
Zápis z 27. Plenárního zasedání 

Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 21.2.2020 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Členové Rady NP: 

Diettrich Butter   -  Správa NPSS 

Jan Eichler   - ČSOP Tilia Krásná Lípa 

Věroslava Hadincová  - Botanický ústav AVČR 

Jan Heran   - Jan Heran 2H 

Libor Hort   - VÚKOZ v.v.i. 

Michael Hošek   -  IUCN 

Petr Kočka   - Geocaching 

Ladislava Kotková  - Obec Janov 

Petr Kříž   - AOPK ČR – Správa CHKO České středohoří 

Helena Křížková   - Obec Růžová 

Jan Machač   -  Město Chřibská 

Filip Molčan   - Obec Doubice 

František Moravec  - Obec Staré Křečany 

Zdeněk Pánek   - Obec Hřensko 

František Pelc   - AOPK ČR 

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

Jan Šmíd   - České Švýcarsko o.p.s. 

Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 

Richard Vech   -  Klub českých turistů 

Voglová Jitka   - Obec Srbská Kamenice 

 

 

Za správu NP přítomni: Pavel Benda, Richard Nagel, Jana Holešinská, Robert Mareš, Tomáš Salov, 

Dagmar Řebíčková, Jakub Juda, Dana Vébrová 

Hosté: Jan Rejzek (MŽP), Šárka Urbanová (MŽP), Ondřej Špaček (CE-Traffic, a.s.) 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu SNPČŠ přiděleno č.j. SNPCS 001411/2020. 

  



Průběh jednání: 

Zahájení (10:01 - 10:10) 

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

České Švýcarsko  

➢ L. Hort konstatoval, že Rada má k dnešnímu dni 28 členů, z nichž 19 je přítomno, Rada 

je tedy usnášeníschopná 

➢ L. Hort navrhl jako zapisovatele R. Nagela a ověřovatele zápisu p. Jana Eichlera a p. 

Františka Moravce a nechal o tomto hlasovat (PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

➢ Dále L. Hort vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu Rady, nikdo nedoplnil. 

➢ P. Benda představil dva nové členy Rady, a to nového ředitele OPS České Švýcarsko 

p. Jana Šmída a nového zástupce Klubu českých turistů p. Richarda Vecha; oba noví 

členové se krátce představili 

➢ P. Benda dále informoval o odstoupení p. Lubomíra Parohy z Rady NP, přečetl jeho 

rezignaci a poděkoval mu za dlouholetou práci v Radě 

 

➢ V průběhu jednání dorazil p. František Pelc, počet přítomných členů Rady se zvýšil na 

20 

Aktuální informace ze Správy NPČŠ (10:10 - 10:24) 

➢ R. Nagel krátce informoval o připravovaných aktivitách k 20 výročí vyhlášení NP České 

Švýcarsko (výroční logo, výstava „Písky známé neznáme“, kniha „Geologie 

Českosaského Švýcarska“, otevření naučné stezky Česká silnice, výstavy atd.) 

➢ R. Nagel dále informoval a aktuálním stavu turistické infrastruktury (rekonstrukce 

altánu na Mariině skále, rekonstrukce přístupu na Šaunštejn, oprava Rysí stezky, 

příprava projektové dokumentace návštěvnického střediska na Mezní Louce) 

➢ P. Benda doplnil, že kniha „Geologie Českosaského Švýcarska“ vyjde patrně v dubnu 

a bude pro zájemce k dispozici na příštím jednání Rady 

➢ R. Nagel dále informoval o přípravě nových značených turistických tras na území NP 

a CHKO. Správa NP obdržela oficiální žádost od KČT, kterou v současné době 

vyřizuje. Je plánována schůzka se zástupci KČT na toto téma na 10. března v Janově 

Návštěvní řád, vyhrazení horolezeckých objektů (10:24 - 11:00) 

➢ J. Holešinská informovala o přípravách nového návštěvního řádu, který musí, 

v souladu s přechodnými ustanoveními Zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále jen „ZOPK“) být vydán nejpozději k 1.6. 2020; v současné době připravuje 

správa NP v součinnosti s MŽP návrh základního členění a obecnou část návštěvního 

