotaz, zda by přicházela v úvahu volba per rollam 
 P. Benda přislíbil tuto možnost prověřit a vyzval přítomné k zasílání návrhů na nového 

předsedu a místopředsedu. 
 Byla prodiskutována problematika národních dotačních titulů pro obce v regionech NP. 

V roce 2012 se nesešla pracovní skupina při MŽP pro obce v regionech NP, ani nebyla 
vypsána nová výzva v rámci dotačního titulu pro obce v regionech NP. Členové Rady se 
shodli, že jediným možným řešením, jak zatlačit v tomto ohledu na ministerstvo ŽP, je 
společný postup obcí v podobě koordinovaného dopisu ministrovi ŽP (přijmout usnesení 
není řešením). L. Paroha je ochoten tento dopis iniciovat. Obce mohou počítat s podporou 
P. Bendy a T. Rothröckla. 

 H. Härtel požádal ostatní členy Rady na názor k problematice hlasitých hudebních 
produkcí v těsném sousedství NP. Zajímá ho, zda zástupci Rady vnímají toto jako 
problém, který by Správa NP mohla pomoci řešit 

 Z. Pánek vznesl dotaz, jak pokračuje rekonstrukce kempu na Mezní Louce. 
 P.Benda odpověděl, že termín a rozsah rekonstrukce kempu závisí v této chvíli na 

stanovisku MŽP k tomuto projektu, neboť rekonstrukce by měla být hrazena z inestičních 
prostředků správy NP, které jsou schvalovány na MŽP  

 
13:45 
Ukončení jednání – Libor Hort 

 L. Hort poděkoval všem přítomným za účast na 17. zasedání Rady NP. 
 
Zapsala: Gabriela Klitschová 
Ověřili: JUDr. Zdeněk Pánek (e-mailem dne 4.12.2012) 
  Ing. Martin Kučera (e-mailem dne 6.12.2012) 
 
 
 


