
Zápis z pracovního setkání členů 

Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 6.12.2018 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Členové Rady NP: 

Jan Eichler   - ČSOP Tilia Krásná Lípa 

Libor Hort   - VÚKOZ v.v.i. 

Marek Kny   - Obec Jetřichovice 

Petr Kočka   - Geocaching 

Martin Kučera   - KČT 

Robert Mareš   - Obec Hřensko 

Filip Molčan   - Obec Doubice 

František Moravec  - Obec Staré Křečany 

Lubomír Paroha  - Ascend s.r.o. 

Jürgen Phoenix   - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 

Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 

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

Jitka Voglová   - Obec Srbská Kamenice 

 

 

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

Milena Nagelová, Tomáš Salov, Jakub Juda  

Hosté: Jiří Rak (české Švýcarsko o.p.s.), Jan Rejzek (MŽP), Aleš Vorel (ČZU), Lukáš Žák (OWAD) 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu SNPČŠ přiděleno č.j. SNPCS 08191/2018 

  



Průběh jednání: 

Zahájení 

 Předseda Rady NP L.Hort přivítal přítomné členy Rady NP (dále též „Rada“) a 

zástupce Správy NP České Švýcarsko a zároveň informoval, že v okamžiku zahájení 

bylo přítomno celkem 13 členů Rady z celkového počtu 28 členů. Dále konstatoval, 

že s ohledem na počet přítomných členů není Rada usnášeníschopná, tudíž 

neproběhne řádné plenární zasedání, ale pouze pracovní setkání členů Rady a 

přizvaných hostů. 

Aktuální informace ze Správy NPČŠ 

 P. Benda informoval o personální změně na pozici ředitele ekonomického odboru 

Správy NP, kdy k 31.10. skončila na této pozici na vlastní žádost paní Jiřina Skalová, 

která přešla na jiné místo v rámci Správy NP. V současné době probíhá výběrové 

řízení na nového ředitele ek. odboru, který by měl být vybrán do konce tohoto roku. 

P. Benda zároveň poděkoval paní Skalové za dlouholetou práci v pozici ředitelky 

odboru ekonomiky. 

 P. Benda dále informoval, že Správa NP vydala negativní stanovisko k žádosti 

Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení 

významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy ČR pro období 2016-2023 na 

předmět ochrany EVL Labské údolí a Porta Bohemica. Vláda na základě tohoto 

stanoviska pověřila ministra ŽP, aby jednal o možnosti kompenzovat negativní vliv 

Koncepce mimo území ČR. 

 R. Nagel prezentoval aktuální informace o návštěvnosti NP; upozornil na dlouhodobý 

trend růstu návštěvnosti (v letošním roce se předpokládá nárůst cca o 10 až 15% 

oproti loňskému roku) a na vzrůstající problémy s tím spojené, zejména na přetížení 

regionu národního parku individuální automobilovou dopravou; stávající parkovací 

kapacity v okolí NP jsou zvlášť během hlavní turistické sezóny přetížené a dochází k 

živelnému parkování mimo vyhrazená místa, a to zejména v nejnavštěvovanějších 

částech NP – Hřensko, Mezní Louka, Jetřichovice). 

 P.Benda doplnil, že OPS České Švýcarsko v současné době připravuje podklady pro 

zpracování studie potřeb regionu NP, jejíž součástí je i řešení problémů souvisejících 

s nárůstem individuální automobilové dopravy. V této souvislosti připomněl, že 

nezbytnou součástí řešení stávající neutěšené situace v této oblasti je podpora 

hromadné dopravy a vyjádřil poděkování a pochvalu OPS České Švýcarsko za 

zpracování koncepce Dráhy národního parku, která má přesně tento cíl. 

 Ředitel OPS Jiří Rak doplnil, že jedním z klíčových cílů v oblasti podpory a většího 

využívání hromadné dopravy, jehož dosažení by mohlo ulevit automobily 

nejpřetíženější oblasti NP v okolí Hřenska, je propagace vlakové stanice Schöna, 

která je, ve spojení s přívozem na Labi, ideálním výchozím místem, pro výlety 

k největším turistickým atrakcím v této oblasti (Pravčická brána, soutěsky Kamenice). 

V současné době probíhají v této věci jednání s dopravci a objednateli dopravy na 

české i německé straně. 

 R. Nagel dále informoval o investicích Správy NP do oprav a údržby turistické 

infrastruktury, kdy v roce 2018 bylo z běžného rozpočtu, s ohledem na nepříznivou 

ekonomickou situaci Správy NP, vynaloženo méně peněz než v loňském roce (více 

peněz muselo jít do péče o lesy z důvodu nástupu kůrovcové kalamity). 