řádu. Odsouhlasený návrh návštěvního řádu bude rozeslán členům Rady, pracovní 

verzi dostanou k připomínkám členové pracovní skupiny pro turistiku a regionální 

rozvoj zřízené při Radě 

➢ J. Holešinská dále informovala o nutnosti odsouhlasit Radou vyhrazení objektů pro 

provozování horolezecké činnosti, což vyplývá ze ZOPK; seznam vyhrazených 

horolezeckých objektů bude součástí nového návštěvního řádu 

➢ J. Holešinská dále upřesnila, že na rozdíl od „starého“ návštěvního řádu nebude v nové 

verzi ustanovení omezující provádění horolezecké činnosti jen na členy Českého 

horolezeckého svazu (dále jen „ČHS“), případně jiných obdobných organizací, neboť 

by tím byli diskriminováni neorganizovaní horolezci 



➢ J. Eichler s tímto „antidiskriminačním“ výkladem nesouhlasí a odkazuje na analogii 

s rybářstvím, které také není umožněno všem lidem 

➢ J. Holešinská vysvětlila, že Správa NP pouze stanovuje podmínky pro horolezectví, a 

to s ohledem na zájmy ochrany přírody a neřeší, kdo může horolezectví provozovat, 

neboť z hlediska ochrany přírody není rozhodující členství nebo nečlenství v nějaké 

organizaci, ale dopad konkrétní činnosti na přírodu NP 

➢ J. Holešinská dále uvedla, že dříve byla většina českých horolezců v ČHS, což dnes 

již neplatí; problém byl také v tom, že saský horolezecký svaz nebyl součástí 

mezinárodní horolezecké organizace U.I.A.A. a nemohli tedy na území NP lézt (starý 

návštěvní řád podmiňoval horolezectví v NP členstvím v ČHS nebo v U.I.A.A.); saští 

horolezci vznesli dotaz na MŽP, který uznal jejich námitku a toto ustanovení 

návštěvního řádu zrušil 

➢ B. Valentová doplnila, že i v zahraničí se uplatňuje podobný nediskriminační přístup a 

upozornila i na výklad pojmu „vyhrazení“ – vyhrazuje se pro určitou činnost, nikoliv pro 

nějakou skupinu 

➢ F. Pelc uvedl, že horolezectví nemá vlastní zákon, na rozdíl třeba právě od rybářů a 

podpořil nediskriminační přístup k horolezcům 

➢ J. Holešinská dále informovala o procesu přípravy návrhu seznamu vyhrazených 

horolezeckých objektů (podrobněji viz přiložená prezentace) a poděkovala zástupcům 

ČHS za korektní a věcný přístup v diskuzích nad návrhem 

➢ J. Holešinská dále zdůraznila, že celkově bylo oproti současnému stavu přidáno cca 

50 nových horolezeckých objektů, a to většinou v lokalitách, kde již byly nějaké objekty 

vyhrazeny; v připravovaných klidových územích byl naopak počet horolezeckých 

objektů redukován 

➢ J. Holešinská dále zdůraznila, že přístupové stezky k horolezeckým objektům jsou 

z podstaty věci hůře schůdné než klasické turistické cesty a vstup na ně je na vlastní 

nebezpečí 

➢ P. Benda také poděkoval ČHS za velice korektní jednání 

➢ B. Valentová poděkovala správě NP, především Janě Holešinské za trpělivý a vstřícný 

přístup a poděkovala rovněž správcům zdejších horolezeckých oblastí za jejich práci 

➢ B. Valentová vítá, že nový návštěvní řád již nebude obsahovat odkaz na pravidla ČHS 

pro lezení na pískovci, neboť se jedná o interní dokument ČHS, který je závazný pouze 

pro členy ČHS 

➢ B. Valentová dále požádala Správu NP o spolupráci při propagaci a osvětě nových 

pravidel mezi horolezci (web, časopis Montana apod.) 

