
Zápis z 25. plenárního zasedání 

Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 7.9.2018 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Členové Rady NP: 

Dietrich Butter   - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz  

Věroslava Hadincová  - Botanický ústav AV ČR 

Jan Heran   -  IT Děčín s.r.o. 

Libor Hort   - VÚKOZ v.v.i. 

Michael Hošek   - IUCN, Europarc Federation 

Petr Kočka   - Geocaching 

Vojtěch Kotecký  -  Glopolis, o.p.s. 

Ladislava Kotková  - Obec Janov 

Alexej Krenke   - PAAL, s.r.o. 

Petr Kříž   - AOPK ČR – RP Správa CHKO České středohoří 

Zdeněk Pánek   - Obec Hřensko 

Lubomír Paroha  - Ascend s.r.o. 

Jindřiška Rejzková  - Obec Staré Křečany (plná moc, zastupuje Františka Moravce) 

Karel Rezek   - Obec Doubice (plná moc, zastupuje Filipa Molčana) 

Karel Rezek   - Stará hospoda – restaurace, penzion 

Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 

Zdeněk Růžek   - Lesy ČR s.p., KŘ Teplice 

Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 

Jitka Voglová   - Obec Srbská Kamenice 

 

 

Za správu NP přítomni: Pavel Benda, Jan Drozd, Handrij Härtel, Jana Holešinská, Richard Nagel, 

Milena Nagelová, Tomáš Salov, Dana Vébrová.  

Hosté: Vladimír Dolejský (MŽP), Jan Rejzek (MŽP). 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu SNPČŠ přiděleno č.j. SNPCS 05347/2018. 

  



Průběh jednání: 

Zahájení  (10:13 – 10:16) 

 Předseda Rady NP L.Hort přivítal přítomné členy Rady NP a zástupce Správy NP 

České Švýcarsko a zároveň informoval, že v okamžiku zahájení Rady NP bylo 

přítomno celkem 19 členů Rady NP z celkového počtu 28 členů a Rada NP je tedy 

usnášeníschopná. 

 Dále informoval, že Karel Rezek zastupuje Filipa Molčana na základě plné moci a 

bude tedy hlasovat jeho jménem a paní Jindřiška Rejzková zastupuje Františka 

Moravce na základě plné moci a bude hlasovat jeho jménem. 

 L. Hort navrhl M.Nagelovou  jako zapisovatelku a B.Valentovou a L.Kotkovou jako 

ověřovatelky zápisu z jednání Rady a dal o tomto návrhu hlasovat (PRO: 17, PROTI: 

0, ZDRŽEL SE: 2, návrh byl přijat). 

 P.Benda představil člena Rady NP Michaela Hoška. 

 M.Hošek se krátce představil: v minulosti byl členem Rady NP Krkonoše, v 

současnosti působí mj. jako člen rady Europarc Federation a člen rady IUCN. 

 L. Hort představil návrh programu jednání Rady a vyzval přítomné členy Rady  

k jeho případnému doplnění. Jelikož nikdo ze členů Rady nevznesl k programu 

žádnou připomínku, dal předseda Rady o návrhu programu hlasovat (PRO:19, 

PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0, návrh byl přijat). 

Aktuální informace ze Správy NPČŠ (10:17-10:25) 

 P. Benda informoval o přípravách návrhu klidových území: Správa NP aktuálně 

začala připravovat návrh, který zašle do konce září k posouzení MŽP; po jeho 

odsouhlasení ze strany MŽP bude návrh projednán s obcemi v regionu NP a s 

dalšími partnery NP. 

 P. Benda dále informoval, že Správa NP zároveň připravuje nové Zásady péče, které 

nahradí současný Plán péče, jenž je platný do konce r. 2019. 