 R.Nagel dále uvedl, že byl uzavřen vyhlídkový altán na Mariině skále u Jetřichovic, 

neboť bylo zjištěno poškození trámového uložení altánu na skále a vstup do altánu se 

stal nebezpečným. R.Nagel dále představil možnou budoucí podobu altánu na 

vyhlídce – otevřený altán na kovovém roštu. 

 R.Nagel dále informoval, že Správa NP si nechala zpracovat statický posudek 

hodnotící stav ocelových konstrukcí (zábradlí, lávky, žebříky) na skalním hradě 

Šaunštejn; tento posudek konstatuje, že stav lávek a žebříků je nevyhovující; před 

turistickou sezónou 2019 proběhnou základní opravy, které umožní bezpečné 

zpřístupnění hradu, zároveň se však začíná připravovat projekt celkové rekonstrukce 

přístupu na hrad. 

 R. Nagel dále představil investiční akce Správy NP (blíže viz přiložená prezentace) a 

uvedl informace k aktuální výzvě SFŽP „Program podpory obcí v národních parcích“ 

v rámci Národního programu Životní prostředí; s potěšením konstatoval, že osm 

z devíti obcí národního parku připravuje podání žádosti o dotaci a zároveň uvedl, že 

ani ve srovnání s ostatními národními parky v ČR si v tomto ohledu nevede náš 

region špatně a počet žádostí i celkový objem finančních prostředků, které jdou 

z tohoto programu do našeho regionu, stoupá a Správa NP tyto aktivity obcí velmi 

vítá a podporuje. 

 P. Benda doplnil, že k Programu se schází pracovní skupina, která se podílí na 

přípravě výzev, její součástí jsou i zástupci našeho regionu a uvedl, že i nadále 

budou v této pracovní skupině prosazovány zájmy obcí NPČŠ. 

 L. Paroha doplnil, že vznik pracovní skupiny kdysi iniciovala právě Správa NPČŠ ve 

spolupráci se zástupci místních obcí.  

 L. Paroha se dále zeptal, zda Správa NP chystá projekt na vybudování nové 

turistické trasy mezi Mezní Loukou a Meznou a dodal, že tento úsek je v současné 

době pro chodce velmi nebezpečný, neboť vede po silnici. 

 P. Benda uvedl, že Správa NP tento projekt zatím nechystá, ale tento problém vnímá 

a lze předpokládat, že bude v budoucnu zařazen do plánu investičních akcí Správy.  

 R.Nagel dále informoval, že v letošním roce bylo na území NPČŠ evidováno celkem 

devět lesních požárů a uvedl, že Správa NP musela v letošním roce požádat dokonce 

dvakrát o vyloučení vstupu do lesa; zvýšený počet požárů souvisí nejen se suchým a 

teplým počasím, ale také se zvyšující se návštěvností, kdy příčinou většiny požárů byl 

turistický ruch. 

 Dále R.Nagel informoval o připravované společné kampani všech NP v České 

republice k zákazu ohňostrojů na území NP; tato kampaň je načasována na konec 

letošního roku. 

 T.Rothröckl se dotázal, zda Správa NP s ohledem na rostoucí návštěvnost NP 

uvažuje o regulaci návštěvnosti. 

 P.Benda reagoval, že si toto nedokáže příliš představit; jedním z nástrojů by mohlo 

být např. zpoplatnění vstupu do NP, o kterém se před lety diskutovalo, ale k zavedení 

tohoto opatření nemá Správa NP zmocnění v zákoně a i kdyby ho měla, tak by jeho 

zavedení bylo velmi problematické, mj. i s ohledem na to, že hlavní turistické atrakce 

NP, tj. vstup k Pravčické bráně a převoz na pramicích v soutěskách Kamenice, jsou 

již dnes zpoplatněny (pozn.: nejedná se však o příjmy Správy NP). 

 

 



Klidová území, zásady péče o NP   

 H.Härtel informoval o postupu zpracování Zásad péče (dále je „ZP“), které nahradí 

stávající Plán péče platný do konce roku 2019; zásady péče, na rozdíl od Plánu péče, 

představují dlouhodobý strategický materiál zahrnující činnost Správy NP ve 

střednědobém horizontu; předpokládá se, že ZP budou platné 15 let, tj. po stejné 

období jako nová zonace NP; vzhledem k tomu, že Správa NP předloží MŽP první 

návrh ZP do konce roku 2018, bude tento návrh projednáván s Radou NP během 

roku 2019; předpokládá se, že na ZP potom budou navazovat tzv. „akční plány“ 

(předběžné označení) a dílčí koncepce, které budou rozvádět jednotlivé strategické 

úkoly vyplývající ze ZP. 

