
 

 

 
 
 
 

Zápis z 22. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 2. 12. 2016 

 
Přítomni dle prezenční listiny: 
 
Členové Rady NP: 
 
Dietrich Butter   -  NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
Jan Eichler   -  ČSOP Tilia Krásná Lípa 
Věroslava Hadincová  -  Botanický ústav AV ČR 
Libor Hort   -  VÚKOZ, v. v. i. 
Marek Kny   -  obec Jetřichovice 
Petr Kočka   -  Geocaching 
Ladislava Kotková  -  obec Janov 
Petr Kříž   -  AOPK ČR – regionální pracoviště Ústecko 
Helena Křížková  -  obec Růžová 
Martin Kučera   -  KČT 
Jan Machač   -  město Chřibská 
Filip Molčan   -  obec Doubice 
František Moravec  -  obec Staré Křečany 
Zdeněk Pánek   -  obec Hřensko 
Lubomír Paroha 
František Pelc   -  AOPK ČR 
Tomáš Rothröckl  -  Správa NP Podyjí 
Zdeněk Růžek   -  Lesy ČR, krajské ředitelství Teplice 
Jiří Tutter   -  České Švýcarsko, o. p. s. 
Šárka Urbanová  -  MŽP ČR 
Jitka Voglová   -  obec Srbská Kamenice 
 
 
Za Správu NP přítomni: 
Pavel Benda, Jan Drozd, Handrij Härtel, Richard Nagel, Tomáš Salov, Tomáš Sedláček, Jiřina 
Skalová, Jakub Šafránek 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu SNPČŠ přiděleno č. j. SNPCS 05510/2016. 



 

Průběh jednání: 
 
Zahájení (10:11 - 10:19): 
 

 Předseda Rady NP České Švýcarsko (dále jen „Rada‟) L. Hort krátce přivítal přítomné 
členy Rady, hosty a zástupce Správy NP České Švýcarsko (dále též „Správa NP‟) a 
předal slovo řediteli Správy NP P. Bendovi 

 P. Benda přítomné informoval o zářijové konferenci „České národní parky 2016“, která se 
konala v Praze u příležitosti 25. výročí založení národních parků Podyjí a Šumava a 
jejímž cílem bylo nejen bilancování 25 let existence těchto národních parků, ale také 
zhodnocení činnosti ostatních národních parků, představení jejich spolupráce s jejich 
přeshraničními partnerskými národními parky a především zamyšlení se nad budoucím 
vývojem našich národních parků. U příležitosti této konference vznikla také tzv. „znělka 
národních parků“ – krátký cca 4minutový film s atraktivními záběry našich národních 
parků. Znělka byla následně členům Rady prezentována 

 L.Hort následně konstatoval, že v okamžiku zahájení zasedání Rady bylo přítomno 
celkem 19 členů z celkového počtu 31 členů a Rada je tudíž usnášeníschopná. 

 L. Hort navrhl R. Nagela jako zapisovatele a J. Eichlera a  F. Moravce jako ověřovatele 
zápisu z dnešního jednání Rady a dal o tomto návrhu hlasovat (PRO: 19, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0, návrh byl přijat). 

 L. Hort představil návrh programu jednání Rady a vyzval přítomné členy Rady  
k jeho případnému doplnění. Jelikož nikdo z radních nevznesl k programu žádnou 
připomínku, dal předseda Rady o návrhu programu hlasovat (PRO: 19, PROTI:0, 
ZDRŽEL SE: 0, návrh byl přijat) 

 Pozn.: V 10:18 dorazila na jednání paní Ladislava Kotková. Od této chvíle bylo přítomno 
20 členů Rady. 