 H.Härtel informoval o tom, že byla ustanovena přeshraniční vědecká rada (dále VR) 

pro celé území Česko-saského Švýcarska. Ustanovení VR nevyplývá přímo ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny ČR (dále jen „ZOPK“), ale vyplývá z Česko-saské 

dohody o spolupráci z r. 1991. VR má v současnosti cca 20 členů. H.Härtel dále 

informoval, že  předsedou VR byl zvolen Elmar Csaplovics, místopředsedou Jan 

Dušek a že „sekretariát“ VR se bude mezi českou a německou stranou střídat po 

dvou letech. H. Härtel zdůraznil, že hlavním cílem VR bude pomáhat oběma správám 

NP navrhovat a koordinovat přeshraniční projekty, navrhovat připomínky 

k managementu v obou parcích a dalším činnostem. 

Projednání návrhu nové zonace  (10:26 – 11:06) 

 P. Benda informoval o tom, že návrh zonace byl po odsouhlasení ze strany MŽP 

projednán se zástupci obcí v rámci individuálních schůzek, byl představen v rámci 

předjednávacích seminářů pro veřejnost dne 30.8. v Krásné Lípě a dne 2.9. na 

Mezné a také dne 4.9. na zasedání komise výstavby a životního prostředí v Krásné 

Lípě. 

 H.Härtel ve své prezentaci objasnil, proč bylo třeba vytvořit novou zonaci, z jakých 

podkladů se při jejím vymezování vycházelo, co je jejím cílem a jaký je rozdíl oproti 

stávající zonaci. Nová zonace byla vytvořena na základě ustanovení vloni schválené 



novely ZOPK. Na rozdíl od stávající zonace, která řeší především ochranné 

podmínky v jednotlivých zónách, včetně regulace návštěvnosti, nová zonace řeší 

způsob péče (management) o území s ohledem na dlouhodobé cíle ochrany přírody. 

Jednoduché srovnání „nové“ a „staré“ zonace není tedy příliš smysluplné. Nová 

zonace se svým pojetím spíš blíží stávající tzv. managementové zonaci. 

 Nová zonace neřeší režim pohybu návštěvníků na území NP – ten budou řešit tzv. 

klidová území. 

 Dále H.Härtel představil návrh jednotlivých zón a způsob a možnosti péče o ně (blíže 

viz prezentace v příloze). 

 V 10:29 dorazil na Radu NP náměstek ministra MŽP Vladimír Dolejský a L.Hort ho 

krátce přivítal 

 D.Vébrová seznámila přítomné s připomínkami k návrhu nové zonace a s jejich 

vypořádáním (seznam připomínek a způsob jejich vypořádání je uveden v přiložené 

prezentaci). 

 Dále D.Vébrová vysvětlila přítomným důvody pro rychlé projednávání nové zonace. 

Důvody byly v zásadě dva: snaha dohodnut návrh zonace se stávajícími zástupci 

obcí zastoupenými v Radě NP ještě komunálními volbami a obavy z časových 

průtahů, které by mohly zapříčinit prodlevu v nastavení managementových opatření 

(především s ohledem na potřebu řešit kalamitní stav kůrovce v oblastech, které jsou 

navrženy do zón přírodě blízkých a zón soustředěné péče a které se dnes nacházejí 

na území I. zóny, na kterou se až do schválení nové zonace pohlíží jako na zónu 

přírodní, tj. prakticky bezzásahovou). 

 K provázanosti se zonací NP Saské Švýcarsko D. Vébrová uvedla, že u 

bezzásahových zón NPSS navazuje na české straně ve velké míře zóna přírodní, 

příp. přírodě blízká, kde se počítá již jen s menšími zásahy v lese s cílem ponechat je 

následně samovolnému vývoji. 

 L.Hort dal přítomným prostor pro dotazy; nikdo z přítomných nevznesl ani připomínku 

ani dotaz. 

 L.Hort dal hlasovat o návrhu managementové zonace: PRO: 18 PROTI: 0, ZDRŽEL 

SE: 1. 

Usnesení: Rada NPČŠ a Správa NPČŠ se dohodly podle §20, odst.3 Zákona 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na návrhu zón 

managementové zonace. Návrh je nedílnou součástí zápisu z Rady NP ze dne 

7.9.2018. 

