
 

 

   
 
 
 

Zápis z 20. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 22. 1. 2015 
 

 

Přítomní dle prezenční listiny:   
 
Členové Rady NP: 
p. Filip Brodský  - České Švýcarsko o.p.s. 
p. Dietrich Butter   -           NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
pí. Věroslava Hadincová - Botanický ústav AV ČR 
p. Libor Hort   - VÚKOZ v. v. i 
p. Marek Kny   - Obec Jetřichovice 
p. Petr Kočka   - geocaching 
pí. Ladislava Kotková  - Obec Janov 
pí. Helena Křížková  -  Obec Růžová 
p. Karel Kubát   - PřF UJEP Ústí nad Labem 
p. Martin Kučera  - KČT 
p. Zbyněk Linhart  - Město Krásná Lípa 
p. Jan Machač   - Město Chřisbká 
p. František Moravec   - Obec Staré Křečany 
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., Krajské ředitelství Teplice 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Dušan Utinek  - Ministerstvo životního prostředí 
p. Libor Vaněček  - Uniles, a.s. 
pí. Jitka Voglová  - Obec Srbská Kamenice 
 
Hosté: 
pí Zuzana Vařilová  - Muzeum Ústí nad Labem 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel NP České Švýcarsko 
p. Handrij Härtel  - ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a  
                                                mezinárodní spolupráce 
p. Jan Drozd   - ředitel odboru péče o ekosystémy 
p. Richard Nagel  - vedoucí oddělení veřejných vztahů 
p. Jakub Šafránek  - geolog, vedoucí odd. geologie 
p. Tomáš Salov  - tiskový mluvčí a referent mezinárodní spolupráce 
p. Václav Sojka  - odd. veřejných vztahů 
p. Oldřich Holešinský  - správce GIS 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č. j.: SNPCS 00258/2015 
 
 



 

 

10:10 – 10:15 
Zahájení (L.Hort, P.Benda) 
 

 Předseda Rady NP České Švýcarsko (dále jen „Rada“) p. L.Hort přivítal přítomné 
členy Rady, hosty a zástupce Správy NP České Švýcarsko (dále jen „správa NP“) a 
konstatoval, že v okamžiku zahájení jednání Rady bylo přítomno celkem 22 členů 
Rady z celkového počtu 31 členů – Rada je tudíž usnášeníschopná 

 L.Hort vysvětlil, že Rada se schází v tomto termínu především z důvodu konání 
obecních voleb na podzim r. 2014 a s ohledem na potřebu vyčkat na ustanovení 
nových obecních zastupitelstev a zvolení nových starostů obcí regionálně příslušných 
k území NP české Švýcarsko, kteří jsou ze zákona členy Rady NP 

 L.Hort dále navrhl p. R.Nagela jako zapisovatele a pí. V.Hadincovou a p. F.Moravce 
jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání Rady a dal o tomto návrhu hlasovat 
(PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1) 

 L.Hort představil návrh programu dnešního jednání Rady a vyzval přítomné členy 
Rady k jeho případnému doplnění; jelikož nikdo z radních nevznesl žádnou 
připomínku k programu, dal předseda Rady o návrhu programu hlasovat (PRO: 22, 
PROTI. 0, ZDRŽEL SE: 0) 

 ředitel správy NP P.Benda také přivítal všechny přítomné, zvlášť nové členy, kterými 
jsou pí.Kotková, starostka obce Janov a p.Kny, starosta obce Jetřichovice; přivítal 
také Z.Linharta, místostarostu města Krásná Lípa, který se v r. 2014 stal zároveň 
novým senátorem za okres Děčín 

 
10:15 – 10:17 
Informace o realizaci Komplexního balíčku opatření „České Švýcarsko – modelový 
národní park a slušné místo pro život“ (P.Benda) 
 

 P.Benda informoval přítomné o průběhu realizace tzv. „komplexního balíčku opatření“ 
a připomněl přítomným, že tento balíček byl na Radě projednán v roce 2010 s tím, 
aby ho správa NP používala při jednáních s MŽP a dalšími partnery 