➢ J. Holešinská zmínila myšlenku na vydání oficiálního horolezeckého průvodce ve 

spolupráci ČHS a Správy NP 

➢ P. Kočka připomněl, že propagaci nových pravidel je třeba více zaměřit i do sousedního 

Saska 

➢ J. Šmíd nabídl spolupráci při osvětě prostřednictvím sociálních sítí 

➢ L. Hort dal hlasovat o následujícím usnesení: Rada NP schvaluje vyhrazení objektů 

pro horolezeckou činnost na území Národního parku České Švýcarsko dle 

předloženého návrhu (PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, usnesení bylo přijato) 

Strategie péče o lesní systémy zasažené kůrovcem (11:00 -12:06) 

➢ D. Vébrová uvedla, že v současné době vrcholí cca rok trvající příprava návrhu zásad 

péče o NP a doplnila, že s ohledem na velice dramatickou a dynamickou proměnu 



lesních ekosystémů v NP je toto dlouhé období výhodou, neboť je možné zapracovat 

do zásad péče i nejaktuálnější poznatky (více o procesu přípravy zásad péče 

v přiložené prezentaci) 

➢ D. Vébrová informovala, že 1.1.2020 vstoupila v platnost nová zonace NP 

➢ D. Vébrová dále uvedla, že s ohledem na celoplošný rozvoj kůrovcové kalamity a 

v souladu se strategií Správy NP Saské Švýcarsko bude obnova lesů v obou národních 

parcích probíhat dvěma způsoby: „aktivní obnova“ s cílenou výsadbou stromů a 

„pasivní obnova“ v místech, kde budou lesní porosty ponechány samovolnému vývoji 

(blíže viz přiložená prezentace); pasivní obnova bude uplatňována v příhraniční 

jádrové zóně, kde vznikne cca 10 tisíc hektarů spontánně se obnovujícího lesa, což 

nemá v rámci střední Evropy obdoby 

➢ F. Pelc se dotázal, jak Správa NP nakládá s vytěženou dřevní hmotou po kůrovcových 

těžbách a zda k tomu je zpracovaná nějaká metodika nebo plán 

➢ R. Mareš odpověděl, že většina dřevní hmoty po těžbách je odvážena, ovšem počítá 

se s tím, že na území NP bude ponecháváno dřevo samovolně odumřelých stromů 

➢ D. Vébrová doplnila, že citlivější způsob volí Správa NP v podmáčených smrčinách 

vymapovaných jako evropsky významná stanoviště v rámci soustavy Natura 2000 

➢ F. Pelc se dále dotázal, zda bude Správa NP provádět výsadbu dřevin v zásahových 

územích 

➢ D. Vébrová odpověděla, že ano, ale bude zde nechán prostor i spontánní sukcesi 

➢ F. Pelc zdůraznil, že v této věci je třeba věnovat velkou pozornost práci s médii, neboť 

ochrana přírody je často osočování s šíření kůrovcové kalamity 

➢ T. Salov uvedl, že informace o omezování těžeb v NP byla veřejností přijata spíš 

pozitivně (cca 70% souhlas), problémem je však komunikace bezpečnostních těžeb 

podél komunikací a turistických tras 

➢ F. Pelc doplnil, že je třeba komunikovat i dlouhodobější strategii péče o lesy 

➢ J. Šmíd se dotázal na bezpečnostní těžby podél turistických cest 

➢ D. Vébrová sdělila, že s ohledem na probíhající „naturové“ hodnocení (viz výše) je 

většina těžeb pozastavena a do budoucna se počítá spíš s výběrovými těžbami 

➢ P. Benda nevyloučil, že v důsledku neočekávaných povětrnostních vlivů (vichřice 

apod.) bude muset docházet k dočasnému uzavírání některých cest 

➢ J. Šmíd upozornil na možnost zanést aktuální uzavírky na server Mapy.cz a požádal o 

předávání aktuálních informací do informačních středisek 

➢ J. Eichler uvedl, že v lesích, kde hospodaří Lesy ČR, se těží citlivě s ohledem na 

