
Zápis z pracovního setkání členů 

Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 16.4.2019 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Členové Rady NP: 

Jan Heran   - Jan Heran 2H 

Libor Hort   - VÚKOZ v.v.i. 

Petr Kočka   - Geocaching 

Vojtěch Kotecký  - Glopolis, o.p.s. 

Petr Kříž   - AOPK ČR 

Filip Molčan   - Obec Doubice 

Zdeněk Pánek  - Obec Hřensko 

Karel Rezek   - Penzion Stará hospoda Doubice 

Ludvík Řičář   - Lesy ČR s.p., KŘ Liberec 

(zastoupen p. Liborem Dostálem na základě písemného pověření)    

Tomáš Veselý   - České Švýcarsko o.p.s. 

 

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

Nagel, Milena Nagelová, Tomáš Salov, Petr Blažek, Radek Tekeljak  

Hosté: Jan Rejzek (MŽP), Petr Stloukal (MŽP) 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu Správy NPČŠ přiděleno č.j. SNPCS 

02850/2019. 

  



Průběh jednání: 

Zahájení 

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

České Švýcarsko.  

 P. Benda rovněž přivítal přítomné a zároveň informoval, že v souvislosti s dohodou 

s MŽP bude dnešní zasedání Rady pouze informativní, a nebude se schvalovat návrh 

klidových území, jak bylo členům Rady avizováno v pondělí; v důsledku toho se 

z dnešního jednání Rady NP omluvili tito členové: F. Pelc, L. Paroha, B. Valentová, J. 

Machač, J. Eichler, V. Hadincová, M. Hošek, M. Kny, L. Kotková, A. Krenke, H. 

Křížková, K. Kubát, M. Kučera, D. Butter; dále se z jiných důvodů z jednání Rady NP 

omluvili tito členové: T.Rothröckl, J.Voglová, F.Moravec, Z.Matouš. 

 P. Benda informoval přítomné o otevřeném dopisu p. ministrovi, který připravuje člen 

Rady NP M. Hošek a ve kterém se chce vyjádřit k postupu MŽP a jeho zasahování do 

přípravy jednání Rady NP. 

 P. Benda dále informoval přítomné o plánovaném termínu následujícího zasedání 

Rady NP ve druhé polovině května, na kterém by mělo dojít k dohodnutí návrhu 

klidových území. Po krátké diskusi se přítomní shodli na termínu 20.5.2019. 

 L. Hort konstatoval, že Rada NP není s ohledem na omluvu řady členů usnášení 

schopná, a tudíž není možné hlasovat ani o návrhu programu.  Dále navrhl, aby 

v rámci dnešního jednání byly postupně probrány všechny navržené body programu, 

vyjma hlasování o návrhu klidových území, byť pouze v rámci pracovního setkání 

členů rady NP. 

 Zapisovatelkou byla určena M. Nagelová, o ověření zápisu byl požádán JUDr. Z. 

Pánek.  

Aktuální informace ze Správy NPČŠ 

 P. Benda informoval, že se Správa NP stále častěji setkává s konáním hudebních 

festivalů vydávaných za soukromé oslavy narozenin; P. Benda nabízí obcím NP 

setkání/seminář s JUDr.Tuháčkem, na kterém by bylo z právního pohledu rozebráno, 

jakým způsobem koncipovat vyhlášky obcí a postup v takových případech; Správa 

NP tento seminář zorganizuje a zástupci obcí v regionu NP a CHKO LP budou 

pozváni. 

 P. Benda informoval o nových členech Rady; za České Švýcarsko, o.p.s. byl 

jmenován nový ředitel p. Tomáš Veselý (nahrazuje bývalého ředitele p. Tuttera) a za 

Lesy České republiky s.p. krajský ředitel  pro Liberecký kraj p. Ludvík Řičář. 

 Dále P. Benda informoval o žádosti Města Krásné Lípy o poskytnutí kontaktních 

údajů na členy Rady, kdy je Správa NP neposkytla, s ohledem na GDPR, a vyzval 

k přítomné k diskuzi, zda Správa NP může poskytovat tyto údaje třetím osobám. 

 Z. Pánek za Hřensko s postupem Správy NP souhlasí a je pro nepředávání údajů 

třetím osobám, P. Kočka také souhlasí s tímto názorem; ostatní přítomní členové 

Rady NP se k problematice nevyjádřili; ředitel konstatoval, že Správa NP nebude 

poskytovat kontaktní údaje členů Rady NP třetím osobám, neboť k tomu nemá jejich 

souhlas. 

