
ZÁPIS Z 5.PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ  
RADY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO  

 
KONANÉ DNE 2.12.2003 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
 
1.Uvítání  
 

� Pan předseda RNDr.Jan Čeřovský, CSc. uvítal všechny přítomné členy Rady NPČŠ. 
 

� RNDr.Z.Patzelt informoval o 5.celosvětovém kongresu chráněných území, který se konal 
v Durbanu. Seznámil přítomné se základními body jednání na uvedeném kongresu (např.: 
globální klimatické změny, celosvětová síť chráněných území, financování chráněných 
území, zlepšení jejich managementu, ad.). 

 
2.Ukončení předsednictví RNDr.J. Čeřovského  
 

� RNDr.J.Čeřovský oznámil své odstoupení z funkce předsedy Rady NPČŠ. 
 

� RNDr.Z.Patzelt vyslovil RNDr.Čeřovskému poděkování za vykonanou práci. 
 

� Členové Rady NPČŠ byli vyzváni, aby do příštího zasedání Rady NPČŠ podali návrhy na 
nového předsedu. 

 
 
3.Změny ve složení rady  
 

� Dr.Němcová a p.Švihnos podali písemnou žádost o uvolnění z funkce člena Rady NPČŠ. 
P.Švihnos navrhl za nového člena  pana Ing. Petra Hejtmánka, předsedu vrcholových komisí 
Českého horolezeckého svazu. Členové Rady NPČŠ byli vyzváni k hlasování o jmenování 
Ing. Hejtmánka členem Rady NPČŠ. 

 
Výsledek hlasování: pro:22  proti: 0  zdrželi se: 1 
 

� P.Petr Hejtmánek bude Správou NPČŠ jmenován členem Rady NPČŠ. 
 
 
4.Aktualizace Organiza čního řádu Rady NP ČŠ 

 
Okresní úřad v Děčíně, který zanikl, nahradit Krajským úřadem v Ústí n.Labem: 

. 
II. 

Členové  Rady 
Radu tvoří ze zákona delegovaní zástupci obcí a Krajského úřadu v Ústí n.Labem. Dalšími členy Rady jsou osoby, které 

jmenuje ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko. Počet členů Rady není nikterak omezen. 
 Povaha členství v Radě je popsána v bodě III. Statutu Rady NP České Švýcarsko ze dne 30.5.2000. 

 
� Přítomní byli seznámeni s návrhem změn Organizačního řádu Rady NPČŠ a byli vyzváni 

k hlasování o těchto změnách. 
 

 



Výsledek hlasování: pro:23  proti: 0  zdrželi se: 0 
 

� Změny byly jednomyslně přijaty. 
 
 
5.Změna ve III.odstavci Statutu Rady (Povaha členství v Rad ě) 
 
 
Odst. III. 
 
Povaha  členství v Radě NPČŠ: 
 
…….. 
větu : Funkční období člena není omezené, může být ukončeno odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena. 
 
Nahradit větou: Členství v Radě není časově omezené a zaniká ukončením mandátu propůjčeného obcí, městem nebo 
krajem, dále pak odvoláním, odstoupením nebo úmrtím člena. 

 
 

� Přítomní byli seznámeni s návrhem následující změny ve III.odstavci Statutu Rady: 
 
A byli vyzváni k hlasování o této změně. 
 
Výsledek hlasování: pro:23  proti: 0  zdrželi se: 0 
 

� Změna byla jednomyslně přijata. 
 
 
6.Plán péče 
 

� Všichni členové Rady NPČŠ předem obdrželi návrh Plánu péče. 
 

� Ing.Härtel seznámil přítomné s jeho strukturou, hlavními úkoly, jeho zakotvením v zákoně 
114/91 Sb. a směrnicích MŽP a postupem jeho projednávání. 

 
� Přítomní byli seznámeni s připomínkami jednotlivých oponentů a členů Rady NPČŠ. (tyto 

jsou uvedeny v příloze č.1). 
 

� Dále Ing.Härtel seznámil členy Rady NPČŠ se změnou platnosti Plánu péče, který byl 
upraven na základě platnosti Lesního hospodářského plánu ( dále jen LHP ). Plán péče je 
platný pro r.2004-2017. 

 
� Ing.Benda informoval o vzniku Doplňku Plánu péče, ve kterém bude obsažen monitoring 

horolezectví. 
 
Další připomínky k plánu péče: 
 

� Připomínky obce Hřensko budou projednány na jednání v lednu 2004. Obec Hřensko předá 
seznam konkrétních připomínek a návrhů. Ty budou případně zapracovány do plánu péče. 