 P.Benda nastínil, že v horizontu cca 1 roku by mělo dojít k aktualizaci celého balíčku 
 P.Benda informoval, že některé body obsažené v balíčku se podařilo zanést do 

aktuálně projednávané novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
týkající se národních parků (bod C: sloučení správ CHKO Labské pískovce a NP 
České Švýcarsko, bod E: transformace správy NP z rozpočtové organizace na 
organizaci příspěvkovou, bod F: úprava některých zákonných opatření); dále byl 
naplněn bod B týkající se transformace obecně prospěšné společnosti České 
Švýcarsko, neboť členem její správní rady se stal i zástupce obcí z regionu NPČŠ; 
k bodu A (podpora dotační politiky rezortu MŽP odpovídající potřebám rozvoje obcí) 
se během dalšího jednání vyjádří L. Paroha; projednávání bodu D (rozšíření hranic 
NP) není zatím v tuto chvíli na pořadu dne, jelikož se čeká, jak dopadne výše 
uvedena novel zák. č. 114/1992 Sb. 

 P.Benda přislíbil, že balíček opatření bude zaslán všem členům Rady 
 
10:17 – 10:24 
Aktuální informace k novele zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
(D.Utinek) 

 L.Hort na úvod tohoto bodu připomněl dopis, který byl v létě r.2014 z podnětu Rady 
zaslán na MŽP a kterým Rada NP vyjádřila plnou podporu navržené novele a jejímu 
přijetí bez zbytečného zdržení 

 D.Utinek stručně zrekapituloval dosavadní proces projednávání novely (projednání na 
radách NP ČR, projednání s odbornou veřejností, kraji, meziresortní připomínkové 
řízení), ze kterého vzešla řada připomínek a námitek, které je potřeba vypořádat 



 

 

 D.Utinek dále informoval, že do konce ledna t.r. by měla novela jít do Vlády ČR a 
následně do Parlamentu ČR; v tuto chvíli si však netroufá odhadnout termíny 
projednávání ve Vládě a v Parlamentu, tudíž ani termín (případného) přijetí novely 

 D.Utinek stručně představil některé změny, ke kterým v procesu projednávání novely 
došlo: 

 bližší ochranné podmínky NP jsou přímo v textu, nikoliv jen v příloze zákona 

 zonace NP nebude řešena opatřením obecné povahy, ale vyhláškou MŽP  

 byla rozšířena možnost vjezdu motorových vozidel i na místní komunikace 

 došlo k úpravám týkajícím se předcházení nebezpečí požárů 

 byla upravena definice národních parků 

 byl rozšířen okruh osob, které budou moci vstupovat do tzv. klidových území 
(navíc i nájemci a pachtýři, členové integrovaného záchranného systému) 

 došlo ke zpřesnění formulací týkajících se vypořádávání připomínek v rámci 
projednávání tzv. zásad péče o NP 

 
10:24 – 10:35 
Informace k přípravě nového plánu péče o NPČŠ (H.Härtel) 
 

 H.Härtel připomněl, že připravovaná novela zák. č. 114/1992 Sb. počítá s nahrazením 
stávajících plánů péče o NP tzv. zásadami péče; zároveň informoval, že platnost 
stávajícího Plánu péče o NPČŠ končí k 31.12.2016; z toho vyplývá, že správa NP 
spolu s MŽP řeší v současnosti problém, zda zpracovávat nový plán péče dle 
stávající metodiky (který ale bude muset být pro přijetí novely nahrazen novými 
zásadami péče) nebo zda prodloužit platnost stávajícího plánu péče o cca 4 až 5 let a 
po přijetí novely a zpracování metodiky zásad péče o NP začít pracovat na nových 
zásadách péče 

 H.Härtel sdělil, že na základě dohody s MŽP navrhuje správa NP Radě projednat 
návrh prodloužení platnosti stávajícího Plán péče o NPČŠ o cca 4 až 5 let 

 H.Härtel dále sdělil, že po věcné stránce prodloužení stávajícího plánu péče nic 
nebrání a vyzval členy Rady, aby se k návrhu na prodloužení platnosti stávajícího 
plánu péče vyjádřili do 6.února t.r. 

