
 

 

   
 
 
 

Zápis z 18. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 10. 12. 2013 
 
 

 

 

Přítomní dle prezenční listiny:   
 
Členové Rady NP: 
p. Filip Brodský  - České Švýcarsko o.p.s. 
p. Dietrich Butter   -           NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
(zástup p. Jürgen Phoenix) 
p. Libor Hort   - VÚKOZ v. v. i 
pí. Helena Křížková  -  Obec Růžová 
p. František Moravec   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek   Obec Hřensko 
p. Lubomír Paroha  - České Švýcarsko sobě, o. s.  
p. František Pelc  - AOPK ČR 
p. Karel Rezek  - Penzion Stará hospoda Doubice 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Zdeněk Růžek  - Lesy ČR s. p. 
p. Pavel Semerád  - Obec Srbská Kamenice 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Libor Vaněček  - Uniles, a.s. 
p. František Zachula  - Obec Janov 
 
Hosté: 
p. Jan Pleticha  - Český horolezecký svaz 
p. Martin Řežábek  -   Archilab s. r. o. 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel NP České Švýcarsko 
p. Jan Drozd   - ředitel odboru péče o ekosystémy 
p. Handrij Härtel  - ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a  
                                                mezinárod. spolupráce 
p. Oldřich Holešinský  - správce GIS, odd. vnitřní správa a právní podpory 
pí. Jana Cholinská  - pozemkový referent, odd. plánu péče a ochrany přírody 
p. Richard Nagel  - vedoucí oddělení veřejných vztahů 
p. Tomáš Salov  - tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
p. Jakub Šafránek  - geolog, vedoucí odd. geologie 
pí. Milena Nagelová  - vedoucí oddělení ekonomiky 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č. j.: SNPCS 05325/2013 



 

 

10:15 – 10:16 
Úvodní slovo – Pavel Benda  
 

 P. Benda přivítal členy Rady Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Rada“), 
hosty a zástupce Správy NP České Švýcarsko (dále jen „správa NP“) 

 V okamžiku zahájení zasedání Rady NP bylo v jednacím sále dle prezenční listiny 
přítomno 16 členů Rady z celkových 31 členů. Rada je usnášeníschopná. Prezenční 
listina je k nahlédnutí na webových stránkách NP České Švýcarsko. 

 Starosta obce staré Křečany pan f. Moravec oznámil, že v Radě bude nově 
reprezentovat obec Staré Křečany na místo dosavadního člena p. Patzelta, který na 
členství v Radě rezignoval v souvislosti s ukončením jeho členství v zastupitelstvu 
obce. 

 
10:16 – 10:22 
Volba předsedy a místopředsedy Rady NP – Richard Nagel 
 

 R. Nagel informoval plénum o skutečnosti, že vzhledem k vypršení dvouletých 
mandátů stávajícího předsedy Rady p. Libora Horta a místopředsedy Rady p. Zdeňka 
Pánka, je třeba zvolit nového předsedu a místopředsedu. R. Nagel zároveň přítomné 
informoval, že po dohodě se stávajícím předsedou a místopředsedou navrhuje 
správa NP oba pány ke znovuzvolení do svých funkcí, nicméně zároveň dal 
přítomným členům Rady prostor pro návrhy nových kandidátů. Žádní noví kandidáty 
však navrženi nebyli. 

 R. Nagel vyzval kandidáty na předsedu a místopředsedu Rady p.L.Horta a p. Z. 
Pánka, aby se přítomným členům Rady NP stručně představili. Oba pánové seznámili 
přítomné s dosaženým vzděláním, profesní praxí a popsali svůj vztah k regionu 
národního parku. 

 R. Nagel vyzval přítomné členy Rady k hlasování o návrhu na zvolení p. Libora Horta 
předsedou Rady (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). 

 Předsedou Rady byl znovuzvolen pan Libort Hort 
 R. Nagel vyzval přítomné členy Rady k hlasování o návrhu na zvolení p. Zdeňka 

Pánka místopředsedou Rady (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). 
 Místopředsedou Rady byl znovuzvolen pan Zdeněk Pánek 

 
 
10:23 – 10:36 
Aktuální informace z národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko – Pavel 
Benda a Jürgen Phoenix 
 

 P. Benda informoval o tom, že MŽP umožnilo Správě NP přijmout nového 
zaměstnance do oddělení ekonomiky z důvodu narůstající agendy oddělení 
v důsledku zavedení systému tzv. státní pokladny  

 P. Benda oznámil, že Správa NP vysoutěžila tři právní poradenské firmy pro oblasti 
trestní právo, právo a životní prostředí a veřejné zakázky. 