 H.Härtel dále informoval, že Správa NP odevzdala první návrh klidových území (které 

v jistém smyslu nahrazují z části I.zónu) koncem září na MŽP; dne 5.12. proběhlo 

jednání na MŽP, kde byly vzneseny připomínky k tomuto návrhu; Správa NP tyto 

připomínky zapracuje a předá návrh ke schválení MŽP během ledna 2019; až dojde 

ke schválení ze strany MŽP, bude v souladu se zákonem následovat projednání na 

Radě a s dotčenými subjekty. 

 L.Hort poděkoval za informaci a vyjádřil přesvědčení, že v tomto případě bude na 

projednání v Radě a regionu dostatek času, na rozdíl od zrychleného projednávání 

nové zonace NP. 

 J.Rejzek doplnil, že MŽP je v tomto případě limitováno termíny, které vyplývají ze 

zákona; proces projednávání klidových území tak musí být zahájen nejpozději do 

dvou let od schválení zákona, tj. nejpozději k 1.6.2019 a z toho odvozuje, že by bylo 

třeba, aby k dohodě s Radou NP došlo koncem března nebo začátkem dubna 2019. 

 J.Rejzek dále zdůraznil, že klidová území budou, na rozdíl od nové zonace, 

vyhlašovány tzv. opatřením obecné povahy a obce tedy budou mít možnost se 

k návrhu klidových území v rámci řízení vyjádřit jako dotčené subjekty a v některých 

případech také z pozice vlastníků. 

 H.Härtel upozornil, že je od obcí očekáváno konzistentní stanovisko ve všech kolech 

projednávání a nelze tedy předpokládat, že by obce předložily jiné stanovisko v rámci 

dohadování v Radě NP a odlišné v rámci dalšího projednávání; z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby před dohodnutím návrhu v  Radě NP měli delegovaní zástupci obcí 

možnost řádného projednání návrhu v rámci svých zastupitelstev. 

 H.Härtel navrhl řešení, kdy by dohoda s Radou NP proběhla až poté, co bude 

zahájen proces projednávání klidových území podle ZOPK, čímž by na projednání v  

regionu a v Radě NP bylo dostatek času a přitom by byla splněna zákonná povinnost. 

 J.Rejzek reagoval, že metodika tento postup nepředpokládá, nicméně přislíbil 

prověření této možnosti. 

 L.Paroha reagoval, že termín dohodnutí návrhu klidových území nastíněný p. 

Rejzkem považuje za naprosto nedostatečný a vyjádřil obavu, že v důsledku přístupu 

MŽP se Správa NP ocitne v časové tísni, což se negativně projeví ve vztahu mezi 

Správou NP a obcemi v regionu NP. 

 P.Benda reagoval, s tím, že nastíněný termín dohodnutí v Radě, tj. konec března 

nebo začátek dubna 2019, není reálný. 

 T.Rothröckl uvedl, že věří, že se v NPČŠ i v NP Podyjí podaří vše projednat v daných 

termínech. 

 L.Paroha vyjádřil požadavek, aby v zápise bylo uvedeno, že dle jeho názoru „MŽP 

kazí práci Správy NP“. 



Péče o lesy v NP – jak dál? 

 J.Drozd informoval o aktuální situaci ohledně kůrovcových těžeb v NP (Blíže viz 

přiložená prezentace). 

 J.Drozd zdůraznil, že příčinami současné situace jsou v minulosti výrazně 

pozměněná druhová skladba lesních porostů (výrazně vyšší zastoupení smrků oproti 

původně dominantnímu buku a jedli) a extrémní srážkový deficit a z něj vyplývající 

půdní sucho v posledních letech. 

 J.Drozd upozornil, že současná kůrovcová kalamita bude doznívat následující dva až 

tři roky a prezentoval i situaci v sousedním NP Saské Švýcarsko a v přilehlých 

majetcích s.p. Lesy ČR. 

 J.Drozd dále nastínil další postup Správy NP v oblasti eliminace kůrovcové kalamity: 

v příštím roce se Správa NP zaměří zejména na zpracování kůrovcem napadeného 

dřeva při hranicích NP v tzv. pufrační zóně tak, aby bylo minimalizováno ohrožení 

lesních porostů sousedních vlastníků.  

Létání nad národním parkem 

 J.Holešinská informovala, že Úřad pro civilní letectví (dále „ÚCL“) vydal opatření 

obecné povahy, v rámci něhož byl vyhlášen tzv. omezený letový prostor LKR 2 České 

Švýcarsko (mapa let. prostoru je uvedena v přiložené prezentaci); toto opatření 

vstoupí v platnost 28.2.2019; tímto opatřením byla stanovena min. letová výška pro 

motorová letadla 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla - tato 

letová hladina je ze strany ÚCL brána jako kompromisní varianta. 