 
Ing.Hentschel 

� Navrhuje aby přílohou plánu péče byl seznam porostů bezzásahových ploch, který by byl 
považován za jakýsi „výchozí stav“. 

 
Ing.Härtel 

� Informuje o tom, že ještě není Ministerstvem ŽP zcela zpracována metodika k těmto 
oblastem. Po jejím schválení se uvedený seznam stane součástí plánu péče. 



 
Ing.Hentschel 

� Vytýká, že se plán péče nezmiňuje o všech zvířatech, která zde žijí, či se na území NP 
vyskytují (např.kamzík) 

 
Ing.Klitsch 

� Uvedl, že zmiňovaný výskyt kamzíka bude do plánu péče zanesen. 
 
Ten druhý pán z MŽP 

a) připomínka: v plánu péče nejsou uvedeny konkrétní výše těžeb 
b) připomínka: není zde uvedeno, jaký je časový výhled přeměny lesa; kdy se přibližně 

předpokládá, že bezzásahové území bude tvořit 75% území NP 
c) připomínka: jsou uvedeny pouze obecné zásady hospodaření na jednotlivých lokalitách 

 
Ing.Härtel 

� Ad a) a c):  uvedené je zaneseno v LHP 
� Ad b):  odvolává se na Metodiku MŽP, která ještě není zpracována. Po jejím schválení 

bude provedeno mapování, na jehož základě bude stanoveno současné procento 
bezzásahového území a bude stanoven výhled. 

 
Ing.Klitsch 

� Ad b):  Připomíná, že v plánu péče je uvedeno, že během 30 let bude výrazně sníženo 
zastoupení nepůvodních dřevin 

 
RNDr.Patzelt 

� Ad b):  Uvádí, že teoreticky by se bezzásahovým územím mělo stát celé území NP. 
 
Vyjádření Dr.J.Steina 
 

� Uvádí, že NPSS má stejné cíle jako NPČŠ. Jedním z nich je zařazení obou NP do 
II.kategorie IUCN. Dále uvádí, že je třeba pracovat na sjednocení legislativy obou NP a tím 
„smazávat“ hranice mezi nimi. 

 
� Zonace 

I.zóna NPČŠ je identická s I.zónou NPSS. Je zde potřeba především usměrnění pohybu 
návštěvníků.  Problémem mohou být obavy obyvatelstva z rozšíření. NPSS se zatím nechystá 
I.zónu rozšiřovat, ale připouští, že v budoucnu by po dohodě byla možná. 

� Management 
Cílem NPSS je rozšíření současných 40% bezzásahových oblastí na 75%. Mají stanovenu lhůtu 30 
let. 

� Myslivost 
NPSS se snaží omezit rozvoj nepůvodní zvěře. Uvádí, že muflon na území NP rozhodně nepatří. Je 
zde lovena převážně zvěř vysoká a černá.  

� Hran.cesty 
Cesty se nebudou v I.zóně vyznačovat.  

� Zastavěné plochy 
Do NPSS není žádná taková začleněna. Přesto je nutné v této oblasti také spolupracovat. 
 

� Dále Dr.Stein vyslovil potěšení nad časovou platností LHP, který je shodný s LHP NPSS. 
 
RNDr.Čeřovský 

� Vyzdvihl spolupráci NPSS, NPČŠ a CHKO LP, která může být považována za vzor 
spolupráce v této oblasti. 

 
RNDr.Rothröckl 



� Souhlasně se vyjádřil ke zpracování plánu péče dle nové (ještě neschválené) metodiky MŽP. 
Oznámil, že NP Podyjí bude plán péče zpracovávat v příštím roce. Pochvalně se vyjádřil o 
plánu péče, že obsahuje vše, co obsahovat má či musí (např.cíl a poslání NP, spolupráce 
s NPSS, spolupráce s obcemi, veřejné využívání NP, atd.), a nejeví žádné zásadní 
nedostatky. 

 
Ing.Hynek 

� Informoval, že po změně metodiky MŽP dozná plán péče minimální úpravy v návaznosti na 
zpracování LHP dle nové metodiky . 

 
RNDr.Patzelt 

� Informoval o zapracování připomínek do plánu péče. Upravený plán péče bude předán 
zejména obcím, aby navrhly konkrétní řešení připomínek. 

 
RNDr.Hadincová 

� Nastínila otázku „ochranných zón“ bezzásahových oblastí. Navrhuje tyto konkrétně stanovit. 
 