 H.Härtel dodal, že konečné rozhodnutí v této věci je na MŽP a připomněl, že 
v případě prodloužení platnosti stávajícího plánu péče bude jeho schvalování 
probíhat standardním procesem jako schvalování nového plánu péče 

 L.Hort vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy k novele zákona č. 114/1992 Sb. a k 
Plánu péče o NPČŠ 

 D.Utinek doplnil příspěvek H.Härtela a zopakoval, že v současné době lze těžko 
předjímat, v jaké podobě a kdy bude novel zákona schválena, nicméně v případě 
jejího schválení musí správa NP zpracovat nové zásady péče do 5 let od jejího 
schválení (lhůta stanovena v přechodných ustanoveních zákona) 

 T.Rothröckl požádal p. D.Utinka o přiblížení časového horizontu schválení novely a 
vyjádřil obavy, že termín jejího přijetí se zdržuje 

 D.Utinek zopakoval, že jediný termín, který může říci, je konec ledna t.r., do kterého 
má být novela předložena do Vlády; další termíny projednávání již MŽP nemůže 
garantovat 

 L.Paroha požádal, zda by mohl být navržený termín pro vyjádření radních k záměru 
prodloužení platnosti plánu péče posunut až na konec února 

 H.Härtel sdělil, že není problém s posunem termínu a na závěr připomněl, že plán 
péče je k dispozici na webových stránkách správy NP 

 H.Křížková upozornila, aby při projednávání nového plánu péče bylo zohledněno, že 
v roce 2018 budou opět komunální volby 

 



 

 

10:35 – 10:55 
Zpráva o výsledích mise prof. Williamse posuzujícího šance nominace území 
Českosaského Švýcarska na seznam světového přírodního dědictví UNESCO 
(H.Härtel) 
 

 H.Härtel seznámil přítomné s výsledky mise prof. Williamse z Nového Zélandu, která 
se uskutečnila v termínu od 12. do 18. září 2014  

 H.Härtel objasnil že základním důvodem zorganizování mise bylo skutečně nezávislé 
a odborné posouzení přírodovědného potenciálu území, a to ještě v okamžiku, než 
budou případně vynaloženy velké finanční prostředky na přípravu tzv. „ostré 
nominace“; zároveň dodal, že Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) 
v reakci na narůstající počet zamítnutých nominací formuloval tzv. „Globální strategii 
pro vyvážený, reprezentativní a důvěryhodný seznam světového dědictví“ a zdůraznil, 
že tato strategie výrazně snižuje šance evropských lokalit na úspěšnou nominaci  

 H.Härtel dále připomněl historii snah o zapsání Českosaského Švýcarsko na seznam 
UNESCO, jejichž výsledkem byly mj. studie posuzující šance tohoto území na zápis, 
které vznikly na české i saské straně; výsledky obou studií docházejí k podobnému 
závěru, že šance na zapsání jsou obecně spíš malé 

 H.Härtel informoval, že výsledkem mise prof. Williamse je zpráva posuzující vhodnost 
nominace Českosaského Švýcarska na seznam přírodního dědictví UNESCO; tato 
zpráva je ke stažení na webových stránkách správy NPČŠ (v angličtině) a vyplývá 
z ní několik zásadních doporučení: 

  šance na úspěšnou kandidaturu Českosaského Švýcarska jsou marginální 

  větší šance (ale i tak ne příliš velká) by byla pouze v případě tzv. sériové 
nominace (Českosaské Švýcarsko + další oblasti České křídové pánve, 
např. Český ráj, Adršpašské skály, Góry Stolowe), ovšem za splnění řady 
podmínek (mj. musí existovat jednotné řízení a managementový plán pro 
celou oblast) 

 jako alternativu k nominaci na seznam světového dědictví navrhuje zvážení 
usilování o zařazení do jiné kategorie chráněných území pod patronací 
UNESCO (geopark, biosférická rezervace) 

 H.Härtel nastínil, že další kroky ve věci případné nominace jsou nyní v rukou 
ministerstev životního prostředí České republiky a Saska 