 
Rozpočet Správy NPČŠ (10:19 – 10:21): 
 

 J.Skalová seznámila přítomné s aktuálním vývojem rozpočtu Správy NP za rok 2016 
(běžné výdaje činí celkem 74.391.797,78 Kč a programové výdaje činí celkem 
53.769.879,- Kč) 

 J. Skalová dále zdůraznila, že správa NP jako organizační složka státu negeneruje zisk, 
který by mohla využít jako své vlastní prostředky, neboť veškeré příjmy jsou příjmem 
státu; příjmy musí správa NP naplňovat v předepsané výši, která pro rok 2016 činí 
32.500.000,- Kč 

 
Připravované a realizované investiční projekty (10:21 - 10:56): 
 

 J. Drozd informoval přítomné o probíhajících investičních projektech (rekonstrukce 
turistické cesty Hřensko – Tři prameny – Pravčická brána; rekonstrukce České silnice) – 
v obou případech došlo z důvodu enormní turistické zátěže během letní sezóny 
k přerušení prací a následnému posunu termínu ukončení realizace do roku 2017 

 P.Benda připomněl, že projekt rekonstrukce České silnice je významný nejen z hlediska 
návštěvníků (cyklotrasa) a správy NP (odvoz dřeva), ale také s ohledem na zajištění 
bezpečnosti návštěvníků (významná komunikace z hlediska integrovaného záchranného 
systému) 

 J.Drozd dále informoval o investiční akci „Zpřístupnění skalního hradu Falkenštejn u 
Jetřichovic“ – projekt se bohužel dostal do časového zpoždění s ohledem na 
neakceptovatelné požadavky ze strany státní památkové péče a následně z důvodu 
odstoupení vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby; dodavatelem se tedy 
následně stala v pořadí druhá firma; projekt jako takový by však neměl být ohrožen, neboť 
peníze na jeho realizaci jsou již Správě NP ze strany MŽP přiděleny 



 

 R. Nagel a J.Skalová informovali o investiční akci „Nákup a rekonstrukce informačního 
střediska v Jetřichovicích“ – objekt kupuje Správa NP od obce Jetřichovice, aktuálně se 
řeší poslední formality ze strany MŽP; předpokládá se realizace během zimy tak, aby 
informační středisko mohlo být znovu otevřeno na jaře 2017 na začátku turistické sezóny 

 R.Nagel informoval o investičním projektu „Opatření k usměrnění návštěvnosti 
v Kyjovském údolí“ – v rámci tohoto projektu je zpracovávána studie  řešící případnou 
dílčí přeložku turistické trasy na stávající Köglerově naučné stezce v úseku mezi 
vyhlídkou Skalní bratři a Praporkem 

 R.Nagel dále informoval o investičním záměru „Výstavba dřevěného zahradního altánu“ – 
tento altán bude vybudován na pozemku u správní budovy Správy NP v Krásné Lípě a 
bude sloužit pro realizaci výukových programů pro školy a při akcích pro veřejnost; je již 
vybrán dodavatel a předpokládá se zprovoznění altánu na jaře r. 2016 

 P.Benda v souvislosti s výše uvedeným projektem připomněl, že v areálu u Správy NP 
v Krásné Lípě byly v letošním roce vybudovány nové zděné garáže a došlo k odstranění 
původního dosluhujícího garážového stání v místě plánované výstavby vzdělávacího 
areálu, který bude navazovat na budovaný dřevěný altán; pozemek u Správy NP tak bude 
rozdělen na zázemí Správy NP, výchovně vzdělávací část a veřejnou část sloužící 
návštěvníkům a obyvatelům Krásné Lípy 

 R. Nagel informoval o investičním projektu „EVVO vozík“ podpořeném v rámci dotačního 
programu SFŽP pro obce ležící na území národních parků – cílem tohoto projektu je 
vytvořit mobilní vzdělávací stánek (přívěsný vozík), který bude využíván při výukových 
programech a akcích realizovaných mimo Krásnou Lípu; tento projekt již běží a bude 
dokončen v roce 2017 

