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Zápis z 9. plenárního zasedání  

Rady NP České Švýcarsko  
ze dne 11.12.2007 

 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
pí. Věroslava Hadincová -  Botanický ústav AV ČR 
p. Werner Henstchel  -  CHKO Labské Pískovce 
p. Jürgen Stein  -  National park Sächsische Schweiz 
p. Josef Navrátil  - Město Chřibská 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
pí. Marta Krejsová  - Obec Janov 
pí. Helena Křížková  - Obec Růžová 
p. Petr Kočka   - Obec Srbská Kamenice 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Antonín Terber  -  Ústecký kraj 
p. Petr Bauer   - Spolek přátel ČŠ 
pí. Hana Kozáková  - Soutěsky Kamenice 
p.Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p.Rosol   -  VK ČHS 
 
Hosté: 
pí.Pešková   - ČSOP Tilia 
 
Prezenční listina je přílohou zápisu ze zasedání Rady NP. 
 
Za NPČŠ byli přítomni:  
Zdeněk Patzelt – ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd – zástupce ředitele, ředitel odboru státní správy a péče o NP 
Antonín Votápek – vedoucí oddělení veřejných vztahů a informatiky 
Handrij Härtel – vedoucí oddělení plánu péče a ochrany přírody 
Jana Mauricová – krajinář a referent pozemkové evidence  
Ivana Marková – botanik odd. plánu péče a ochrany přírody  
Miloš Trýzna – zoolog odd. plánu péče a ochrany přírody  
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno číslo jednací: SNPCS 05272/2007 
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Průběh zasedání: 
 
9:35 – 9:40 
Úvodní slovo předsedy Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort  

 
� přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� jako zapisovatel byl navržen Jan Drozd a ověřovateli zápisu Věra Hadincová a Helena 

Křížková, všichni jmenovaní pověření přijali. 
� A.Votápek konstatoval přítomnost 16 členů rady NP a 1 hosta. 
 
 
 

9:40 – 9:45 
Volba předsedy a místopředsedy Rady NP České Švýcarsko – Jan Drozd  

 
� na předsedu Rady NP na rok 2008 byl navržen Libor Hort 
� na místopředsedu rady NP na rok 2008 byl Správou NP navržen Jan Eichler, zástupci 

obcí však vyjádřili požadavek na jmenování kandidáta na místopředsedu Rady NP 
z řad zástupců obcí, přičemž jméno sdělí v průběhu zasedání.  

� volba místopředsedy bude tedy uskutečněna později v průběhu zasedání. 
� proběhla volba předsedy Rady NP s následujícími výsledky hlasování: PRO: 15 hlasů, 

PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas. Předsedou Rady NP pro rok 2008 byl prostou 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů zvolen pan Libor Hort.  

 
 
 
9:45 – 9:50 
Návrh aktualizace Statutu Rady NP a Organizačního řádu Rady NP České Švýcarsko – 
Antonín Votápek 
 

� návrhy změn obou dokumentů jsou přílohou č.1 k zápisu z tohoto zasedání Rady NP, 
všichni členové rady NP mají možnost tyto změny připomínkovat a navrhnout i jiné. 
Připomínky je třeba zaslat do 15.2.2007 na Správu NP České Švýcarsko (Ing. Jan 
Drozd, ČR - Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46 nebo na 
j.drozd@npcs.cz ). Oba dokumenty budou Radou NP schváleny na dalším zasedání 
Rady NP.  