 P. Benda připomněl letošní oslavy 125. výročí prvního sportovně motivovaného 
výstupu na pískovcovou věž v oblasti Českého Švýcarska a zároveň vyzdvihl dobré 
vztahy s Českým horolezeckým svazem. 

 P. Benda zmínil, že Správa NP uspořádala v říjnu 2013 odborný seminář na téma 
Vývoj lesů ve třech chráněných pískovcových území, kde se sešli odborníci z NP 
České Švýcarsko, Saské Švýcarsko a Góry Stołowe. 

 P. Benda připomněl letošní povodně na řece Kamenici a pomoc zaměstnanců NP při 
odklizení následků povodní.  

 P. Benda vzpomenul, že se zúčastnil oslav 20. výročí založení partnerského polského 



 

 

národního parku Park Narodowy Gór Stołowych.  
 P. Benda se zmínil o pádu mohutného cca 200 let starého a 30 m vysokého 

exempláře smrku ztepilého tzv. Cikánského smrku, který již před časem odumřel 
v důsledku zásahu bleskem a poškození hmyzem, a měl proto být v nebližší době 
pokácen, neboť ohrožoval bezpečnost na silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou. 
Strom však nakonec padl v důsledku nedávných silných poryvů větru, které se přes 
území národního parku prohnaly. P. Benda zároveň informoval, že tyto poryvy jinak 
v lesích nezpůsobily větší škody na lesních porostech. 

 J. Phoenix informoval, že v současnosti je těžištěm práce Správy NP Saské 
Švýcarsko dokončování nového plánu péče. 

 J. Phoenix vzpomenul těsnou spolupráci se Správou NP České Švýcarsko v oblasti 
regulace stavu zvěře. 

 J. Phoenix informoval, že v průběhu ledna 2014 bude vydána aktualizovaná verze 
turistické mapy velkoplošných chráněných území v Českosaském Švýcarsku, na jejíž 
přípravě se podílejí také pracovníci správ NP České Švýcarsko a CHKO Labské 
pískovce. J. Phoenix informoval o výzkumu stavu bezobratlých živočichů v řece 
Křinici a jejích přítocích v oblasti Zadní Doubice  -  Bad Schandau. Ze vzorků 
odebraných v loňském roce, bylo zjištěno, že řeku a její přítoky obývá 20 až 30 
nových druhů, což ukazuje na zlepšující se kvalitu vody v řece, na čemž se výrazně 
podílí nová ČOV v Krásné Lípě. Tento výzkum bude probíhat i v příštím roce.  

 J. Phoenix zmínil, že letošní povodně se významně neprojevily na stavu fauny 
vodních bezobratlých. 

 J. Phoenix informoval a výzkumném projektu zaměřeném na výzkum spodních vod, 
na kterém se podílí také Výzkumný vodohospodářský ústav T.G.M. Jedná se o první 
výzkum tohoto druhu v oblasti Saského Švýcarska. 

 
10:37 – 10:40 
Informace k záměru nominace území Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO – 
Pavel Benda 
 

 P. Benda seznámil přítomné s výsledky jednání pracovní skupiny zřízené MŽP a 
česko-německé pracovní skupiny, která se uskutečnily 5.listpadu v Krásné Lípě. 
„Česká“ pracovní skupina se dohodla na pozvání nezávislého zahraničního experta 
(zajistí MŽP), který posoudí šance území na zápis na seznam UNESCO. Tato 
záležitost byla následně projednána i v rámci česko-německé pracovní skupiny a 
zástupci německé strany přislíbili, že zajistí doprovod experta na saské straně území. 
P. Bedna vyjádřil spokojenost s tím, že se členy pracovní skupiny zřízené MŽP nově 
stali také zástupci obcí z regionu NP (a zároveň členové Rady) p. Schulz a p. Paroha 
a že poslední jednání se zástupci MŽP ve věci přípravy nominace byla velmi 
konstruktivní. 

 P. Benda však zároveň v souvislosti s posledním jednáním pracovní skupiny 
připomněl velmi smutnou událost, ke které došlo při zpáteční cestě delegace MŽP 
z Krásné Lípy (úmrtí členky pracovní skupiny pí Špaltové a těžká zranění dalších 
pracovníků MŽP při dopravní nehodě) a která zřejmě ovlivní činnost pracovní skupiny 
v nejbližších měsících. 