Ing.Härtel 

� Souhlasí s připomínkou Dr.Hadincové. Musí být trochu odlišný režim na okraji 
bezzásahového území a v jeho středu. Není vyloučeno, že do již jednou vyhlášeného 
bezzásahového území bude nutno znovu zasáhnout. 

 
Ing.Koutecký 

� Dle nové metodiky MŽP budou vyznačena bezzásahová území a poté vyznačena v mapě. 
 
 

� Přítomní byli vyzváni k hlasování o akceptovaných, resp.neakceptovaných, připomínkách 
k plánu péče. 

 
Výsledek hlasování: pro:23  proti: 0  zdrželi se: 0 
 
 
7.Různé 
 
a) Natura 2000 
 

� Ing.Härtel seznámil přítomné se dvěma základními směrnicemi Natury 2000. Uvedl, že celé 
území NP se nejspíše stane zároveň územím chráněným Naturou 2000. Toto však nepřinese 
žádnou podstatnou změnu ve zpřísnění režimu. 

 
� Ing.Hentschel informoval o tom, že i území CHKO Labské pískovce je shodné s Ptačí oblastí 

č.6-Labské pískovce. 
 

� Ing.Benda doplnil informace o konkrétních druzích na tomto území (sokol stěhovavý, výr 
velký, datel černý, chřástal polní). Jsou prováděna opatření k zajištění stabilní populace 
těchto druhů. 

 
 

� RNDr.Čeřovský informoval, že v r.2001 pořádala Planta Europa konferenci na ochranu 
evropské flóry a vegetace. Jedna z postkonferenčních exkurzí byla na území NP. Správa 
NPČŠ je členem uvedené organizace. NPČŠ a CHKO LP uvedeny jako botanicky významná 
území. Koordinátorem je ing.Härtel. 

 
b) Postup při eliminaci vejmutovky 
 



� Ing.Koutecký informoval o tom, že bude zpracována studie o výskytu, zastoupení 
v porostech a postupu eliminace vejmutovky na celém území NP. Seznámil přítomné 
s plánovaným postupem eliminace. 

 
� Ing.Hentschel doporučil spolupráci s NPSS a CHKO v hraničních oblastech, kde se 

vejmutovka šíří z jednoho území na druhé. 
 
c) Činnost oddělení geologie-skalní čety 
 

� Mgr.Vařilová informovala přítomné o způsobech monitoringu nestabilních bloků na území NP 
a uvedla nejvýznamnější sanační práce oddělení v tomto roce. 

 
d) Partnerství se společností Appian Group 
 

� RNDr.Patzelt podal informaci o společnosti Appian Group, která se na následující tři roky 
stala hlavním partnerem NP a o.p.s.České Švýcarsko. Celkem se jedná o projekty za 
přibližně 12 mil. Kč. Převážně se jedná o veřejně prospěšné projekty (ekologickou výchovu, 
pozitivní prezentaci regionu, záchranný program lososa,…) 

 
� RNDr.Rothröckl nastínil etickou otázku, zda bylo před uzavřením tohoto partnerství 

zvažováno, zda jsou získané peníze „čisté“. 
 

� RNDr.Patzelt uvedl, že tato otázka je vyřešena přímo v uzavřené smlouvě. 
 

� RNDr.Čeřovský dodal, zda by organizace, která přírodní zdroje využívá, neměla část svého 
zisku věnovat na pomoc (ochranu) přírody. 

 
e) Nové IC Saula, expozice na Sokolím hnízdě, hran.přechod Zadní Jetřichovice 
 

� A.Votápek informoval přítomné o otevření nového IC na hájovně Saula, dále o polytematické 
expozici v prostorách Sokolího hnízda na Pravčické bráně. Připomenul také sezónní výstavu 
fotografií v IC Jetřichovice (v budově lesní správy NP). Dále zmínil nově otevření hraniční 
přechod v Zadních Jetřichovicích. 

 
8. Diskuse  
 

� A.Votápek informoval o nové podobě organizačního řádu. 
 

� Kontrolou zápisu ze zasedání byl pověřen Ing.Linhart. 
 
9.Závěr 
 

� RNDr.Čeřovský se rozloučil s členy Rady NP. 
 

� RNDr.Patzelt poděkoval RNDr.Čeřovskému za předsednictví v Radě NP a jeho práci pro NP. 
 
 
V Krásné Lípě 2.12.2003 
 
 
Zapsala:   M.Mallá 
 
 
Kontrola zápisu: Ing.Z.Linhart 