 
 
 
9:50 – 10:05 
Přehled činnosti Správy NP za uplynulé období (rok 2007) – Zdeněk Patzelt  
  

Oblast strategického plánování: 
� byl dokončen a schválen Lesní hospodářský plán na roky 2007 - 2016, 
� byl vypracován návrh nového Plánu péče o Národní park České Švýcarsko na roky 

2008 – 2016 dle nové metodiky vypracované MŽP, 
� byl zaveden a certifikován systém řízení jakosti managementu ISO 9001:2001, 
� byla podepsána smlouva o spolupráci s Policií ČR, 
� byl dokončen grafický manuál Správy NP (nové logo, grafické zpracování listin, 

dokumentů a publikací), 
� probíhají jednání k záměru zápisu Českého Švýcarska na seznam světového 

přírodního dědictví UNESCO. 
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Oblast péče o ekosystémy NP: 
� v roce 2007 byly odstraněny následky větrné kalamity Kyrill, 
� v roce 2007 byl evidován zvýšený stav lýkožrouta smrkového, 
� byl založen semenný sad jedle bělokoré, 
� byl opraven rybník pod Winterbergem, 
� byla realizována další etapa odstranění nebezpečných stromů nad obytnou zástavbou 

obce Hřensko. 
 
 

Oblast financování a investic: 
� byl dokončen audit financování Správ NP v ČR – od roku 2008 bude navýšen 

rozpočet Správy NP tak, aby mohla zajistit naplnění všech zákonem stanovených 
povinností, 

� Správa NP České Švýcarsko získala grant z finančních mechanismů EHP/Norska na 
komplexní monitoring přírodního prostředí ve výši 12,8 mil.Kč, 

� byly podány první žádosti do Operačního programu přírodního prostředí (OPŽP), 
� ve spolupráci s OPS České Švýcarsko byla podána žádost o financování vybraných 

opatření z programu LIFE, 
� byly dokončeny stavby ČOV na Tokáni a na Mezní Louce. 

 
Oblast personální a organizační: 

� od 1.1.2008 nastoupí nový ekonomický náměstek ředitele NP – Ing.Smutný, 
� od 1.1.2008 nastoupí nový investiční a stavební referent – PhDr.Belis, 
� od 1.1.2008 je novým vedoucím oddělení veřejných vztahů jmenován Mgr.Nagel 

(A.Votápek odchází na rodičovskou dovolenou), 
� od 1.1.2008 je vedením oddělení plánu péče a ochrany přírody pověřena 

Ing.Mauricová (H.Härtel ukončí pracovní poměr na SNPČŠ dne 31.12.2007), 
� od 1.8.2007 je na místo personalistky a mzdové účetní přijata JUDr.Háková 

(K.Štěpánová odešla do důchodu), 
� od 1.11.2007 je na místo vedoucího oddělení stráže přírody přijat Pavel Svoboda 

(J.Marek je dlouhodobě nemocný). 
 
Přílohou č.2  k zápisu z tohoto zasedání je vytištěná prezentace Z.Patzelta. 
 
 
 

10:05 – 10:19 
Zpráva pracovní skupiny pro management lesů v NP České Švýcarsko, založené při Radě NP 
České Švýcarsko – Libor Hort 

 
� Byly zopakovány informace o důvodech založení skupiny, jejím personálním složení 

a činnosti v roce 2007, 
� členy pracovní skupiny jsou: Věroslava Hadincová, Libor Hort, Vladimír Tesař, Aleš 

Kučera, Jiří Zahradníček, Tomáš Vrška, 
� pracovní skupina při Radě NP funguje jako poradní a konzultační orgán při návrhu a 

realizaci managementových opatření na území NP České Švýcarsko, 
� v roce 2007 pracovní skupina zpracovala stanoviska k managementové zonaci NP, 

k projektu komplexního monitoringu přírodního prostředí hrazeného z FM 
EHP/Norska a stanovisko k LHP a financování Správy NP v oblasti péče o lesní 
ekosystémy. 
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10:19 – 10:44 
Představení schváleného LHP na roky 2007 - 2016 – Jan Drozd 

 
� Byl představen postup zpracování LHP a jeho finální schválená podoba, promítnutá 

prezentace je v tištěné podobě přílohou č.3 k zápisu z tohoto zasedání Rady NP. 
 