 
10:40 – 10:46 
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků – Milena Nagelová 
 

 M. Nagelová stručně informovala o tomto programu, který vyhlašuje MŽP a 
administruje SFŽP. Zmínila alokovanou částku, která pro tuto výzvu činí 80 mil. Kč a 
termín uzávěrky příjmu žádostí, kterým je 31. březen 2014  

 M. Nagelová přítomné dále informovala, na co lze v rámci předmětného programu 



 

 

žádat a kdo může v rámci programu žádat o podporu (podrobněji viz prezentace na 
webových stránkách Správy NP www.npcs.cz). 

 Proběhla krátká diskuse o možnosti využít prostředky z tohoto programu ke 
kofinancování větších projektů hrazených např. z OPŽP. M. Nagelová informovala, že 
finanční prostředky z tohoto programu nelze v současné době použít ke 
kofinancování jiných projektů. P. Pelc v této souvislosti připomněl, že v původní verzi 
tohoto programu byla tato možnost přípustná a byla ze strany obcí využívána. P. 
Paroha naopak míní, že toto nastavení programu nebylo šťastné. 

 
10:47 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny „dotace a regionální rozvoj“ 
 

 L. Paroha pohovořil o setkání starostů obcí z regionu NPČŠ, které proběhlo v květnu 
na Mezné 

 L. Paroha dále zmínil problematiku dotačního titulu pro obce v regionech NP (viz také 
výše příspěvek M. Nagelové), pochválil vstřícnost ze strany MŽP a SFŽP při 
úpravách podmínek dotačního titulu, zároveň však vyjádřil lítost nad diskriminací 
neobnovitelných zdrojů energie v části zaměřené na podporu snižování emisí a 
energetické soběstačnosti obcí v regionu NP 

 L. Paroha nabídnul možnost uspořádat setkání pro zájemce o přípravu projektových 
žádostí 

 L. Paroha se zmínil taktéž o návrhu nominace ČŠ na seznam UNESCO. Informoval o 
proběhnuvších schůzkách pracovní skupiny (viz též výše příspěvek P. Bendy). Jako 
nový člen této pracovní skupiny vyjádřil překvapení, že dosud nebylo nic připraveno a 
vše se zatím řešilo pouze klasickým „politickým“ tlakem. V souladu s ředitelem NP 
však vidí v poslední době pozitivní posun v této věci (přizvání zástupců obcí do 
pracovní skupiny, začátek konstruktivní debaty, záměr zorganizovat návštěvu 
nezávislého experta)  

 L. Paroha dále pohovořil o právě ukončené výzvě pro správy národních parků v rámci 
OPŽP a vyjádřil nespokojenost nad přístupem MŽP, které na jedné straně vyhlásí 
speciální výzvu pro správy NP, na druhé straně svou liknavostí znemožní řádné 
podání příslušných žádostí. 

 L. Paroha ve své prezentaci apeloval, aby Rada vyzvala MŽP k okamžitému vypsání 
nové (doplňující) výzvu pro správy NP, ve které by tyto projekty mohly být znovu 
podány. Přítomné také informoval, že MŽP připravuje na jaro r. 2014 novou výzvu, 
která by však měla být otevřena všem žadatelům, nicméně má obavy, aby v tomto 
případě nebyla ohrožena realizace projektů správy NP z důvodu časové tísně 
(projekty musí být ukončeny do konce roku 2015). Z tohoto důvodu se mu jako 
mnohem lepší řešení z hlediska správy NP jeví okamžité vyhlášení nové výzvy pouze 
pro správy NP, neboť by mohlo být využito podkladů z ukončené výzvy a nebylo by 
potřeba vypracovávat podklady nové, čímž by se ušetřil čas. 

 F.Pelc a T. Rothröckl tuto myšlenku podpořili a doporučili, aby žádost o vypsání nové 
výzvy signoval předseda Rady NP a adresoval ji na p. Kubicu, náměstka ředitele 
SFŽP a na paní Bučilovou, náměstkyni ministra ŽP. 