 J.Skalová informovala o plánovaných investičních projektech „Rekonstrukce 
elektroinstalace Na Tokání“, „Nákup nových serverů pro lesní správu s správu NP 
v Krásné Lípě“, „Pořízení externího diskového pole“ a „Zabezpečení objektů Správy NP“ a 
„Nákup stodoly Na Čechu“ 

 R. Nagel informoval o plánovaných investičních projektech „Architektonická studie 
návštěvnického střediska Mezní Louka“, „Interpretační plán návštěvnického střediska 
Mezní Louka“, „Naučně zážitkový areál Krásná Lípa“, „Rozšíření monitoringu 
návštěvnosti“  

  R. Nagel a J.Drozd na závěr informovali o dalších záměrech, na jejichž realizaci bude 
Správa NP žádat o dotaci z OPŽP (Výstavba návštěvnického střediska Mezní Louka, 
Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí, Úprava druhové skladby lesa, 
Likvidace nepůvodních druhů dřevin) – podání žádosti o dotaci je podmíněno 
zpracováním příslušných studií (týká se usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí a 
návštěvnického střediska), resp. schválením nového lesního hospodářského plánu 
(úprava druhové skladby, likvidace nepůvodních druhů) 

 J. Eichler se dotázal, zda se stále počítá s realizací záměru tzv. stezky v korunách stromů 
 P. Benda odpověděl, že v této věci proběhla jednání s případným investorem, ovšem od 

záměru bylo nakonec upuštěno, především z důvodu neexistence odpovídající navazující 
turistické infrastruktury (především parkovací kapacity) v zájmové lokalitě, tj. v Kyjovském 
údolí a v jiných částech národního parku není vybudování takovéto turistické atrakce 
žádoucí zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody 

 Z.Pánek se dotázal, zda správa NP pokračuje dále v přípravě projektů vybudování 
rozhledny na Mezné, rekonstrukce kempu na Mezní Louce a sanace skládky na Mezné 

 P.Benda odpověděl, že projekt rozhledny je v tuto chvíli pozastaven z důvodu 
neexistence dotačního titulu, ze kterého by bylo možné čerpat peníze na jeho realizací 

 J.Skalová sdělila, že v případě kempu probíhá zpracovávání nového investičního záměru, 
který, na základě jednání s MŽP, počítá s kompromisní variantou vybudování pouze 10 
nových chatek (tj. cca ½ z celkového počtu) a zasíťování zbylých stavebních parcel pro 
další chatky; následně bude kemp provozován a na základě jeho ekonomických výsledků 
bude rozhodnuto, zda budou dostaveny i další chatky 



 

 J. Šafránek sdělil, že v případě sanace skládky probíhají také jednání s MŽP (odbor 
environmentalistiky) a je připravována žádost o dotaci na provedení důkladné analýzy, 
která by měla potvrdit nebo vyloučit přítomnost toxických látek; připomněl v této 
souvislosti projekt z roku 2008 (financován z OPŽP), který existenci toxických látek 
nepotvrdil a doporučil „zakonzervování“ skládky na místě; v rámci tohoto projektu však 
nedošlo k detailní analýze a existuje tedy riziko, že skládka toxická je, což by mohlo 
ohrozit podzemní vodní kolektor, který je zdrojem pitné vody pro Děčín, i kvalitu 
povrchových vod 

 J. Paroha podotkl, že v současné době není tato skládka hodnocena jako riziková a není 
tudíž možné získat peníze na její likvidaci z dotace v rámci OPŽP; i z tohoto důvodu je 
potřeba vypracovat detailnější studii 

 J.Šafránek doplnil, že Správa NP odhaduje náklady na sanaci skládky ve výši cca 10 
miliónu Kč v případě zakonzervování na místě, resp. cca 40 miliónů Kč v případě její 
kompletní likvidace (odvozu) 

 Pozn.: Přehled všech realizovaných a připravovaných projektů včetně vyčíslení nákladů je 
uveden v prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu 