 J.Holešinská doplnila, že v sousedním NP Saské Švýcarsko platí zákaz létat 

motorovými civilními letadly níže než 600 m nad terénem, což je výška, o kterou 

usilují i Správy NP v ČR. 

 J.Holešinská dále upozornila, že létání v nízkých výškách působí rušivě především 

v jarním období na hnízdící druhy ptáků, včetně cílových druhů Ptačí oblasti Labské 

pískovce (zejm. sokol stěhovavý a výr velký), ale i na další druhy jako je např. čáp 

černý; rušení způsobuje nejen hluk motorů, ale u některých druhů i negativní optické 

vnímání letadel. 

 J.Holešinská dále uvedla, že ÚCL bude vždy po roce vyhodnocovat stanovený letový 

režim v jednotlivých prostorech. 

 T.Rothröckl k tomu uvedl, že se účastnil několika jednání s ÚCL, ale požadavky 

ochrany přírody bohužel nebyly brány v potaz; pro dokreslení situace uvedl, že ve 

vydaném opatření obecné povahy ÚCL argumentuje mj. tím, že i letci jsou 

návštěvníky NP a neměli by být kráceni na svých právech.  

 T.Rothröckl dále uvedl, že Rada NP Podyjí o tomto problému jednala již několikrát a 

opakovaně vyjádřila nespokojenost se stavem a přijala usnesení, že požaduje aby 

ÚCL v dané věci přihlížel k oprávněným zájmům místních obyvatel obcí, návštěvníků 

NP a k zájmům ochrany přírody a aby minimální letová hladina pro motorová letadla 

byla nad územím NP stanovena na 600 m nad nejvyšším bodem v okruhu 8 km od 

letadla. 

 L.Paroha se dotázal, zda se zvažuje podání soudní žaloby proti vydanému opatření 

ÚCL. 

 J.Rejzek reagoval, že MŽP tuto variantu zvažovalo, ale s ohledem na hrozící riziko, 

že by v případě soudního zrušení opatření neplatila žádná omezení, od této varianty 

upustilo. 



 J. Rejzek doplnil, že MŽP bude i nadále pokračovat v jednání s ÚCL. 

 J.Holešinská se dotázala přítomných zástupců KČT v Radě NP, jak daný problém 

vnímá turistická veřejnost a zda by mohli tento problém projednat, zjistit situaci 

v rámci ČR a zaujmout stanovisko. 

 J.Eichler odpověděl, že problém přednese, ale KČT v současné době řeší jiné 

problémy, např. stezky pro hendikepované anebo souběhy cyklo a pěších tras. 

 P.Benda navrhl, aby Rada NP na příštím zasedání přijala k této problematice rovněž 

usnesení v obdobném duchu jako Rada NP Podyjí. 

 J.Phoenix doplnil informaci o situaci v Saském Švýcarsku: 15 let zde platí omezení 

létání (minimální letová hladina je 600 metrů); v 90. letech proběhla k tomuto tématu 

velká společenská diskuse; v současné době neplatí toto omezení např. pro armádní 

letadla a je snaha domluvit se s armádou aspoň na omezení létání v jarních 

měsících; v současné době je v Saském Švýcarsku problém i s balónovým létáním; 

velkým problémem je vymahatelnost dohodnutých pravidel létání a dokazování jejich 

porušení – např. fotografie letadel nejsou brány jako důkaz; stále tak platí všeobecná 

nespokojenost s tímto řešením a se současnou situací. 

Návrat vlka do Českého Švýcarska 

 A. Vorel seznámil přítomné s problematikou šíření vlků v České republice, včetně 

širšího regionu NP a představil aktuálně probíhající projekt „Objektivní akceptace vlka 

v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)“ (blíže viz přiložená 

prezentace).  

Závěr 

 L.Hort poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze a popřál jim 

příjemný adventní čas. 

 P. Benda také poděkoval za účast a poblahopřál přítomným starostům ke 

znovuzvolení do jejich funkcí. 

Přílohy (ke stažení na www.npcs.cz): 

 Aktuální informace ze Správy NP České Švýcarsko 

 Péče o lesy v NP ČŠ – jak dál? 

 Omezení létání v prostoru NP ČŠ 

 Návrat vlka do NPČŠ 

 

V Krásné Lípě dne 6.12.2018 

Zapsala: 

Milena Nagelová  …………………………………………. 

 

Ověřili:  

Petr Kočka   ………………………………………….. 

Martin Kučera  ………………………………………….. 