 

 L.Paroha vysvětlil, že se zdržel hlasování z důvodu nesouhlasu s velmi rychlým 

procesem schvalování nové zonace a zároveň poděkoval D.Vébrové za vstřícnou 

komunikaci při projednávání návrhu zonace na Mezné. 

 L.Paroha požádal vedení Správy NP, aby při schvalování dalších dokumentů 

věnovala projednávání více času. 

 L.Paroha odešel z jednání Rady NP v 11:01, čím se snížil počet členů rady na 18. 

 V. Dolejský vyjádřil dík všem, kteří se podíleli na zpracování managementové zonace 

a informoval o jednání Rady NP Podyjí dne 6.9.2018, kde byl návrh nové zonace 

rovněž schválen. 

 V. Dolejský poděkoval členům rady za hlasování a schválení návrhu. 

 T.Rothröckl poblahopřál k úspěšnému schválení nové zonace a dále uvedl, že 

s ohledem na to, že členy rad národních parků jsou dle ZOPK také zástupci obcí, 

bylo žádoucí, aby návrh zonace byl dohodnut ještě se stávajícími zástupci obcí před 



blížícími se komunálními volbami, neboť tito zástupci byli účastni celého procesu 

příprav nové zonace a novely ZOPK. Tím také vysvětlil relativně rychlý proces 

schvalování. 

 P.Benda poděkoval členům rady za schválení návrhu. 

 T.Rothrockl a M.Hošek odešli z jednání Rady NP  v 11:06, čímž se počet členů snížil 

na 16. 

Kůrovcová těžby v NP, ochrana lesa – aktuální stav (11:07 – 11:46) 

 J.Drozd informoval přítomné o aktuální situaci kůrovcové kalamity na území NPČŠ 

(podrobněji viz prezentace v příloze): 

 Uvedl důvody vzniku kalamity (druhové složení lesů ve střední Evropě, mnišková 

kalamita před cca 90-100 lety; dlouhodobý nedostatek vláhy související s globální 

změnou klimatu, letošní teplé a suché počasí, větrné kalamity z podzimu 2017 a zimy 

2018). 

 J. Drozd přednesl srovnání kůrovcových těžeb od roku 2000 a podrobněji mezi roky 

2017 a 2018. 

 J. Drozd dále informoval o současných těžebních aktivitách Správy NP a způsobech 

ochrany lesa před kalamitními druhy hmyzu. 

 J. Droz se krátce zmínil také o stavu kůrovcových těžeb v NPS Saské Švýcarsko. 

 K prezentaci nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

 V. Dolejský poděkoval za prezentaci a informoval o usnesení vlády z roku 2009, 

jehož součástí bylo mj. řešení dopadů klimatické změny na lesy v ČR. Byl vytvořen 

tzv. národní lesnický program, který ale bohužel nebyl příliš naplňován. V r. 2015 byla 

předložena vládě strategie adaptace na klimatické změny, v r. 2017 byl vládou 

schválen adaptační plán, jehož součástí je také oblast péče o lesy. Navržená 

opatření v této oblasti se plní, případně jsou splněna (např. tzv. “zalesňovací“ 

vyhláška k zákonu o lesích, novela tohoto zákona). MŽP nadále podporuje např. 

zalesňování s větším podílem listnatých dřevin, ponechávání většího podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v lesích a přírodě šetrnější a udržitelné způsoby 

hospodaření v lesích. 

 V. Dolejský dále informoval o zřízení mezirezortního krizového štábu a o výhledu 

kůrovcových těžeb v ČR v příštím roce, uvedl, že se předpokládá jejich další nárůst. 

 L.Hort poděkoval V.Dolejskému za uvedení problematiky do širšího kontextu. 

Problematika omezení létání nad územím národního parku (11:47 – 12:00) 

 J.Holešinská se úvodem ještě vrátila k projednávání nové zonace a informovala, že 

dohodnutý návrh zonace bude Správou NP předán MŽP, které zajistí vydání 

příslušné vyhlášky.   