 P. Kříž se vrátil k problematice „oslav narozenin“ - v CHKO České středohoří se 

v minulých letech takovéto akce vyskytly několikrát a vždy vyvolaly negativní emoce, 



ať účastníků a organizátorů v případě zákazu nebo místních obyvatel v případě 

konání, P. Kříž nabídl v této věci své zkušenosti z jednání. 

 P. Benda poděkoval za nabídku a uvedl, že snahou správy NP je zkoordinovat 

postup na území NP a CHKO, neboť tyto akce představují zátěž jak pro přírodu, tak i 

pro místní obyvatele. 

Návrh klidových území NP   

 L. Hort navrhl, aby tento příspěvek proběhl jako diskuze, vzhledem k tomu, že se 

nebude o klidových územích hlasovat. 

 P. Benda uvedl, že se Správa NP představení a projednávání návrhu klidových 

území věnovala intenzivně a s většinou zúčastněných stran se dohodla. 

 H. Härtel konstatoval, že připomínky vznesené městem Krásná Lípa se týkaly 

především procesních záležitostí nikoli vlastního návrhu klidových území a požádal 

v této věci MŽP o spolupráci a podporu, neboť procesy vycházejí z legislativy a 

metodiky MŽP a není tedy v možnostech správy NP je nějak ovlivnit. 

 J. Holešinská představila v rámci prezentace návrh klidových území, došlé 

připomínky a způsob jejich vypořádání (blíže viz přiložená prezentace). 

 J. Holešinská vyjádřila poděkování paní B. Valentové z Českého horolezeckého 

svazu za velmi aktivní přístup k projednávání dokumentu, kdy jednání ke klidovým 

územím byla velmi konstruktivní a vedla k oboustranné shodě. 

(v 10:28 přišel na jednání K. Rezek) 

 Dále J. Holešinská uvedla, že v jednání s KČT po prvotní schůzce nastala ze strany 

KČT delší odmlka a uvedla, že i nadále je Správa NP připravena k dalším jednáním a 

považuje je za nutné, a to i z důvodu potřeby vymezení značených turistických tras 

v klidových územích. 

 H. Härtel doplnil, že oddělený způsob schvalování jednotlivých dokumentů má logiku, 

neboť Zásady péče vychází z platné zonace; i drobná změna jednoho dokumentu by 

znamenala úpravu všech ostatních dokumentů, což by bylo velmi nepraktické; pokud 

by dokumenty měly být schvalovány současně, mělo by to smysl pouze v případě, že 

by se jednalo o jeden dokument, ale tak tomu dle zákona není. 

 J. Holešinská ještě uvedla, že případné souběžné projednávání všech dokumentů by 

byla nereálná i s ohledem na personální možnosti Správy NP. 

 P. Benda dále uvedl, že na základě údajů získaných od Tourismusverband 

Sächsische Schweiz zavítalo v loňském roce do Saského Švýcarska cca 5-7 milionů 

návštěvníků, z nichž cca 1,3 milionu navštívilo vyhlídky Bastei. 

 H. Härtel doplnil, že jedním z výstupů evaluace NP Saské Švýcarsko, která proběhla 

před několika lety, je konstatování, že hustota značených turistických tras v NP 

představuje jeden ze zásadních problémů z hlediska ochrany přírody.  

 P. Kočka vyjádřil přesvědčení, že 95% turistů chodí po značených cestách; a 

považuje značené cesty za velmi dobrý nástroj k usměrnění návštěvníků. 

 P. Benda doplnil, že Správa NP se zabývala návrhy města Krásná Lípa a KČT na 

proznačení nových turistických tras v NP a CHKO a sdělil, že prioritou je tvorba 

kratších okruhů v okolí obcí na hranici NP a logická návaznost nových tras na trasy 

stávající. 

 P. Benda dále v této souvislosti zmínil probíhající monitoringu vlků v NP, v rámci 

kterého jsou na území NP instalovány fotopasti, které velmi často zachytí také lidi, a 



to i mimo značené cesty v I. zónách; P. Benda vyjádřil obavu, že do budoucna bude 

takových turistů přibývat. 

 P. Kočka souhlasil a doplnil, že je možné najít veřejně přístupné mapy, které uvádějí 

všechny cesty, včetně neznačených a historických cest. 

 J. Holešinská konstatovala, že na značených turistických stezkách musí Správa NP 

zajistit bezpečnost návštěvníků, což v souvislosti s přeměnou lesů a aktuálně 

probíhající kůrovcovou kalamitou může do budoucna přinášet další problémy a 

finanční náklady pro Správu NP. 