 Proběhla také krátká diskuse na téma národní dotační program pro obce v regionech 
NP: F. Zachula zopakoval názor p. Pelce, že obcím by velmi pomohlo, pokud by 
dotace z tohoto programu mohla být využita ke kofinancování nákladných projektů, 
jako je např. výstavba kanalizace. T. Rothröckl připomněl, že pracovní skupina 
k tomuto dotačnímu titulu, jejímiž členy jsou i zástupci obcí z regionů NP, se již delší 
dobu nesešla a je nutné iniciovat její setkání, neboť jedině tak lze dosáhnout 
žádoucích změn v nové výzvě, která bude více reflektovat požadavky obcí 

 
11:06 – 11:22 



 

 

Informace o aktivitách správy NP v oblasti péče o lesy NP – J. Drozd 
 

 J. Drozd ve své prezentaci informoval o těžební a pěstební činnosti v roce 2013 a o 
lesnických projektech financovaných z OPŽP (podrobněji viz prezentace na webových 
stránkách správy NP).  
 J. Drozd se zmínil, že v tomto roce došlo v důsledku velmi teplého léta k poměrně 
značnému nárůstů kůrovcových těžeb, avšak zároveň zdůraznil, že namnožení kůrovce 
zdaleka nedosahuje kalamitního stavu.  
 J. Drozd poreferoval o lovu zvěře v NP (konkrétní výsledky viz prezentace na 
webových stránkách správy NP). Připomněl, že Správa NP zohledňuje při odlovu zvěře 
nejen plán lovu, ale také výsledky monitoringu stavu poškození lesa. Konstatoval, že 
v posledních letech došlo k významnému snížení poškození lesa jelení zvěří. Naopak 
černá zvěř působí poměrně značné škody na trvalých travních plochách a na orné půdě 
v okolí NP (Správa NP platí majitelům náhrady škod). Lov černé zvěře tak v posledních 
letech narůstá, a to i s ohledem na zájmy ochrany přírody (ochrana mláďat spárkaté 
zvěře, příprava biotopů pro lesní kury hnízdící na zemi atd.).  

 
11:22 – 11:38 
Připravované projekty do OPŽP zaměřené na rozvoj turistické infrastruktury – Jan 
Drozd a Richard Nagel 
 

 J. Drozd a R. Nagel krátce informovali o projektech zaměřených na rozvoj turistické 
infrastruktury, které byly podány v rámci poslední výzvy do OPŽP. Konkrétně se 
jedná o projekty:„Rekonstrukce České silnice“, „Zpřístupnění skalního hradu 
Falkenštejn“, „Oprava asfaltového povrchu cyklotras“ a „Oprava turistické stezky 
Mezná – Mezní můstek“, „Lesní zážitkový areál Mezní Louka” a “Vzdělávací areál 
Českého Švýcarska” (podrobněji viz prezentace na webových stránkách správy NP). 

 
11:41 – 11:52 
Přestávka 
 
11:52 – 12:08 
Informace o připravovaném projektu rozhledny na Mezné – Martin Řežábek 
 

 M. Řežábek informoval přítomné o připravovaném projektu výstavby rozhledny na 
Mezné. Zmínil veškeré aspekty této stavby jako volbu místa, velikost, konstrukci, 
vzhled a využití vnitřního prostoru rozhledy atd. (podrobněji viz prezentace na 
webových stránkách správy NP). M. Řežábek zdůraznil, že architektonický návrh 
rozhledny vychází z moderních trendů v architektuře a že není žádný důvod 
navrhovat rozhlednu v nějakém historizujícím nebo romantickém stylu, který byl 
moderní před 100 lety a dříve. Připomněl, že i vzhled historických rozhleden byl 
poplatný době svého vzniku a tehdejším módním trendům. Zároveň vysvětlil, že při 
své práci zohlednil také lokalitu, kde by měla rozhledna vyrůst (území NP, zalesněný 
vrchol v blízkosti zastavěného území), i ráz okolní pískovcové krajiny. Z těchto 
důvodů navrhl jednoduchou kovovou konstrukci obdélníkového tvaru se svislým 
transparentním dřevěným opláštěním v přírodních barvách, které bude připomínat 
pískovcovou skalní věž.  

 P. Benda vyjádřil naději, že se na realizaci projektu podaří sehnat potřebné finance. 
 L. Paroha pozitivně ohodnotil iniciativu správy NP, která ve spolupráci s p. 

architektem Řežábkem prodiskutovala záměr výstavby rozhledny s občany osady 
Mezná. 

 
12:08 – 12:18 



 

 

Informace o probíhajícím projektu „Podpora ohrožených druhů ryb v NPČŠ – Miloš 
Trýzna (odprezentoval Tomáš Salov) 
 

 T. Salov informoval o projektu hrazeném z OPŽP, jehož zhotovitelem je DAPHNE ČR 
– institut aplikované ekologie. 

 T. Salov v prezentaci představil aktivity projektu, kterými jsou: podpora repatriačního 
programu lososa obecného, repatriace střevle potoční, rozšíření mihule potoční, 
introdukce karase obecného, podpora populace lipana podhorního. Cílem projektu je 
nárůst populací a rozšíření areálu těchto ryb v řekách Českého a Saského 
Švýcarska. 