 J.Rejzek k tomu doplnil, že návrh zonace předloží Správa NP do konce  září 2018. 

MŽP následně připraví návrh vyhlášky, který bude projednán v mezirezortním řízení 

(cca 1-2 měsíce). Poté projde vyhláška legislativní radou vlády a následně bude 

schválena a podepsána ministrem ŽP. 

 J. Rejzek dále nastínil orientační časový rámec: cca v 1. čtvrtletí 2019 bude vyhláška 

připravena k podpisu ministra a její účinnost nastane cca ve 2. až 3. čtvrtletí 2019. 

 J.Holešinská dále pohovořila o problematice létání nad územím NP: 

 Zákaz létání nad územím NP je nově uveden přímo v ZOPK. 



 Úřad pro civilní letectví připravil z podnětu MŽP a po společných jednáních se 

správami národních parků návrhy opatření obecné povahy řešící problematiku létání 

nad územími NP. 

 Konfliktním se ukázalo stanovení minimální letové hladiny nad územím NP, kdy 

Správa NP navrhuje 600 m nad terénem (stejně jako v NP Saské Švýcarsko); 

 V návrhu opatření je uvedena minimální letová hladina 300 m nad nejvyšší překážkou 

v okruhu 600 m od letadla.   

 Ze všech správ NP byly vzneseny připomínky k ustanovení této letové hladiny a 

k procesním nesrovnalostem při projednávání návrhu opatření. 

 Úřadem pro civilní letectví jsou připomínky projednávány, výsledek ještě není znám. 

 J.Rejzek doplnil, že MŽP požádalo Úřad pro civilní letectví o vydání opatření obecné 

povahy, MŽP navrhuje stejné podmínky pro všechny NP, a to letovou hladinu 600 m 

nad terénem; v návrhu ÚCL je 300 m nad terénem; momentálně je celá věc ve fázi, 

kdy správy NP a další subjekty zaslaly své připomínky a čeká se na jejich vypořádání. 

 V.Hadincová vznesla dotaz, jakých leteckých prostředků se bude opatření týkat a zda 

jsou v něm zahrnuty také drony. 

 J.Holešinská doplnila, že drony jsou v ZOPK řešeny samostatně; opatření obecné 

povahy se týká např. bezmotorových letů, vyhlídkových letadel apod. 

 V.Dolejský ještě doplnil, že MŽP bude s největší pravděpodobností stát před 

problémem buď odmítnout návrh opatření obecné povahy z důvodu procesních chyb 

s tím, že nebude existovat žádné opatření (a bude se moci létat ve výšce 150 m jako 

v současné době) anebo přistoupit na kompromisní hranici 300 m. 

Různé a závěrečná diskuse (12:01 – 12:19) 

 P.Benda informoval o skutečnosti, že České Švýcarsko o.p.s. získala dotaci 

z Programu podpory obcí v regionech NP na zpracování Studie potřeb regionu 

NPČŠ; při tvorbě studie budou oslovovány obce a další partneři NP. 

 D.Butter informoval, že od května letošního roku bylo v NPSS řešeno 15 lesních 

požárů, jednalo se spíše o menší požáry, největší z nich zasáhl cca 1,5 ha. Všechny 

požáry vypukly v extrémně obtížném terénu. Dva případy požáru vznikly od blesku, 

ostatní byly jistě nebo vysoce pravděpodobně způsobené člověkem (rozdělávání 

ohně při nocování).  Hašení požárů je v NPSS úkolem obcí a hasiči i starostové došli 

k závěru, že v budoucnu nebude v jejich silách hasit požáry v nepřístupném terénu 

s takovou intenzitou. V říjnu 2018 se uskuteční jednání, v rámci něhož se bude hledat 

řešení, jak organizovat zásahy v příštím roce. Správa NPSS vyhlásila noční zákaz 

vstupu do lesů od 20.7. do 31.8.2018. V době platnosti zákazu (a za intenzivní 

policejní podpory) vypukly v NPSS pouze 2 požáry. 