 H.Härtel dále upozornil, že varianta zápisu na seznam geoparků není příliš 
pravděpodobná, neboť tato kategorie je v případě národních parků prakticky 
nadbytečná, protože nepřináší žádnou novou kvalitu ochrany přírody; zajímavější by 
bylo vyhlášení biosférické rezervace, do které by mohla být zařazena také území 
přilehlých CHKO, ovšem na německé straně je tato kategorie legislativně ukotvena 
jako samostatná kategorie velkoplošných chráněných území (na rozdíl od ČR), takže 
území biosférických rezervací a národních parků se v Německu nepřekrývají 

 L.Paroha připomněl, že za zorganizování a financování mise je potřeba poděkovat 
také MŽP a Ústeckému kraji; připomněl dále, že prof. Willams jasně potvrdil, že 
v případě nominace na seznam světového dědictví UNESCO bude třeba souhlas 
všech obcí, kterých by se tento záměr týkal – obce jsou s tímto závěrem spokojeny 
 
(pozn.: kompletní prezentace k tomuto bodu je ke stažení na webových stránkách 
správy NP) 
 

10:55 – 11:03 
Aktuální informace o dotačním programu MŽP pro obce v regionech NP (L.Paroha) 
 

 L. Paroha informoval o schůzce na MŽP minulý týden, kde se řešil další osud tohoto 



 

 

dotačního programu; na schůzce bylo konstatováno, že z programu nejsou čerpány 
finanční prostředky; dle L.Parohy vše směřuje k tomu, aby byl program 
v následujících letech omezen, a to jak finančně, tak co se týče oblastí podpory 

 L.Paroha dále informoval, že příští týden se na MŽP uskuteční další schůzka, kde se 
bude probírat nastavení programu do dalších let 

 H.Křížková se dotázala, zda z tohoto programu v našem regionu vůbec někdo čerpal 
 L.Paroha odpověděl, že čerpal on jako soukromá osoba na kořenovou ČOV 
 J.Voglová sdělila, že čerpala také obec Srbská Kamenice 
 P.Benda konstatoval, že situace není bohužel moc příznivá, nicméně by byl nerad, 

pokud by program zanikl 
 T.Rothröckl doplnil, že podobná situace ohledně čerpání dotací z tohoto programu je 

také v regionu NP Podyjí; důvodem malého počtu žádostí je dle jeho názoru špatná 
administrace programu; obce mají zájem o malé jednoduché projekty; v této 
souvislosti se zástupci všech čtyř národních parků v ČR snaží nalézt průsečíky a 
vygenerovat několik společných témat 

 P.Benda informoval, že se bude snažit v této věci kontaktovat přímo p. ministra ŽP, 
který předběžně přislíbil účast na otevření turistické sezóny v ČŠ dne 18.dubna t.r.; 
P.Benda by rád tento den využil také ke zorganizování besedy se starosty obcí, kde 
by se diskutovalo mj. i téma dotačního programu pro obce 

 
11:03 – 11:20 
Monitoring horolezeckých objektů v NP České Švýcarsko (V.Sojka) 
 

 V.Sojka v úvodu vysvětlil důvody provádění monitoringu: celá oblast je kolébkou 
pískovcového lezení, tj. existuje zde dlouhá tradice, ale zároveň i snaha o nastavení 
pravidel a podmínek pro horolezce vyplývající  z existence NP a CHKO; po vyhlášení 
NPČŠ bylo na jeho území povoleno lezení na cca 400 horolezeckých objektech; po 
vydání horolezeckého průvodce pro tuto oblast (Nehasil, 2013) však Správa NP 
zjistila, že na území NP je cca 250 dalších ilegálních horolezeckých objektů (z nich 
cca 20 vzniklo až po vyhlášení NPČŠ); v minulém roce tedy Správa NP přistoupila 
k zahájení monitoringu s cílem získat komplexní informace o ilegálních horolezeckých 
objektech, včetně zjištění četnosti výstupů, stupně poškození skal apod. 