turistické značení 

➢ D. Vébrová uvedla, že stejně tak je tomu i v NP 

➢ F. Moravec uvedl, že rozumí strategii Správy NP, ovšem obce se dostávají do 

problémů, protože nestíhají zákonné lhůty pro zalesňování, nevědí ani, čím vlastně 

zalesňovat, jsou problémy s prodejem vytěženého dřeva i s vysvětlováním místním 

obyvatelům 

➢ H. Křížková se dotázala, jak dlouho bude trval přirozená obnova lesa a upozornila na 

zvýšené riziko požárů v usychajících lesích 

➢ D. Vébrová sdělila, že rychlost přirozené obnovy záleží na mnoha faktorech (expozice 

svahu, zastínění, množství srážek apod.), mezi prvními stromy lze očekávat břízy, ale 

hojné bude asi i smrkové zmlazení; další vývoj je těžko predikovatelný s ohledem na 

globální charakter klimatických změn; bude potřeba trpělivosti, změny budou v řádech 

let až desetiletí 

➢ H. Křížková uvedla, že obce nestihnou zalesnit vzniklé holiny v zákonné lhůtě 2 let 



➢ L. Hort uvedl, že v současnosti již platí jiné lhůty pro zalesňování a zdůraznil, že 

smyslem národního parku není opakovat přístupy v hospodářských lesích; vzhledem 

k rozsahu kalamity nelze předpokládat, že vše vyřešíme do 2 let, je to záležitost na 

desetiletí 

➢ P. Benda informoval o výsledcích výzkumu v NP Šumava, ze které jasně vyplynulo, že 

spontánní obnova lesa je mnohem efektivnější než umělé výsadby 

➢ F. Moravec uvedl, že je třeba dále komunikovat se Správou NP Saské Švýcarsko, 

neboť mají s kůrovcovou kalamitou o trochu delší zkušenost a je třeba přizvat k diskusi 

nad budoucností lesů odborníky, aby i menší vlastníci lesa věděli, jak v otázce obnovy 

lesa postupovat 

➢ F. Pelc zdůraznil význam chráněných území jako „laboratoří“, kde můžeme sledovat 

spontánní přírodní procesy; přimlouvá se také za širší debatu ochranářů, vědců a 

lesníků na téma budoucnosti lesů v ČR a v celé střední Evropě 

➢ V. Hadincová připomněla, že při Radě funguje pracovní skupina pro les, která dává 

Správě NP podněty a ta je ve své činnosti uplatňuje; dále zdůraznila potřebu 

intenzivního monitoringu lesních ekosystémů 

➢ D. Vébrová sdělila, že monitoringu se Správa NP věnuje a připravují se i větší projekty 

v této oblasti (celoplošná inventarizace apod.) 

➢ L. Řičář uvedl, že nejde ani tak o spor ochranářů a lesníků, ale spíš o odlišnou 

legislativu, kterou je třeba sladit 

➢ J. Eichler podpořil obavy obcí 

➢ F. Moravec uvedl, že kalamitní situace trvá už 2 roky a je třeba, aby se do věci vložil 

stát a kraje; připomněl také problémy v souvislosti se změnami vodních poměrů 

(vysychání menších vodních toků) 

➢ R. Mareš uvedl, že obce si mohou zažádat o orgánu státní správy lesů o odklad při 

zalesňování; dle jeho názoru je lepší nechat pár let spontánní sukcesi a až potom 

zalesňovat 

➢ L. Řičář doplnil, že od prosince 2019 platí pro zdejší oblast opatření obecné povahy 

posunující termín zalesňování ze 2 na 5 let; dále uvedl, že již debatuje se Správou NP 

i s místními obcemi o společné strategii péče o lesy 

➢  P. Benda přislíbil, že tuto problematiku projedná se členy poslaneckého výboru pro 

životní prostředí, kteří navštíví NP na začátku dubna t.r. 