 T. Salov krátce pohovořil o metodách využívaných v rámci projektu (vysazování 
plůdků a juvenilních ryb, instalace inkubačních schránek přímo v tocích na území NP, 
transfery přes umělé překážky, monitoring navracejících se lososů) - podrobněji viz 
prezentace na webových stránkách správy NP. 

 
12:18 – 12:28 
Aktuální informace o projektu DMS sbírky „Návrat lososů“- Tomáš Salov 
 

 T. Salov stručně představil projekt DMS sbírky „Návrat lososů“, který trvá od roku 
2009. V roce 2013 došlo ke změnám v rámci tohoto projektu. Novým generální 
partner se stalo MAKRO Cash & Carry a program se otevřel dalším firemním 
partnerům (např. hotel Adria). 

 T. Salov informoval o ukončení DMS sbírky vyhlášené v roce 2009 a o zahájení nové 
veřejné sbírky v tomto roce. V rámci nové sbírky došlo k rozšíření možností darování 
peněz (vedle tradiční DMS podpory je možné zavádět pokladničky, využívat výtěžky 
ze vstupného či prodeje upomínkových předmětů, darovat finanční prostředky na 
dárcovský účet). Nová sbírka byla vyhlášena na dobu neurčitou. 

 T. Salov konstatoval, že z každoročního vypouštění lososů do řeky Kamenice se 
účastní čím dál tím více adoptivních rodičů. 

 
12:28 – 12:40 
Výsledky monitoringu návštěvnosti na území NP v roce 2013 - Tomáš Salov 
 

 T. Salov krátce zrekapituloval letošní výsledky automatického monitoring návštěvnosti 
NP, který probíhá již od roku 2005.  

 T. Salov konstatoval, že průběh první poloviny letošní turistické sezóny ovlivnila 
povodeň na přelomu května a června (22. a 23. týden) nicméně i navzdory nepřízni 
počasí se turistická sezónce co do celkového počtu návštěvníků téměř vyrovnala 

předchozímu roku (podrobněji viz prezentace na webových stránkách správy NP). 

 T. Salov informoval, že nejnavštěvovanějším místem NP bylo okolí Hřenska a zmínil 
objevující se trend snižování počtu návštěvníků v oblastech ležících dále od obcí 
v“hlubších“ částech NP.  

 
12:40 – 12:49 
Sanace nestabilních skalních objektů a prevence skalního řícení – realizované a 
připravované projekty – Jakub Šafránek 
 

 J. Šafránek informoval o ukončení akce „Lomová stěna – sanace skalního masivu 
nad silnicí I/62“ ve Hřensku. 

 J. Šafránek dále informoval o dokončení projektové přípravy pro akci „Zabezpečení 
nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko, s využitím ochranných 
vysokozátěžových bariér – I. a II. etapa“. Práce na projektu započnou v roce 2014, 



 

 

předpokládané ukončení prací je v roce 2015. Obec Hřensko tak bude zabezpečena 
permanentně před padajícími kusy skal (podrobněji viz prezentace na webových 
stránkách správy NP). 

 
12:49 – 12:55 
Různé 
 

 F. Zachula informoval o dokončení stavby rozhledny v obci Janov. Jedná se o 
moderní kovovou rozhlednu, která slouží zároveň jako vysílač mobilního operátora, 
který výstavbu financoval. Díky vysílači se výrazně zlepší signál pro mobilní telefony i 
rychlost internetového připojení v celé oblasti. 

 F. Zachula pozval přítomné na slavnostní kolaudaci stavby, která se koná dne 17. 12. 
2013. 

 F. Brodský připomněl přítomným, že letos uplynulo 12 let od založení o. p. s. České 
Švýcarsko a všem přítomným rozdal pamětní odznáčky.  
 
 

12:56 
Ukončení jednání – Pavel Benda a Libor Hort 

 P. Benda a L. Hort poděkovali všem přítomným za účast na 18. zasedání Rady NP. 
 
 
 
Zapsala: Jana Cholinská 
 
Ověřili: Filip Brodský (e-mailem 9.1. 2014) 
 Lubomír Paroha (e-mailem 17.1. 2014) 

 