 D.Butter dále informoval o aktuální výši kůrovcových těžeb a uvedl, že od 15.8. 

do 31.8.2018 tyto těžby nerostly; v případě kůrovcových ohnisek poblíž hranice bude 

Správa NPSS dál pokračovat v intenzivní koordinaci postupu se Správou NPČŠ. 

 P.Benda doplnil, že v NPČŠ byly k dnešnímu dni zaznamenány 4 lesní požáry, 

z nichž jeden byl způsoben bleskem a ostatní člověkem. Jednalo se také o velmi 

nepřístupné lokality. 

 P.Benda dále uvedl, že v NPČŠ je rovněž vyloučen vstup do lesů NP, který platí do 

15.září. Značené turistické cesty však zůstaly volně přístupné. 

 V.Hadincová se dotázala, v jakých porostech požáry vypukly. 

 P.Benda doplnil, že hlavně v reliktních borech na skalních plošinách. 



 Z.Pánek informoval o provozu soutěsek ve Hřensku v letošní sezóně: za celý loňský 

rok byla návštěvnost 303 tisíc lidí, zatímco letos je to za 7 měsíců provozu již 350 

tisíc návštěvníků. V případě příznivého počasí může být celková letošní návštěvnost 

až 400 tisíc návštěvníků. Díky nárůstu návštěvnosti obec bojuje především 

s problémem parkování a dostupnosti odstavných ploch a snaží se zabránit 

nepovolenému parkování. Tuto problematiku je potřeba velmi naléhavě řešit, ale 

obec již nemá další vhodné pozemky k budování nových parkovišť. Obec se pokouší 

jednat o posílení autobusové, železniční, případně i vodní dopravy, ale zatím 

bezúspěšně. 

 P.Benda doplnil, že problém s parkovišti a odstavnými plochami je obecnější i 

v dalších obcích NP. 

 Z.Pánek ještě uvedl, že obec nově otevřela zrekonstruovaný úsek galerií v Divoké 

soutěsce (oprava v hodnotě cca 9 mil Kč). 

 P.Benda se vrátil k připravované studii potřeb regionu, která by se měla zabývat i 

řešením problémů s parkováním, odstavnými plochami a usměrňováním návštěvníků. 

 J.Holešinská doplnila, že toto téma na Správě NP vnímáme; řešení jistě nebude 

jednoduché a nevyřeší ho ani nové parkovací kapacity, které se poměrně rychle 

zaplní. Uvedla, že vidí řešení ve spolupráci obcí a Správy NP v rámci regionu a 

komplexním řešení, tj. v mixu řady opatření (informovanost veřejnosti, kyvadlová 

doprava apod.). 

 V.Kotecký doplnil, že parkovací kapacity jsou problémem i v ostatních NP, vhodná by 

byla silnější intervence „shora“, pravděpodobně ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj, které by se mělo pokusit tento problém řešit koncepčně na celostátní úrovni. 

Řešení není v silách postižených obcí ani správ NP. 

Závěr (12:20 – 12:23) 

 L.Hort poděkoval všem za účast a příspěvky do diskuze a pozitivně zhodnotil 

konstruktivní spolupráci obcí a Správy NP v rámci Rady NP. 

 P. Benda poděkoval přítomným za účast a pozval je na malé občerstvení. 

Přílohy (ke stažení na www.npcs.cz): 

1. Návrh nové zonace NP České Švýcarsko (vč. vypořádání připomínek)  

2. Aktuální informace o postupu při zpracování dřevní hmoty napadené kůrovci 

 

V Krásné Lípě dne 7.9.2018 

Zapsala: 

Milena Nagelová  …………………………………………. 

 

Ověřily:  

Ladislava Kotková  ………………………………………….. 

Božena Valentová ………………………………………….. 