 
Výzkum a monitoring (10:56 - 11:02): 
 

 P. Benda informoval o letošním monitoringu netopýrů na území národního parku a CHKO 
Labské pískovce – bylo zaznamenáno celkem 14 druhů, z nichž dva (netopýr alkathoe, 
netopýr brvitý) jsou zcela novými druhy pro naši oblast 

 P. Benda dále informoval o monitoringu hnízdišť významných ptačích druhů Ptačí oblasti 
Labské pískovce – v letošním roce byly monitorovány tyto druhy: sokol stěhovavý (8 
hnízd, 22 mláďat), čáp černý (3 hnízda, 11 mláďat), výr velký (14 hnízdních teritorií), datel 
černý (108 hnízdních teritorií), žluna šedá (hnízdních teritorií) 

 
Rozšíření bezzásahových území (11:02 – 11:05) 
 

 J. Drozd informoval o aktualizaci managementové zonace národního parku, která odráží 
výsledky péče o les v uplynulých 10 letech – bezzásahové území (typ managementu A) 
bylo rozšířeno z původních cca 3,5% na současných 11,8% a zároveň došlo i k rozšíření 
plochy s typem managementu B2- (potenciálně bezzásahový v horizontu více než 10 let) 
z původních cca 3% na současných téměř 9%; celkově je tedy nyní v bezzásahovém 
režimu již více než 20% území NP 

 Pozn.: celkový přehled tzv. managementové zonace území národního parku je uveden 
v prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu 

 
Výkupy a převody pozemků (11:05 – 11:10) 
 

 P. Benda informoval o realizovaných nebo plánovaných výkupech a převodech pozemků 
do vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit Správa NP: bylo vykoupeno cca 15 
ha lesních pozemků od obce Srbská Kamenice, připravuje se výkup lesních cest od obce 
Jetřichovice (smlouva bude podepsána ještě v tomto roce), s obcí Jetřichovice dále 
probíhají jednání o výkupu pozemků pro výstavbu líhně a případně i vodní nádrže 
Pavlínka, dále byl schválen bezúplatný převod pozemků od Lesů ČR s.p. (lesní cesty a 
další pozemky na území NP nebo při hranici NP) – čeká se na doručení návrhu smlouvy 
od Lesů ČR s.p. (přislíbeno ještě v tomto roce), připravuje se také směna pozemků s obcí 
Hřensko a výkup vodní nádrže v osadě Kopec od obce Staré Křečany 

 H. Křížková se dotázala na posun ve věci rozšíření území NP 
 P. Benda odpověděl, že se čeká na novelu Zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a 

krajiny (pozn.: P.Benda informoval, že právě v tuto chvíli byla tato novela schválena 
Poslaneckou sněmovnou – dále ji ještě musí projednat a schválit Senát a podepsat 
prezident) 



 

 Pozn.: V průběhu projednávání tohoto bodu opustili jednání M. Kučera a F. Molčan. Od 
této chvíle bylo přítomno 18 členů Rady. 

  
 
Publikační činnost (11:10 – 11:18) 
 

 R. Nagel informoval o změnách zpravodaje České Švýcarsko (nový design, jarní barevné 
číslo cílené prioritně na návštěvníky – přehledná mapa, plán akcí pro veřejnost apod., 
podzimní černobílé číslo cílené prioritně na místní obyvatele – přehled činnosti Správy NP 
za uplynulý rok) 

 R.Nagel dále seznámil přítomné s edičním plánem Správy NP (Kniha o řece Kamenici – 
připravovaná k 20. výročí založení NPČŠ, horolezecký průvodce, oficiální mapa NP 
Českosaské Švýcarsko, knihy o obcích zasahujících katastrem na území NP) 

 P. Benda dále informoval o připravované odborné publikaci o měkkýších Labských 
pískovců – texty jsou již kompletně hotové, pracuje se na překladech 