DISKUZE:  
� H.Křížková požádala o bližší vysvětlení situace na Růžovském vrchu. Odpověděl J. 

Drozd – NPR Růžák je z valné části zařazena do bezzásahového území, zbytek NPR 
bude do bezzásahového režimu převeden do 10 let. 

� H.Křížková požádala o podání informace o příjmech Správy NP za prodané dřevo a 
jejich využití. Odpověděl J.Drozd a Z.Patzelt – veškeré příjmy  Správy NPČŠ (za 
dřevo i ostatní) jsou beze zbytku odváděny do státního rozpočtu a Správa NP nemá 
možnost je jakkoliv použít. 

� J.Drozd vysvětlil, že ačkoliv je v LHP je maximální celková výše těžeb stanovena na 
575.627 m3 na celé decennium (10 let), (ročně 57.562,70 m3), tak Správa NP plánuje 
výši roční těžby maximálně 25.000,- m3. 

 
 
 
10:44 – 10:55 
Zpráva o opatřeních Správy NP České Švýcarsko v souvislosti se vstupem ČR do 
Schengenského prostoru – Antonín Votápek 

 
� Překračování státní hranice na území NP bude vzhledem k existenci I.zóny NP možné 

pouze na stávajících hraničních přechodech (Zadní Jetřichovice a Zadní Doubice – 
přechod pro pěší a cyklisty) a dále na nově zřízených přechodech pro pěší 
(Niedermühle a ústí Bílého potoka do Křinice), 

� přílohou č.4 k zápisu z tohoto zasedání Rady NP je mapa s vyznačením hraničních 
přechodů, 

� NP Saské Švýcarsko provede rekonstrukci mostu u Niedermühle, k čemuž již má 
všechna potřebná povolení a do provozu bude most slavnostně uveden na velikonoce 
roku 2008. 

 
DISKUZE:  

� p.Z. Pánek vznesl dotaz, zda bude otevřena přeshraniční promenádní stezka nad 
Hřenskem. A.Votápek odpověděl, že o otevření této stezky se skutečně uvažuje, 
nicméně v tento okamžik nelze předpovědět přesný termín jejího zprovoznění, neboť 
není dořešena otázka soukromých pozemků či jejich částí, po kterých by měla stezka 
vést, v lokalitě předpokládané trasy se vyskytují nestabilní skalní objekty, jejichž 
sanaci je třeba vyřešit před zprovozněním stezky a na německé straně je třeba část 
stezky vybudovat znovu. 

 
 
 
 
10:55 – 11:20 
PŘESTÁVKA   
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11:20 – 11:25 
Volba místopředsedy Rady NP České Švýcarsko – Jan Drozd 

 
� Na místopředsedu Rady NP na rok 2008 byl zástupci obcí navržen JUDr. Pánek – 
člen zastupitelstva obce Hřensko, Správa NP od svého návrhu ustoupila,  

� proběhla volba místopředsedy Rady NP s následujícími výsledky hlasování: PRO: 11 
hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 5 hlasů. Místopředsedou Rady NP pro rok 2008 
byl prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů zvolen JUDr.Pánek,  

� nově zvolený místopředseda se krátce představil a poděkoval za zvolení. 
 
 
 
11:25 – 12:05 
Seznámení s návrhem Plánu péče o NP na roky 2008 - 2016 – Handrij Härtel a Jana 
Mauricová 
 

� H. Härtel seznámil přítomné s návrhem Plánu péče o Národní park České Švýcarsko, 
s jeho strukturou a obsahem, některé části plánu péče představil blíže. Přílohou č.5 
k zápisu z tohoto zasedání bude vytištěná prezentace H. Härtela o Plánu péče o NP 
České Švýcarsko, 

