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Zápis 4.plenárního zasedání Rady NP České Švýcarsko  
 
Program jednání: 
1.   Uvítání 
• Přijetí nového člena 
• Organizační a Jednací řád rady NP 
• Volba předsedy a místopředsedy 
2.   Hodnocení roku 2002 
• Informace o zonaci 
• Informace o Plánu péče 
• Informace o rozšíření hranic 
3.   Různé 
4.   Diskuse   
5.   Závěr 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Uvítání: 
RNDr. Jan Čeřovský přivítal členy Rady NP a  přečetl program zasedání. 
 
• Přijetí nového člena 
Na návrh Správy NP České Švýcarsko byl do Rady doporučen a ředitelem Správy jmenován 
nový člen. Stal se jím zástupce Krajského úřadu v Ústí nad Labem pan Jaroslav Borovička. 
 
• Členům Rady byl představen Organizační řád. Byla vznesena řada připomínek, následně 

došlo k dílčím úpravám v návrhu. 
Ve článku I. (Úvodní ustanovení) byl na návrh paní starostky Zemanové zcela odstraněn 
dovětek „….mezi orgány Rady a vzájemné vztahy jednotlivých členů.“ Důvodem byla 
zejména skutečnost, že jediným orgánem Rady je její plénum. 
Ve článku II. (Členové Rady) byla na návrh pana Rivoly slova „mohou být pouze osoby“ 
nahrazena slovem „jsou osoby“ 
Ve článku IV. (Předseda a místopředseda Rady) byl na návrh pana Rivoly přijat dodatek 
„přítomných členů Rady“ 
Ve článku V. byl o na návrh paní starostky Zemanové, paní starostky Křížkové, pana Rivoly 
a dalších pozměněno pořadí odstavců a zcela odstraněn odstavec o práci v pracovních 
skupinách, neboť to vyplývá i ze zbylého textu. 
 
Po provedení úprav  byl Organizační řád Rady hlasováním jednomyslně přijat. 
 
Následně byl představen i Jednací řád Rady NP. 
Ve článku II.(Svolání Rady) bylo na návrh pana Rivoly doplněno slovo „zpravidla“, 
následkem čehož mohla být vypuštěna věta o tom, že v případě potřeby muže Rada zasedat 
častěji. Dále byly odstraněny části týkající se pracovních skupin (s odůvodněním, že tato 
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informace se týká Organizačního, nikoli Jednacího řádu NP. Ze článku III. sem byla 
přemístěna i věta o předstihu svolání Rady. 
Ve článku III. Byla na návrh paní starostky Zemanové  vypuštěna poznámka o tajemníkovi 
Rady, neboť tento není členem Rady a není nutno jej zmiňovat v Jednacím řádu. Jak 
podotkla paní starostka Křížková, způsob, jakým Správa informuje členy Rady o svolání 
není podstatný a není nutno jej blíže specifikovat v Jednacím řádu. 
Dále byla doplněna na návrh pana Rivoly poznámka k hostům, a sice „s hlasem poradním“. 
K článku IV. : zcela odstraněn byl bod o účasti na jednání Rady. V 2.bodu bylo odstraněno 
slovo „její“. 
3.bod o zastoupení člena byl na návrh paní starostky Zemanové odstraněn 
4.bod byl na návrh paní starostky Křížkové odstraněn s tím, že je v podstatě obsažen již ve 
článku III. 
5.bod byl upraven na Jednání rady řídí předseda, místopředseda nebo jimi pověřený člen 
Rady. Doplnění o tajemníkovi bylo vypuštěno, neboť tajemník není členem Rady. 
6. bod doplněn o „….,v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.“ 
7. bod: na návrh pana Rivoly bylo „ předseda Rady“ nahrazeno slovem „předsedající“ (i u 
zbývajících bodů) 
8. bod : na návrh paní starostky Zemanové byl o „návrhy na doporučení a návrhy na změna 
doporučení“ nahrazeno „návrhy usnesení“. 
Na návrh pana Rivoly ještě doplněn o ..“ a příp. pozvaným hostům. 
Původní 9. bod byl na návrh pana Rivoly posunut na 7. místo v původním pořadí. 
Původní 10. bod : na návrh pana Rivoly: byl výraz  „přihlášení se“ nahrazen slovem 
„přihlášených“, slova „do diskuse“ byla odstraněna jako nadbytečná. 
Původní 11. bod na návrh pana Borovičky doplněn o výraz „diskuzních“ 
Článek IV. byl doplněn o následující bod: Na každém plenárním zasedání Rady se provádí 
kontrola plnění usnesení. 
 