 V.Sojka informoval, že v r. 2014 byly zmapovány nepovolené horolezecké objekty na 
cca ½ území NP a v letošním roce bude monitoring dokončen; následně dojde 
k vyhodnocení získaných údajů a realizaci konkrétních opatření 

 V.Sojka zdůraznil, že správa NP v této věci velmi úzce spolupracuje s Českým 
horolezeckým svazem, se kterým zároveň řeší žádost o vyhrazení nových  
horolezeckých objektů  

 P.Benda doplnil, že správa NP plánuje, po vyjasnění otázky ilegálních a případně 
nově povolených horolezeckých objektů, vydání vlastního horolezeckého průvodce 
  

11:20 – 11:27 
Nový plán péče o NPR Pravčická brána (J.Šafránek) 
 

 J.Šafránek informoval, že 1.ledna t.r. vstoupil v platnost nový plán péče o NPR 
Pravčická brána, který je planý po dobu dalších 10 let 

 J.Šafránek dále informoval o probíhajících výzkumech Pravčické brány (georadarový 
průzkum, laserové scanování) a rozšíření monitoringu tělesa brány (monitoring 
s dálkovým přenosem dat, rozšíření monitoringu na vnitřní pilíř apod.) 

 J.Šafránek informoval o plánovaných a realizovaných konkrétních opatřeních 
v prostoru NPR (odstranění zrezivělé lávky na tělese brány, likvidace nepůvodních 
dřevin, oprava branky v prostoru bývalého WC, která umožňovala ilegální vstup do 
I.zóny NP) 



 

 

 L. Paroha se dotázal, jaké závěry vyplývají z monitoringu Pravčické brány 
 J.Šafránek odpověděl, že se potvrdilo, že v blízké budoucnosti nehrozí bezprostřední 

nebezpečí narušení celistvosti tělesa brány 
 
11:27 – 11:35 
Kůrovcové těžby v NPČŠ v roce 2014 (J.Drozd) 
 

 J. Drozd informoval o realizovaných kůrovcových těžbách v uplynulém roce; 
konstatoval, že v důsledku suchého závěru roku 2013, mírného průběhu zimy 
2013/2014 a suchého průběhu jara 2014 došlo k namnožení kůrovce a tím pádem 
také ke zvýšení objemu vytěženého kůrovcového dřeva ve srovnání s roky 2011, 
2012 a 2013 (viz graf, který je ke stažení na stránkách správy NP) 

 J. Drozd zdůraznil, že se v žádném případě nejedná o kalamitní stav a situaci má 
správa NP pod kontrolou 

 H.Křížková se dotázala, v jakých lokalitách byl zaznamenán zvýšený výskyt kůrovce 
 J.Drozd odpověděl, že se nejedná o velká ohniska, ale spíš o rozptýlený výskyt po 

celém území 
 
11:35 – 11:47 
Péče o návštěvnickou infrastrukturu a plánované akce pro veřejnost (R.Nagel) 
 

 R. Nagel informoval o plánovaných a realizovaných projektech zaměřených na rozvoj 
turistické infrastruktury (konkrétně viz prezentace, která je ke stažení na stránkách 
správy NP) 

 H.Křížková se dotázala, zda bude správa NP investovat nějaké finanční prostředky 
také do oprav Dolského mlýna 

 P.Benda odpověděl, že péče o tuto kulturní památku probíhá průběžně; v minulém 
roce došlo např. k úpravě další části náhonu pomocí pískovcových štoků, které 
správa NP získala darem 
 

(v průběhu této části zasedání odešel radní L. Vaněček, počet přítomných členů Rady se tak 
snížil na 21) 

 
 R.Nagel dále informoval o nejdůležitějších akcích pro veřejnost v letošním roce (18.4. 