 H. Härtel ještě k otázce klidových území uvedl, že se v rámci vědecké rady vyskytly 

dotazy na vztah zonace, klidových území a požadavku IUCN na 75% plochy 

bezzásahových území v NP; tyto dotazy byly vysvětleny v rámci jednání vědecké 

rady. 

 L. Hort poděkoval za prezentaci a komentář Správy NP k návrhu klidových území. 

 P. Kočka doplnil, že by rád osvěžil vznik pracovní skupiny při Radě NP, která by se 

zabývala návštěvností a její regulací, kvůli enormnímu zatížení některých oblastí 

území NP; dává toto Správě NP jako námět k zamyšlení. 

 J. Holešinská doplnila, že Správa NP očekávala větší zájem a aktivitu obcí v této věci, 

což nenastalo. 

 P. Benda podpořil vznik pracovní skupiny, ale navrhuje, aby se scházela ad hoc ke 

konkrétním problémům; vysokou návštěvnost vidí jako velký problém. 

 P. Kočka doplnil, že skupina může navrhovat opatření jak restriktivní tak pozitivní, 

např. osvěta vedoucí směrem k prodloužení návštěvní sezóny; toto vidí jako jednu z 

možných náplní této pracovní skupiny.  

 R.Nagel doplnil, že toto téma velmi rezonuje v regionu, zabývá se jí i o.p.s.ČŠ, v jejíž 

režii momentálně vzniká studie potřeb obcí v regionu NP; zároveň ale dodává, že 

trend je takový, že návštěvnost roste obecně, ale nejvíce opět na nejzatíženějších 

místech. 

 P. Benda a H. Härtel vyjádřili obavy, že návštěvnost vzroste i v klidnějších měsících, 

ale současně se v nejzatíženějších měsících nesníží. 

 Z. Pánek doplnil, že i v dubnu byla návštěvnost soutěsek vysoká a předpokládá její 

další vzestup; decentralizaci návštěvníků vidí jako problém k řešení pro Správu NP a 

obce regionu; Z. Pánek dále uvedl, že soutěsky Kamenice jsou uzavřeny od listopadu 

do března, a to především z důvodu potřeby odplavení usazujícího se písku na dně 

hrází; soutěsky tedy není technicky možné otevřít celoročně, maximálně lze uvažovat 

o prodloužení sezóny do konce prosince o víkendech; zkušenosti z minulých let ale 

ukazují, že zájem veřejnosti v tuto roční dobu je malý. 

 V. Kotecký doplnil, že vznik pracovní skupiny podporuje jako způsob, jak řešit a 

zmírnit konflikt s městem Krásná Lípa; Správa NP by měla být iniciátorem vzniku této 

skupiny, aby ukázala dobrou vůli. 

 Dále se V. Kotecký dotázal zástupců MŽP ke klidovým územím – pokud bude Rada 

NP na konci května, budou dodrženy termíny dané zákonem? 

 P. Stloukal odpověděl, že zákonné termíny dodrženy nebudou; vedení MŽP rozhodlo, 

že vyhoví některým požadavkům ze strany obcí, kdy hlasování bylo odloženo i 

v KRNAPu a na Šumavě, i přes to že nebude dodržen zákon, projednávání vidí jako 

prioritu před zákonnými termíny; MŽP předpokládá v případě NP České Švýcarsko 

prodloužení termínu projednávání návrhu klidových území o jeden měsíc, další 

termíny jsou dány správním řádem; obce i nadále budou moci uplatnit své 



připomínky, což se týká i opatření obecné povahy vydávané správou NP, kterým 

budou v NP vyhrazovány značené cesty pro pohyb v klidových územích. 

 V. Kotecký navrhl, aby Správa NP zahájila věcnou debatu s městem Krásná Lípa, 

která svým tvrzením, že nemá problém s návrhem klidových území jako takovým, ale 

spíš s procesem projednávání návrhu, částečně deeskalovala spor v této věci; 

Správa NP by tím udělala vstřícný krok. 

 V. Kotecký dále navrhl, aby Správa NP provedla inventuru změn týkající se 

značených turistických tras a požádal, aby tato „inventura“ byla představena na Radě 

NP. 

 J. Holešinská k tomuto uvedla, že větší změny se týkají přístupových horolezeckých 

stezek, u značených turistických tras se změna v klidových územích týká jedné nové 

turistické trasy. 

 J. Holešinská dále konstatovala, že schvalování nových značených cest vyžaduje 

komplexnější debatu a Správa NP plánuje po schválení klidových území provést 

celkovou revizi značených tras, která by měla proběhnout ve druhé polovině tohoto 

roku. 