Článek V. (Povinnost projednání) byl zcela odstraněn, neboť jeho obsah vyplývá ze zákona. 
 
Původní VI. Článek (Změny a doplňky) byl rozšířen o větu : S účinností ode dne schválení. 
 
Jednací řád byl po provedení úprav jednomyslně přijat. 
 
• Následuje volby předsedy a místopředsedy Rady NP. Na návrh Správy se hlasuje o 

potvrzení RNDr. Čeřovského na místě předsedy Rady i nadále. 
V následném hlasování  nebyl nikdo proti, hlasování se zdržel jeden člen.  
Na místo místopředsedy byl navržen PaedDr. Jan Eichler. 
V následném hlasování  nebyl nikdo proti, hlasování se zdržel jeden člen.  
 
Jako ověřovatele zápisu určuje RNDr. Čeřovský pana starostu Navrátila. 
 
Ředitel Správy NP Dr. Patzelt seznamuje přítomné s novým organizačním schématem Správy. 
Informuje rovněž o zřízení tzv. „skalní čety“ 
 
Ing. Pavel Benda a Ing.Handrij Härtel informují o situaci v oblasti výzkumu a ochrany přírody. 
Např. o dlouhodobé intenzívní spolupráci s Národním muzeem v Praze, Českou společností 
entomologickou , Českou zemědělskou univerzitou, Českou společností ornitologickou , AOPK 
Praha a Ústí  n. Labem. 
Ve spolupráci se Správou jsou vedeny diplomové práce na téma: 
„Faunistický výzkum vodních brouků a jejich biologické hodnocení z hlediska vodních toků 
v NPČS“ a dále na téma “Porovnání motýlí fauny inverzních poloh s faunou náhorních plošin.“ 
Zároveň se zde zpracovává i jedna závěrečná práce ( VOŠ cestovního ruchu v Hořicích). 
Výzkum prováděný v současné době: 
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Výzkum motýlí fauny v oblasti Růžáku, výzkum fytofágních brouků, výzkum rovnokřídlého 
hmyzu, inventarizace všech tříd obratlovců. 
 
Pan Robert Mareš informuje přítomné o stavu ochrany a péče o les. Mimo jiné i o stavech zvěře, 
škodách zvěří způsobených, o výsadbě nových porostů apod. 
 
Dr. Patzelt informuje o schválení zonace v NP ke dni 30. 5. 2002 
Informuje též o stavu  plánovaného rozšíření parku a ukazuje na mapě, o jaké lokality se jedná. 
Časový horizont je však velmi neurčitý, záleží na rozhodnutí zákonodárců. 
Ing. H.Härtel informuje o stavu rozpracovanosti plánu péče NP. Plán by měl být dokončen ve 
spolupráci s panem Kouteckým a k dispozici počátkem roku 2003. 
 
Dr. Patzelt informuje o soudním sporu panem Fr. Kinským žádájícím navrácení 
pozemků.Podrobnější informace k osvětlení celé kauzy poskytla i JUDr. Kozáková. 
Ing. H.Härtel informuje o proběhnuvší konferenci v Doubici na téma pískovcových krajin a 
biodiverzity-odkazuje na plánovaný sborník  
 
Radě byly poskytnuty inf. materiály o projektu „Kácet nebo nahrazovat?“ vypracované panem 
Richardem Nagelem. 
Antonín Votápek informuje Radu o proběhnuvších výstavách v Jetřichovicích a Libverdě a o 
otevření informačního střediska v Krásné Lípě dne 6.6.2002, a o schválení plánovaného 
hraničního přechodu v Zadních Jetřichovicích . 
 
Následovala diskuse: 
 
Tématem diskuse byly zejména cyklostezky. Paní starostka Křížková se pozastavuje nad 
zákazem vjezdu cyklistům z Kamenické Stráně k Dolskému mlýnu, který se objevil krátce poté, 
co se zmíněná cesta stala pozemkem parku. Dr. Patzelt vysvětluje, že zákaz tam platil i v době, 
kdy komunikace patřila obci. Na dotazy paní starostky Zemanové, zda je povolen vjezd na 
kolech z Jetřichovic  k Dolskému mlýnu pan ředitel Správy odpovídá, že nikoli. Z následné 
diskuse, do které se zapojil Ing Hentschel , pan Navrátil, paní starostky Křížková a Zemanová 
vyplynula nutnost konzultace cyklostezek s obcemi a zvážení ohledů na pěší. 
 
 
Po skončení diskuse Dr. Čeřovský uzavřel zasedání. 
Další zasedání bylo předběžně domluveno na začátek roku 2003. 
 
 
Zapsala: Renata Kolářová 
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