– otevření turistické sezóny za účasti ministra ŽP, 15. až 22.8. - Dny lesních řemesel 
u Dolského mlýna) a sdělil, že kompletní seznam akcí bude uveřejněn v brožurce 
„Akce pro veřejnost“ a také na webu správy NP 

 R.Nagel představil společné logo, které vzniklo u příležitosti 15. výročí založení NP 
České Švýcarsko a 25. výročí založení NP Saské Švýcarsko 

 
11:47 – 11:50 
Informace o výkupech pozemků a o projektu výstavby vysokozátěžových bariér ve 
Hřensku (P.Benda) 
 

 P.Benda informoval přítomné o realizovaných výkupech pozemků v uplynulém roce a 
dále o projektu výstavby vysokozátěžových bariér ve Hřensku – tento projekt by měl 
být ukončen v letošním roce 

 
11:50 – 11:57 
Informace o plánovaných akcích u příležitosti 25. výročí založení NP Saské Švýcarsko 
(D.Butter)  
 

 D.Butter v úvodu pozdravil přítomné jménem Správy NP Saské Švýcarsko a 



 

 

představil plán nejvýznamnějších akcí v letošním roce (22.3. – turistická burza v Bad 
Schandau, 24.5. – slavnost na Bastei, 24.5. – slavnostní představení ve skalním 
divadle v Rathen, 1. neděle v září – Naturmarkt ve Stadt Wehlen, 11.9. – slavnostní 
společenská akce v Bad Schandau, 12.9. – slavnostní setkání v Berlíně u příležitosti 
25. výročí programu národních parků ve východoněmeckých zemích) 

 D.Butter dále informoval o změně na pozici saského ministra životního prostředí a 
zemědělství, která souvisí s personálními změnami v saské vládě a v zemském 
sněmu po volbách v roce 2014; nový ministr by měl Saské Švýcarsko poprvé navštívit 
21.3. u příležitosti znovuotevření Nationalparkzentrum v Bad Schandau    

 
11:57 – 12:12 
Informace k nové organizační struktuře AOPK ČR (F.Pelc) 
 

 F.Pelc informoval přítomné o změnách v Agentuře ochrany přírody a krajiny České 
republiky, které vstoupily v platnost dne 1.1.2015 v souvislosti s přijetím zákona o 
státní službě (tzv. služební zákon); AOPK ČR se tímto stala správním úřadem přímo 
podřízeným MŽP vykonávajícím státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu 
stanoveném zákonem; celé území ČR (mimo území národních parků) bylo rozděleno 
na tzv. regionální pracoviště 

 F.Pelc zdůraznil, že směrem k obcím a běžným občanům se nic nezmění, správy 
CHKO zůstávají zachovány; konkrétně v naší oblasti zůstává Správa CHKO Labské 
pískovce se sídlem v Děčíně a Správa CHKO České středohoří se sídlem 
v Litoměřicích, které jsou obě, spolu s pracovištěm AOPK v Ústí nad Labem, součástí 
regionálního pracoviště Ústecko; CHKO Lužické hory je součástí regionálního 
pracoviště Liberecko 

 F.Pelc dále doplnil, že v případě schválení novely zákona č. 114/1992 Sb. týkající se 
národních parků, jež obsahuje také sloučení správ NPČŠ a CHKO Labské pískovce, 
bude samozřejmě Správa CHKO Labské pískovce vyjmuta z regionálního pracoviště 
AOPK a organizačně přičleněna ke Správě NPČŠ 

 F.Pelc na závěr informoval, že AOPK je od 1.1.t.r. tzv. dílčím zprostředkujícím 
subjektem pro prioritní osu 4 nového Operačního programu životní prostředí (osa 
„Ochrana a péče o přírodu a krajinu“) a sdělil, že AOPK také vyřizuje tzv. náhrady 
újmy na celém území ČR mimo území NP 

 
12:12 – 12:15 
Diskuse 
 

 K.Kubát představil přítomným publikaci, která je výstupem česko-německého projektu 
zaměřeného na mapování a návrh ochrany vybraných ohrožených rostlinných druhů 
bezlesého prostředí v česko-saském pohraničí (projekt realizovaný Univerzitou 
J.E.Purkyně Ústí n.L. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech v rámci 
projektu Ziel 3) a nabídl tuto publikaci případným zájemcům 

 
12:15 
Ukončení jednání (L.Hort) 

 L. Hort ukončil jednání a poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Rady 
 
Zapsal: Richard Nagel 
 
Ověřili: Věroslava Hadincová (e-mailem 30.1.2015) 
 František Moravec (e-mailem 27.1.2015) 