 P. Benda upozornil, že Správa NP jako rozpočtová organizace nemůže žádné publikace 
prodávat – ke změně by mělo dojít po schválení novely Zákona č. 114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny, na základě které by se Správa NP měla stát příspěvkovou organizací 

 P. Kříž informoval o publikačních aktivitách regionálního pracoviště AOPK ČR Ústecko 
(publikace CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE, nové komiksy) 

 
Sanace, výzkum a monitoring skal (11:18 – 11:30) 
 

 J. Šafránek informoval o realizovaných sanacích a projektech výzkumu a monitoringu 
skalních objektů na území NPČŠ (přehled všech realizovaných sanací a výzkumných a 
monitorovacích aktivit, včetně finančních nákladů, je uveden v prezentaci, která je 
přílohou tohoto zápisu) 

 Pozn.: V 11:20 dorazil na jednání pan František Pelc. Od této chvíle bylo přítomno 19 
členů Rady. 

 
Aktuální problémy Správy NPČŠ (11:30 – 11:35) 
 

 P. Benda informoval o aktuálních problémech Správy NP, které souvisí s nárůstem zájmu 
veřejnosti o národní park a jejichž výsledkem je zvýšený tlak na přírodu NP 

 P. Benda informoval, že v letošním roce působilo na území NP několik filmových štábů; 
filmaři mají zájem především o lokalitu Dolský mlýn, která je však pro štáby obtížně 
přístupná, což vede k řadě problémů (kolize s návštěvníky, poškození cest, nedostatek 
parkovacích míst) 

 P. Benda informoval také o zvýšeném zájmu fotografů a provozovatelů dronů o udělení 
výjimek pro vstup do I. zóny, resp. o povolení létání, startování a přistávání – zdůraznil, že 
Správa NP všechny žádosti velmi důkladně posuzuje a ve většině případů povolení 
nevydává, neboť se obává „řetězové reakce“ a zvýšeného tlaku na nejcitlivější 
ekosystémy národního parku 

 V souvislosti s nárůstem návštěvnosti začínají být stále větším problémem také odpadky 
podél nejfrekventovanějších turistických cest 

 
Dotační program SFŽP pro podporu obcí ležících v národních parcích (11:35 - 11:40): 
 

 P. Benda informoval o aktuálním stavu tohoto dotačního programu – poslední výzva 
proběhla v loňském roce, program začal být ze strany obcí poměrně hojně využíván a je o 
něj zájem; MŽP přehodnotilo původní rozhodnutí o zrušení tohoto dotačního titulu, resp. o 
jeho začlenění do jiných dotačních titulů, a zřejmě bude tento dotační program zachován 



 

 L. Hort v této souvislosti navrhl přijetí následujícího usnesení: Členové Rady NP České 
Švýcarsko doporučují řediteli NP, aby jednal s Ministerstvem životního prostředí o 
pokračování dotačního programu na podporu obcí v regionech NP 

 L. Hort vyzval přítomné k hlasování o tomto usnesení (PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0, usnesení bylo přijato). 

 T. Rothröckl doplnil, že v tomto směru je situace ve všech národních parcích stejná a 
zejména malé obce velmi vítají možnost získat dotaci na projekty, které jsou prospěšné 
jak pro zkvalitnění života v obcích, tak i z hlediska zlepšení kvality životního prostředí 

 Š. Urbanová doplnila, že Odbor ochrany přírody a krajiny MŽP připravil do porady vedení 
MŽP materiál doporučující pokračování tohoto dotačního titulu; předpokládá se schválení 
tohoto materiálu do konce r. 2016 a vypsání nové výzvy na jaře r. 2017 

 L. Paroha upozornil, že ze strany některých pracovníků MŽP přetrvává rigidní postoj, 
který např. předpokládá, že žadateli o dotaci budou moci být pouze obce 

