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Zápis ze 7. plenárního zasedání  
Rady NP České Švýcarsko 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  
 
Stanislav Křížek - OÚ Hřensko 
Marta Krejzová - OÚ Janov 
Vlasta Marková - OÚ Srbská Kamenice 
Zdenka Zemanová - OÚ Jetřichovice 
Josef Navrátil  - OÚ Chřibská 
Jiří Menzl  - OÚ Staré Křečany 
Jaroslav Borovička  - KÚ Ústeckého kraje 
Petr Bauer  - Spolek přátel ČŠ 
Jan Eichler  - ČSOP Tilia 
Ivan Hálek  - UNILES, a.s. 
Libor Hort  - AOPK 
Hana Kozáková - Soutěsky 
Karel Kubát  - UJEP Ústí n.L. 
Josef Větrovský - KČT 
 
Hosté: 
Radim Burkoň - O.P.S. České Švýcarsko 
Magdalena Jirousová - O.P.S. České Švýcarsko 
Robert Šatník  - Radní Ústeckého kraje 
Šárka Pastrňáková  - Mžp  
 
Prezenční listina je přílohou zápisu ze zasedání Rady NP. 
 
Za Správu NPČŠ: 
Antonín Votápek 
Jan Drozd 
Handrij Härtel 
Natálie Belisová 
Oldřich Holešinský 
 
 
Zapisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NP přiděleno toto číslo jednací: 4158/05/DrJ/KL 
 
 
 
 
 
 
 

ČČRR--SSpprr áávvaa  NNáárr ooddnnííhhoo  ppaarr kkuu  ČČeesskkéé  ŠŠvvýýccaarr sskkoo  

 

PPrr aažžsskkáá  5522,,  440077  4466    KK rr áássnnáá  LL ííppaa  
tteell ..::   441122  335544  005500;;   441122  335544  00xxxx;;   ffaaxx::   441122  335544  005555  

hhtt ttpp:: ////wwwwww..nnppccss..cczz  



 

 2 

Průběh zasedání: 
 

1) Přivítání místopředsedou Rady NP p.Eichlerem. 
- představení programu.  
 

2) Volba nového předsedy Rady NP 
- představení Libora Horta 
- vlastní volba: PRO 13 hlasů, PROTI  0 hlasů, ZDRŽEL SE  1 hlas ze 14 přítomných 
členů Rady NP – L.Hort zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Rady NP. 

 
3) Úvodní slovo L.Horta – nově zvoleného předsedy Rady NP 

- L.Hort vyzval k vyjádření připomínek a podnětů ke zlepšení fungování Rady NP 
- J.Eichler vyjádřil možnost rozdělení Rady NP na vědeckou a samosprávní část  či na 

pracovní skupiny 
- Z.Zemanová vyslovila preferenci pracovních skupin 
- Rada NP se shodla na vytvoření vědecké pracovní skupiny, která by se měla scházet 
častěji a připravovat zprávy pro celou Radu NP, kdokoliv z Rady NP se může účastnit 
zasedání a práce určené pracovní skupiny, všichni členové rady o jejím scházení 
budou informováni.  

 
4) Představení práce NP v uplynulém období: 

- J.Drozd – lesnictví, myslivost, příkaz ředitele NP č.4/2005 o zásadách péče o lesy na 
území NP (příloha zápisu) 

- H.Härtel – managementová zonace, zoologický, botanický a palynologický výzkum, 
mezinárodní spolupráce, Natura 2000 – ptačí oblasti a evropsky významné lokality 

- J.Eichler požádal o umístění výsledků palynologického výzkumu na webové stránky 
NP 

   
5) Představení projektu GEF 

- M.Jirousová představila projekt GEF 
- Koncepce rozvoje cestovního ruchu bude rozeslána (e-mailem) všem členům Rady 

NP a současně budou pozváni na její projednávání. 
  

6) Sanace Dolského mlýna 
- N.Belisová představila práce na záchraně Dolského mlýna 
 

7) Mariina vyhlídka – minulost x budoucnost 
- N.Belisová a A.Votápek prezentovali návrhy a práce na obnově Mariiny vyhlídky  
- J.Větrovský za KČT požádal o zlepšení informovanosti turistů o pracích na Dolském 

mlýně a Mariině vyhlídce – rozmístění lepších, trvalejších informačních tabulí 
- Z.Zemanová vyjádřila požadavek nechat posoudit vítěznou variantu vzhledu nové 

Mariiny vyhlídky architektem, za účelem přiblížení původnímu vzhledu z 19. století 
(vnešení romantických prvků – Kroneho fotografie) 

 
8) Reintrodukce lososa a rybí přechody na řece Kamenici 

- J.Drozd informoval o reintrodukci lososa obecného do řeky Kamenice a o stavbě 
rybích přechodů 

- H.Kozáková vyjádřila pochybnosti o fuknčnosti rybích přechodů a jejich stavbu 
označila za nevhodný zásah do krajiny 

 
9) Monitorování návštěvnosti 

- A.Votápek představil monitorovací systém návštěvnosti na území NP a jeho dílčí 
výstupy 
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10)  Různé 

- R.Burkoň představil práci informačních středisek NP (zajišťuje O.P.S.) a plánované 
akce pro veřejnost 

- A.Votápek prezentoval nové informační materiály vydané NPČŠ, popř. ve spolupráci 
s CHKO: Fauna a flóra Labských pískovců, Cyklostezky v NPČŠ  

  
11)  Diskuze 

- J.Eichler poděkoval za účast členům Rady NP a pracovníkům NP a O.P.S. za 
prezentace 

- L.Hort poděkoval za zvolení předsedou Rady NP a ukončil její zasedání 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
- prezenční listina 
- příkaz ředitele NP č.4/2005 o zásadách péče o lesy v NPČŠ 

 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Drozd 

 