Analýza návštěvnosti NP České Švýcarsko (12:06-12:56) 

➢ O. Špaček představil výsledky analýzy návštěvnosti NP České Švýcarsko a CHKO 

Labské pískovce zpracované na základě analýzy tzv. geolokoačních dat od mobilního 

operátora (podrobněji viz přiložená prezentace) 

➢ F. Molčan se dotázal, zda prezentované údaje jsou získány pouze na základě dat od 

jednoho operátora (T-Mobile) 

➢ O. Špaček uvedl, že se jedná o celková data, která byla dopočítána na základě 

známých údajů o podílu společnosti T-Mobiel na trhu 

➢ P. Benda přislíbil rozeslání analýzy všem členům Rady 

➢ P. Kočka připomněl, že rozvoj cestovního ruchu s sebou nese i negativa (odpady, 

znečištění ovzduší apod.) a dotázal se, zad bylo i toto v rámci studie řešeno 

➢ O. Špaček odpověděl, že byly analyzovány i negativní dopady cestovního ruchu a 

navrženy jsou regulační mechanismy zajišťující udržitelnost cestovního ruchu, které se 



osvědčily i v jiných destinacích (regulace splouvání Vltavy v NP Šumava, regulace 

parkování v Českém Krumlově apod.) 

➢ Z. Pánek informoval, že roční návštěvnost soutěsek dosahuje již počtu 400 tisíc 

➢ R. Nagel doplnil, že na základě dlouhodobého monitoringu návštěvnosti pomocí 

automatických sčítačů lze vysledovat výrazný nárůst návštěvnosti v posledních letech; 

předběžná data z loňského roku tento rostoucí trend potvrzují 

➢ J. Eichler požádal o zaslání těchto dat 

➢ R. Nagel to přislíbil 

➢ P. Kříž se dotázal, zda bylo do analýzy zahrnuto i město Děčín, resp. Lidé přijíždějící 

z Děčína 

➢ O. Špaček odpověděl, že Děčín byl analyzován zvlášť 

Studie potřeb obcí v regionu NP (12:56 – 13:03) 

➢ J. Šmíd představil výsledky studie potřeb obcí v regionu NP v oblasti ochrany životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje (podrobněji viz přiložená prezentace) 

Různé (13:03 - 13:15) 

➢ J. Holešinská informovala, že tento týden vydalo MŽP opatření obecné povahy, kterým 

se vymezují klidová území NP; toto opatření by mělo vstoupit v platnost za 2 týdny  

➢ P. Benda informoval o připravovaném pracovním setkání na téma nebezpečí požárů 

v NP (18.3) 

➢ P. Benda dále informoval o odeslání dopisu hejtmanovi Ústeckého kraje s žádosti o 

podporu a zajištění financování dopravní studie pro širší region NP a CHKO; dopis 

podepsali všichni oslovení starostové, za což jim P. Benda tímto velice děkuje; dle jeho 

informací se budou tímto dopisem na Kraji zabývat na jednání 17.3. 

➢ Z. Pánek informoval o přípravách oslav 130 let od zahájení plavby v Edmundově 

soutěsce (15. a 16.5.) 

➢ R. Vech poděkoval Správě NP a OPS České Švýcarsko za vstřícný přístup v otázce 

značení nových turistických tras 

Závěr 

➢ L. Hort poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a pracovníkům správy 

NP a hostům za prezentace. 

➢ P. Benda také poděkoval všem přítomným za účast a upozornil, že na příštím zasedání 

by mělo dojít k projednávání klíčového dokumenty Správy NP, tzv. zásad péče; na 

závěr pozval všechny přítomné na malé občerstvení 

 

Přílohy (ke stažení na www.npcs.cz): 

➢ Návštěvní řád, horolezectví v NP od r. 2020 (prezentace .ppt) 

➢ Strategie péče o lesní ekosystémy zasažené kůrovcem, Zásady péče (prezentace .ppt) 

➢ Analýza návštěvnosti NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (prezentace .pdf) 

➢ Studie potřeb obcí v regionu NP České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí 

a udržitelného rozvoje obcí (prezentace .ppt) 

 

V Krásné Lípě dne 21. 2. 2020 



Zapsal: 

Richard Nagel  …………………………………………. 

Ověřili:  

Jane Eichler   ………………………………………….. 

František Moravec ………………………………………….. 