 Š. Urbanová reagovala, že toto je třeba řešit v rámci pracovní skupiny při MŽP, kde mají 
zástupci obcí ze všech národních parků své členy 

 T. Rothröckl v této souvislosti doplnil, že ze strany náměstka V. Dolejského bylo 
přislíbeno oživení činnosti této pracovní skupiny, neboť tento systém se velmi osvědčil 

 
Péče o lesy a péče o zvěř v NPČŠ v roce 2016 (11:40 - 11:55): 
 

 J. Drozd informoval o výši těžeb a realizovaných výsadbách (viz prezentace).  
 J. Drozd dále informoval o výši kůrovcových těžeb (viz prezentace) a konstatoval, že 

objem těchto těžeb byl relativně nízký; zároveň v této souvislosti informoval, že Správa 
NP se zapojila do celorepublikového projektu České zemědělské univerzity zaměřeného 
na monitoring kůrovce dle nové certifikované metodiky 

 J. Drozd seznámil přítomné s plánem a skutečnými výsledky lovu zvěře (vysoká, srnčí, 
černá, jezevec, liška – konkrétní výsledky viz prezentace) 

 T. Sedláček informoval o aktivitách v rámci projektu monitoringu jelení zvěře: projekt běží 
od roku 2007, celkem bylo za tu dobu telemetrickým obojkem označeno 21 kusů a bylo 
získáno obrovské množství dat podávajících informace o velikosti domovských okrsků 
zvěře; vyhodnocování dat stále probíhá, a to ve spolupráci s Lesnickou fakultou ČZU 
Praha -  sleduje se především vliv turistické infrastruktury, potravní nabídky, ale také např. 
rušivých faktorů jako je střelba při lovech na chování sledované zvěře; v současné době 
již neprobíhá označování dalších kusů, předpokládá se však zapojení do obdobného 
projektu na saské straně, kde je plánováno označit a sledovat 40 kusů zvěře 

 J. Drozd doplnil informaci o zimním přikrmování zvěře, jehož cílem je především ochrana 
výsadeb cílových druhů dřevin 

 J. Drozd dále informoval o zpracovávání nového lesního hospodářského plánu (LHP), 
který bude platný od 1.1.2017 do 31.12.2026 (podobnosti viz prezentace) 

 J. Drozd zdůraznil, že na rozdíl od ostatních našich národních parků probíhá zpracování 
LHP na základě věkových tříd, nikoliv na základě tzv. provozní inventarizace – důvodem 
je stále ještě převládající hospodářský charakter zdejších lesů, předpokládá se však, že 
další LHP (od r. 2027) by již byl zpracován stejnou metodikou jako v ostatních NP 

 J. Drozd na závěr informoval o odstraňování rizikových stromů na území NP (podrobnosti 
viz prezentace) 

 
Péče o návštěvníky a turistickou infrastrukturu (11:55 - 12:10): 
 

 R. Nagel informoval o realizovaných opravách turistické infrastruktury hrazených 
z běžného rozpočtu Správy NP v objemu cca 3,2 mil Kč (podrobnosti viz prezentace) 

 R. Nagel dále přítomné seznámil s výstupy studie zaměřené na usměrnění návštěvnosti 
v Kyjovském údolí na Köglerově naučné stezce v úseku vyhlídka Skalní bratři – Praporek: 
studie navrhuje vybudování několika visutých lávek a jedné vyhlídky nad údolím; po 



 

projednání na úrovni vedení Správy NP bude na základě studie podána žádost o dotaci 
na zpracování kompletní projektové dokumentace a realizaci projektu 

 R.Nagel informoval o proznačení nových turistických tras pro pěší v okolí Jetřichovic a 
Krásné Lípy; zdůraznil, že se jedná především o trasy v okrajových částech národního 
parku, které umožní realizaci kratších výletních okruhů a poděkoval všem partnerům za 
spolupráci v této věci (obec Jetřichovice, město Krásná Lípa, České Švýcarsko o.p.s., 
KČT Krásná Lípa) – podrobnosti včetně zákresu nových tras viz prezentace 