� všichni přítomní obdrželi CD s návrhem plánu péče (v PDF) a členové rady NP byli 
vyzváni k připomínkování celého dokumentu, přičemž písemné připomínky je třeba 
doručit do 15.2.2008 na adresu Ing.Dana Šteflová, ČR - Správa NP České Švýcarsko, 
Pražská 52, Krásná Lípa 407 46 nebo d.steflova@npcs.cz , 

� připomínky členů Rady NP budou vypořádány na dalším zasedání Rady NP České 
Švýcarsko v 1.čtvrtletí roku 2008 a posléze budou do Plánu péče zapracovány, 

� případné požadavky členů rady NP na tištěnou verzi plánu péče či některých částí a 
map vypořádá Ing. Dana Šteflová, d.steflova@npcs.cz , tel.: 737 276 846, 

� J. Mauricová seznámila přítomné s oblastí Plánu péče o NPČŠ, která se týká ochrany 
krajinného rázu v NP České Švýcarsko.  Přílohou č.6  k zápisu z tohoto zasedání bude 
vytištěná prezentace J. Mauricové o ochraně krajinného rázu na území NP České 
Švýcarsko, 

� J. Mauricová nabídla jménem Správy NPČŠ všem přítomným členům rady (zejména 
zástupcům obcí) možnost bezplatného předání kopií studií krajinného rázu tak, aby s 
nimi bylo možno pracovat při tvorbě územních plánů obcí. Případní zájemci se mohou 
obrátit přímo na Ing. Janu Mauricovou, j.mauricova@npcs.cz , tel.: 604 404 520. 

 
 
 
12:05 – 12:41 
DISKUZE  

� Z. Linhart se dotázal zda Plán péče o NP řeší nakládání s odpady a odstavné plochy či 
parkoviště v okolí NP. H. Härtel odpověděl, že plán péče tyto záležitosti detailně 
neřeší, neboť se týká ochrany přírody a krajiny a managementu přírodního prostředí 
na území NP. Je však možné tyto problémy v Plánu péče o NP determinovat. 

� Z. Linhart se dotázal zda je v Plánu péče řešen problém s neexistencí ochranného 
pásma národního parku a s tím spojené problémy například s kauzou výstavby 
elektrárny v Krásné Lípě a nemožnost oficiální účasti NP (jako orgánu ochrany 
přírody, jehož území je ohrožováno) v řízeních, spojených s touto kauzou. Z. Patzelt 
odpověděl, že ochranné pásmo NP simulují přiléhající CHKO Lužické hory a Labské 
pískovce, nicméně, že do Plánu péče o NP budou doplněny vnější hrozby ohrožující 
území Národního parku České Švýcarsko, i když to není zcela v souladu s metodikou 
určující zpracování plánů péče o zvláště chráněná území. Dále Z. Patzelt zdůraznil, že 
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problémy s odpady či parkovišti a mnohé další musí být řešeny v souvislosti 
s pokračující snahou zapsat území Českého Švýcarska na seznam světového dědictví 
UNESCO. 

� W. Hentschel podal vysvětlení, že plány péče bývaly v minulosti závazné i pro jiné 
subjekty než orgány ochrany přírody. Dnes je však plán péče závazný pouze pro 
orgány ochrany přírody a proto nelze očekávat jeho působnost a závaznost za 
hranicemi národního parku. 

� Z. Linhart vyjádřil své přesvědčení o nutnosti pojmenování vnějších hrozeb pro 
národní park a jejich zahrnutí do obsahu plánu péče. 

� A.Terber souhlasil s pojmenováním hrozeb, ohrožujících NP, v plánu péče o NP, 
nicméně zdůraznil nutnost řešení těchto problémů obcemi při zpracování územních 
plánů, neboť to nejsou jen problémy NP ale i obcí (odpady a parkoviště). 