 R. Nagel doplnil, že Správa NP odeslala zástupci KČT v radě NP p. M. Kučerovi 

předběžné vyjádření k návrhu nových značených tras, který Správa NP obdržela od 

KČT v rámci připomínkování návrhu klidových území; návrhy KČT se netýkají pouze 

klidových území, ale celého území NP a CHKO; R. Nagel vyjádřil za správu NP vůli 

k dalšímu jednání nad zaslaným návrhem a souhlasí s návrhem V. Koteckého, aby 

se o tomto tématu vedla věcná debata i s dalšími zájemci, včetně města Krásná Lípa. 

 V. Kotecký se přimlouvá za to, aby návrh klidových území, včetně návrhu značených 

tras, vznikal ve vzájemném dialogu. 

 P. Benda doplnil, že jak v případě zonace, tak v případě klidových území se jedná o 

odborné dokumenty, jejichž návrhy musely vzejít ze Správy NP a teprve poté mohlo 

dojít k dialogu. 

 H. Härtel vyjádřil přesvědčení, že se ze strany města Krásná Lípa zřejmě jedná o 

nepochopení, neboť schvalovací proces je daný legislativou a nikoli Správou NP; 

návrhy města Krásná Lípa k novým cestám se ve větší míře netýkají klidových území, 

nevidí tedy důvod k odsunutí hlasování o nich; během měsíce se nové argumenty ke 

klidovým územím nevyskytnou; širší diskuze bude určitě probíhat k návrhu cest mimo 

klidová území. 

 T. Veselý připomněl, že existuje projekt Studie potřeb obcí, kdy obce jsou součástí 

týmu; domnívá se, že není třeba zakládat novou pracovní skupinu, neboť ta již 

v podstatě v rámci tohoto projektu existuje; osobně vidí problém v parkovacích 

plochách, dokázal by si představit např. shutlle-busu mezi Děčínem a Krásnou Lípou; 

dle jeho názoru chybí celková koncepce turistických cest; regulaci turistiky je nutné 

brát ze širšího pohledu. 

 P. Kočka dodává, že u autobusu je nutné stanovit cenu tak, aby bylo výhodnější jet 

busem než automobilem. 

 T. Veselý doplnil, že lze jízdenku řešit komplexně, např. se slevou na další 

„atraktivity“. 

 L. Hort doplnil, že tuto záležitost je nutné neodbýt formálním procesem a vidí další 

prostor k diskuzi do příštího jednání Rady NP. 

 P. Stloukal vyjádřil přesvědčení, že jsou spojovány různé věci, a to jak přistupovat 

k návštěvnosti a procesní schvalování odborných dokumentů; schválením klidových 

území problém s návštěvností vyřešen nebude; vzrůstající návštěvnost je problém 



všech NP i přírodních rezervací; je třeba nadále debatovat a hledat řešení; doplnil, že 

např. v Krkonoších je návštěvnost zjišťována pomocí analýzy dat od mobilních 

operátorů, která je velmi přesná - uvedl, že na území KRNAP a ochranného pásma 

bylo napočítáno 12 mil návštěvníků (tzv. „člověkodnů“); debata nad vymezením 

turistických cest mimo klidová území je rozhodně třeba, některé lokality jsou na horní 

hranici počtu návštěvníků, který jsou schopny pojmout; řešení vidí v omezení počtu 

návštěvníků vybraných lokalit např. pomocí stanovení ročního limitu návštěvníků a 

nutnosti rezervace vstupů, jako je tomu např. v Punkevních jeskyních. 

 T. Veselý doplnil, že ani v Krkonoších není možné zajet autem kamkoliv. 

 P. Stloukal dodává, že i v Krkonoších je problém s parkováním a uvažuje se dokonce 

o stavbě parkovacích domů. 

 J. Holešinská se dotázala, zda se na MŽP diskutuje o možnosti regulace návštěvnosti 

zpoplatněním vstupného do NP. 

 P. Stloukal odpověděl, že vstupné nelze s ohledem na zákonnou úpravu vybírat, lze 

však zpoplatnit služby; připustil dále, že časem může být otázka zpoplatnění vstupu 

otevřena. 

 L. Hort ukončil diskuzi k tomuto tématu a předal slovo J.Drozdovi. 

Lesy v NP ČŠ mění svou tvář 

 J. Drozd seznámil přítomné se strategií správy NP při řešení kůrovcové kalamity na 

území NP  (blíže viz přiložená prezentace). 

 P. Stloukal doplnil, že v letošním roce je odhadována celková výše kůrovcových 

těžeb v ČR na cca 50 mil m3.  