 J.Eichler poděkoval Správě NP za tuto aktivitu a zdůraznil význam zachovávání 
jednotného systému značení turistických tras dle metodiky KČT 

 H. Křížková se dotázala na celkové náklady na projekt návratu lososů, včetně vybudování 
rybích přechodů a vyjádřila pochybnosti o smysluplnosti tohoto projektu; zároveň se 
dotázala, zda je pravda, že Správa NP chystá rekonstrukci rybích přechodů a pokud ano, 
kdo nese zodpovědnost za předchozí rozhodnutí týkající se výstavby těchto přechodů 

 P. Benda vysvětlil, že rekonstrukce rybích přechodů je nutná s ohledem na opakované 
povodně a zároveň přislíbil zpracovat do příštího jednání Rady NP celkový přehled o 
financování projektu repatriace lososů 

 
Aktuální dění v NP Saské Švýcarsko (12:10 - 12:28): 
 

 D. Butter informoval o opravách tzv. Labské vyhlídky v lokalitě Bastei (probíhá sanace, 
řeší se financování, předpokládá se znovuotevření v roce 2018), probíhajícím průzkumu 
stability skalních objektů ve skalním divadlu v Rathenu (využity drony – průzkum bude 
ukončen na jaře r. 2017 a následně bude stanoven další postup - zavedení monitoringu, 
případně realizace sanací) a o skalním řícení v lokalitě Großer Zschand 

 D. Butter dále informoval o problematice přeletů civilních a vojenských letadel nad 
územím NP Saské Švýcarsko: dle saských předpisů je stanovena minimální výška 600 
metrů nad terénem, ovšem dle celoněmeckých předpisů vycházejících z předpisů EU je 
tato výška pouze 150 metrů, Správa NP Saské Švýcarsko nyní řeší, který předpis je pro ni 
závazný; Správa NP se zároveň snaží identifikovat nelegální přelety, ovšem daří se to 
spíš ojediněle 

 D. Butter dále informoval o narůstajícím problému nelegálních přeletů dronů, kde se 
Správa NP opět snaží identifikovat jejich původce a předat získané údaje příslušným 
úřadům (hrozí pokuta až 600 €) 

 D. Buter zmínil dále problematiku péče o lesy NP: každoročně probíhají lesnické zásahy 
na ploše cca 270 ha (leden až březen a září až prosince), vytěží se cca 25 – 30 tisíc m3 
dřeva; oproti Českému Švýcarsku byl zaznamenán nárůst kůrovcových těžeb (řeší se 
v rámci česko-saské pracovní skupiny pro les a zvěř); aktuálně je již 54% plochy NP 
v bezzásahovém režimu – do r. 2020 to bude již 66% 

 
Mezinárodní spolupráce (12:28 - 12:33): 
 

 H. Härtel informoval o mezinárodní konferenci TransParcNet Meeting pořádané 
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz a správami NP České a Saské Švýcarsko a 
CHKO Labské pískovce ve dnech 7. až 9. června t.r.: konference se zúčastnili zástupci 
přeshraničních chráněných území sdružených v rámci iniciativy Transboundary Parks v 
rámci Europarc Federation; tématem letošní konference byl management návštěvníků 
v přeshraničních chráněných územích 

 H. Härtel dále informoval o plánované reevaluaci kvality přeshraniční spolupráce ve 
velkoplošných chráněných územích v Českosaském Švýcarsku v rámci iniciativy 
Transboundary Parks, která se uskuteční v příštím roce 

 H. Härtel dále informoval o setkání u příležitosti 25. výročí podepsání Česko-saské 
dohody o spolupráci v ochraně přírody (25. října 2016 na Blevedéru) 