� Z. Patzelt vyjádřil přesvědčení, že problémy s parkovišti a odstavnými plochami nelze 
v plném rozsahu řešit na území NP a že lze efektivnější řešení nalézt na území obcí 
obklopujících národní park. Dále podotkl, že všechny zmiňované problémy nedokáže 
vyřešit Plán péče o NP, a opakovaně podotkl, že je nutné tyto i jiné problémy řešit 
společně v souvislosti se záměrem zapsat území Českého Švýcarska na listinu 
UNESCO. 

� A. Terber potvrdil a zdůraznil nutnost řešení těchto problémů společně, 
prostřednictvím společné komunikace orgánů ochrany přírody a místních samospráv, 
nikoliv však jen z důvodu nominace na zápis do seznamu UNESCO. Problémy je 
třeba řešit i bez ohledu na tento záměr. 

� P. Kočka se dotázal zda plán péče řeší i otázky zřejmého nárůstu návštěvnosti na 
území NP. H. Härtel odpověděl, že v plánu péče je zatím zakotven monitoring 
návštěvnosti avšak žádná opatření vedoucí k regulaci návštěvnosti nejsou v plánu péče 
navrhována. Pokud monitoring návštěvnosti prokáže, že existuje poškozování přírody 
související s růstem návštěvnosti , a že je třeba k regulaci návštěvnosti přistoupit, bude 
tak Správou NP učiněno.  

� P. Kočka vyjádřil přesvědčení, že by se plán péče měl regulací návštěvnosti zabývat. 
H. Härtel odpověděl, že do části rozborů budou doplněny prognózy vývoje 
návštěvnosti, nicméně, že v tento okamžik nelze předjímat a dopředu činit regulativní 
opatření, vše bude záviset na výsledcích plánovaného monitoringu návštěvnosti. 
V odůvodněných případech lze návštěvnost regulovat pomocí uzavírek cest nebo 
určitých oblastí.  

� P. Bauer popsal nedostatečnost informačního systému pro autoprovoz na území 
regionu (označení místních turistických cílů, směrovky atp.). P. Bauer dále upozornil 
na rostoucí problémy s provozem čtyřkolek a jejich pohyb po chráněných územích. 

� A. Terber na to reagoval tak, že kraj již zahájil sjednocení informačního systému na 
celém území kraje, má na tento záměr finance a že by mělo být sjednocení ukončeno 
během dvou následujících let. 

� Z. Patzelt vyjádřil přesvědčení o nutnosti sjednocení informačního systému celého 
regionu a dále o tom, že problém čtyřkolek Správa NP registruje a ví o jeho možném 
dalším prohlubování. 

� Z. Patzelt poděkoval za dlouhodobou a přínosnou spolupráci vedoucímu CHKO 
Labské pískovce W. Hentschelovi, který k 31.12.2007 odchází do důchodu.  

� Z. Patzelt poděkoval za práci odvedenou pro Národní park České Švýcarsko H. 
Härtelovi, který od 1.1.2008 nebude zaměstnancem Správy NP České Švýcarsko. 
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12:41 – 12:45 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy Rady NP České Švýcarsko a poděkoval 
přítomným za aktivní účast. 

� Z. Patzelt pozval všechny přítomné na prohlídku expozice Centra Českého Švýcarska 
a v neposlední řadě i na oběd.  

 
 

 
 
Přílohy k zápisu:  

1) návrh aktualizace Statutu Rady NP a Organizačního řádu Rady NP České Švýcarsko 
2) vytištěná prezentace Z. Patzelta - Přehled činnosti Správy NP za uplynulé období (rok 2007) 
3) vytištěná prezentace J. Drozda - Představení schváleného LHP na roky 2007 – 2016 
4) mapa s vyznačením hraničních přechodů na území NP České Švýcarsko 
5) vytištěná prezentace H. Härtela - Seznámení s návrhem Plánu péče o NP na roky 2008 – 2016 
6) vytištěná prezentace J. Mauricové - Ochrana krajinného rázu v NP České Švýcarsko 
7) prezenční listina 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 11.12.2007 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřily:  Věroslava Hadincová 
  Helena Křížková  