Různé 

 P. Benda informoval o kontrole NKÚ na Správě NP, která zjistila několik spíše 

formálních pochybení. 

 P. Benda dále informoval o plánovaných úsporných opatřeních od r. 2020 

avizovaných ministrem ŽP, které se dotknou jak personálních kapacit Správy NP, tak 

i provozních prostředků. 

 P. Benda vyjádřil poděkování obci Hřensko za instalaci „uvítacího“ billboardu na 

můstku nad silnicí ze Hřenska na Mezní Louku. 

 P. Benda dále uvedl, že na příští Radě NP by rád více prodiskutoval vznik pracovní 

skupiny k problematice turistického ruchu a požádal V.Koteckého o účast a 

koordinaci činnosti této skupiny. 

 F. Molčan se dotázal, proč jsme dnes nemohli hlasovat o klidových územích a co se 

změní za měsíc, o který je hlasování posunuto. 

 P. Stloukal uvedl, že i v dalších parcích členové rady požádali o delší čas na 

seznámení se a prodiskutování návrhu zonace a klidových území a vedení MŽP se 

jim rozhodlo vyhovět; doplnil, že Město Krásná Lípa bylo jedním z iniciátorů této 

změny. 

 J. Holešinská se dotázala, co se očekává, že Správa NP do příštího zasedání Rady 

NP ve věci projednávání návrhu klidových území ještě podnikne; předpokládá, že 

další krok by mělo učinit město Krásná Lípa. 

 P. Stloukal uvedl, že žádné konkrétní zadání pro Správu NP není, je plánováno 

jednání mezi vedením MŽP a zástupci města Krásná Lípa, výsledky budou Správě 

NP tlumočeny; vznikl tím zároveň i prostor pro další aktéry k diskuzi. 



 R. Nagel doplnil, že město Krásná Lípa nemá faktické připomínky k návrhu klidových 

území, ale zpochybňuje proces schvalování návrhu, který se ale během měsíce 

rovněž nezmění; zároveň vyjádřil pochopení pro členy Rady, kteří se s ohledem na 

odklad hlasování o návrhu klidových zón z dnešního jednání omluvili. 

 P. Benda doplnil, že Správa NP byla o tomto postoji MŽP informována pouhý den 

před konáním Rady NP; dále vyjádřil zklamání, že Správa NP nedostává od MŽP 

informace o jednáních s představiteli města Krásná Lípa. 

 P. Stloukal doplnil, že zásadní jednání neproběhla, spíše se jednalo o krátká setkání 

s panem senátorem Linhartem, předpokládá se schůzka v tomto týdnu. 

 H. Härtel zdůraznil, že Správě NP bylo několikrát řečeno, že obce budou mít možnost 

se ještě několikrát k návrhům vyjádřit, nyní se jednalo o schvalování v Radě a město 

Krásná Lípa veřejně deklarovalo, že se jednání Rady účastnit nebude, dle jeho 

názoru by v případě dnešního hlasování došlo k dohodě. 

 P. Stloukal doplnil, že se nejedná pouze o regionální věc, ale o rozhodnutí v rámci 

širšího kontextu. 

 P. Benda rovněž vyjádřil přesvědčení, že by návrh klidových území byl dnes na Radě 

NP dohodnut. 

 F. Molčan se dotázal, zda platí, že Rada NP není podřízeným orgánem MŽP a zda je 

tedy v pořádku, že MŽP rozhoduje o tom, o čem se na Radě bude či nebude 

hlasovat. 

 P. Stloukal odpověděl, že MŽP požádalo ředitele NP, aby na Radě hlasování 

neproběhlo. 

 V. Kotecký doplnil, že pokud by Rada NP byla dnes usnášeníschopná, pak si mohla 

odhlasovat, že o klidových územích hlasovat bude. 

 L. Hort vyjádřil také přesvědčení, že nepředpokládá, že by členové Rady změnili do 

příštího jednání názor. 

Závěr 

 L. Hort ukončil diskuzi a poděkoval všem přítomným za účast a prezentace. 

 P. Benda také poděkoval za účast a vyjádřil přesvědčení, že příští jednání Rady NP 

povede ke schválení klidových území a požádal přítomné o účast na tomto jednání. 

Přílohy (ke stažení na www.npcs.cz): 

 Klidová území NP České Švýcarsko (prezentace ppt) 

 Lesy NP České Švýcarsko mění svou tvář (prezentace ppt) 

 

V Krásné Lípě dne 16.4.2019 

Zapsala: 

Milena Nagelová  …………………………………………. 

Ověřil:  

Zdeněk Pánek  ………………………………………….. 