 H. Härtel na závěr informoval o pilotní fázi projektu „Hodnocení národních parků ČR“, 
které se uskuteční v příštím roce v NP České Švýcarsko: v rámci tohoto hodnocení 



 

navštíví region NP tým hodnotitelů (RNDr. Jan Štursa, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., Doc. 
Dr. Ing. Tomáš Vrška, Mgr. Jan Dušek, Mgr. Vojtěch Kotecký), který se zřejmě obrátí i na 
další subjekty mimo správu NP (obce apod.); H. Härtel požádal v této souvislosti všechny 
přítomné členy Rady NP (zejména starostky a starosty) o vstřícnost 

 
Různé (12:33 – 12:57): 
 

 P. Benda informoval o záměru optimalizovat a obměnit složení Rady NP: aktuálně 
čekáme na jmenování nového člena za Ústecký kraj (zaslána žádost p. hejtmanovi), 
zároveň je v jednání odstoupení zástupce MŽP, který by se jednání dále účastnil již jen 
jako host, stejně jako je tomu i v radách ostatních NP; bude také třeba vyřešit případné 
odvolání členů, kteří se zasedání Rady NP dlouhodobě neúčastní 

 P. Benda dále nabídl všem zástupcům obcí možnost uspořádat besedy s ředitelem a 
dalšími pracovníky správy NP (např. v rámci jednání zastupitelstev) 

 F. Moravec poděkoval Správě NP za vyřešení opravy komunikace z osady Kopec do 
národního parku a dále se dotázal, zda trvá zájem na odkoupení tzv. Královského rybníku 

 P. Bedna odpověděl, že v otázce odkoupení rybníku padne brzy rozhodnutí, které 
následně sdělí p. starostovi Moravcovi 

 J. Drozd doplnil, že s ohledem na realizovanou opravu mostku dojde k odlehčení dopravy 
na komunikaci do osady Kopec, neboť dřevo bude vyváženo Kyjovským údolím 

 Z. Pánek seznámil přítomné s aktualitami v oblasti turistického ruchu v obci Hřensko 
(rekordní návštěvnost soutěsek v tomto roce: 300 tisíc platících návštěvníků, 51 tisíc 
parkujících vozidel, 17.500 návštěvníků v obecním infocentru, nákup nové pramice, 
uniforem převozníků a nového minitraktoru, nový přístřešek nad ohništěm u bufetu 
v soutěskách, oprava mostků v soutěskách, příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci 
galerií v Divoké soutěsce, opravy drobných sakrálních památek, plány na obnovu vyhlídky 
nad řekou Kamenice, návštěva potomka knížete Edmunda Clary-Aldringena, natáčení 
filmové pohádky Pravý rytíř) 

 Z. Pánek dále informoval o záměru přijmout 3 až 4 nové převozníky a požádal přítomné o 
šíření této informace 

 Z. Pánek poděkoval Správě NP za projekt rekonstrukce turistické cesty ze Hřenska na 
Pravčickou bránu 

 Z. Pánek se na závěr pozastavil nad novinovým článkem citujícím zaměstnance OPS 
České Švýcarsko, ve kterém se z jeho pohledu negativně píše o plavbě na pramicích 
v soutěskách Kamenice i o Dolském mlýnu a konstatoval, že OPS v tomto případě 
neodvádí pro region dobrou práci a v případě opakování takovýchto excesů zváží obec 
další spolupráci s OPS České Švýcarsko 

 P. Kočka zmínil, že je třeba systémově řešit problematiku odpadků v lokalitě Soorgrund 
 
Ukončení jednání (12:57): 
 

 L. Hort ukončil jednání a poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Rady a popřál 
všem přítomným vše nejlepší do nového roku 

 
Zapsal: 
 
Richard Nagel ………………………………………… 
 
 
Ověřili:  
 
Jan Eichler …………………………………………….. 
 
František Moravec …………………………………… 


