
 

 

 
 

Zápis z 11. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 27.11.2008 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
p. Petr Bauer   -  Spolek přátel Českého Švýcarska 
p. Jan Eichler   -  ČSOP Tilia 
p. Jan Ferkl   -  LČR, s.p., krajské ředitelství Teplice 
p. Jaroslav Fišer  - Obec Jetřichovice 
pí. Věra Hadincová  -  Botanický ústav AVČR 
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
p. Petr Kočka   - Obec Srbská Kamenice 
p. Vladislav Kopecký  - CHKO Labské Pískovce 
pí. Hana Kozáková  - Soutěsky Kamenice 
pí. Helena Křížková  - Obec Růžová 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Marek Mráz   - České Švýcarsko o.p.s. 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
 
Hosté: 
pí. Alena Ottová Čepelková - Český horolezecký svaz 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
sl. Šárka Pastrňáková  - MŽP ČR 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda – ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd – zástupce ředitele, ředitel odboru státní správy a péče o NP 
Richard Nagel – vedoucí oddělení veřejných vztahů 
Jana Holešinská – vedoucí oddělení plánu péče a ochrany přírody 
Ivana Marková – botanik odd. plánu péče a ochrany přírody  
Miloš Trýzna – zoolog odd. plánu péče a ochrany přírody  
Dana Šteflová – lesník odd. plánu péče a ochrany přírody 
Marek Klitsch – lesník odd. plánu péče a ochrany přírody 
Zuzana Vařilová – geolog odd. prevence přírodních rizik 
Tomáš Salov – tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 05946/2008 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:20 – 10:27 
Úvodní slovo předsedy Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort, p ředseda Rady NP  

 
� přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� L. Hort konstatoval, že v okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) 

bylo v jednacím sále dle prezenční listiny přítomno 19 členů Rady z celkových 32 
členů. Rada je usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� předsedou Rady byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
Ing. Jan Ferkl – ředitel krajského ředitelství LČR, s.p. v Teplicích 
Ing. Vladislav Kopecký – pověřený vedoucí CHKO Labské Pískovce 
Dr. Lubomír Paroha – občanské sdružení České Švýcarsko sobě  

� P.Kočka stručně představil občanské sdružení České Švýcarsko sobě, které zahájilo 
svou činnost v květnu roku 2008. 

� L.Hort oznámil, že na dalším 12. zasedání Rady v březnu 2009 proběhne volba 
předsedy a místopředsedy Rady a vyzval všechny členy Rady k podání návrhů na 
jejich  jmenování do 15.2.2009. Návrhy budou zaslány na adresu r.nagel@npcs.cz . 

� P.Benda oznámil, že členové Rady , kteří se dlouhodobě neúčastní zasedání ani 
jinak aktivně nespolupracují budou na 12. zasedání Rady v březnu 2009 odvoláni.  

� jako zapisovatel byl navržen Jan Drozd a ověřovateli zápisu Marek Mráz a Zdeněk 
Pánek, jmenování zapisovatele a ověřovatelů Rada NP hlasováním jednomyslně 
schválila. Všichni jmenovaní pověření přijali. 

� L.Hort vyzval všechny členy Rady k návrhu doplnění programu jednání 11. 
zasedání Rady a po té nechal o programu hlasovat. Program jednání byl 
jednohlasně schválen. 

 
10:28 – 10:33 
Informace o aktuálním dění na Správě NP: nová organizační struktura, návrh rozšíření NP, 
záměr na sloučení správ NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce - Pavel Benda, 
ředitel Správy NP 
 

� byla představena nová organizační struktura Správy NP České Švýcarsko platná od 
1.1.2009 – viz příloha č.2 k zápisu z Rady. Nově vzniklý Odbor koncepcí, 
monitoringu, výzkumu a mezinárodní spolupráce bude řídit Ing. Handrij Härtel, 
Ph.D. 

� byl stručně představen návrh na rozšíření NP České Švýcarsko – viz příloha č.3 
k zápisu z Rady, s konstatováním, že o celé záležitosti jsou a budou vedena jednání 
se všemi dotčenými stranami. K rozšíření NP dojde v případě dosažení dohody 
všech dotčených stran. 

� byla podána informace o případném sloučení Správy NP České Švýcarsko se 
Správou CHKO Labské Pískovce s konstatováním, že o celé záležitosti jsou vedena 
jednání prozatím bez přijatých závěrů. 

 
 



 

10:34 – 11:42 
Informace o průběhu schvalování Plánu péče o NP  - Jana Holešinská 
 

� byla podána informace o postupu schvalování Plánu péče o NP – viz příloha č.4 
k zápisu z Rady (prezentace v ppt). 

� k nahlédnutí byly všem přítomným členům Rady předloženy oponentní posudky 
k Plánu péče o NP zpracované V.Hadincovou a T.Vrškou 

� T.Rothröckel požádal o vysvětlení situace s rušením maloplošných ZCHÚ. Celou 
situaci vysvětlila J.Holešinská: na území NP byly v roce 2007 zrušeny 2 
maloplošná ZCHÚ (PR Ponova Louka a PR Babylon) a to z důvodu zdvojené 
ochrany. Obě ZCHÚ se kryla s I.zónou NP. 

� Z.Pánek požádal o ukázku lokalit kde se ZCHÚ nacházela. Na mapě NP lokality 
ukázal J.Drozd. 

� Z.Pánek požádal o upřesnění postupu při sanaci skládky na Mezní Louce. Postup 
představila J.Holešinská. Nejprve bude zpracována analýza rizik (financováno 
z OPŽP) a posléze na základě výsledků analýzy bude zpracován projekt a 
realizována vlastní sanace. Na sanaci se Správa NP České Švýcarsko chystá využít 
některý z mimorozpočtových zdrojů financování. 

� J.Eichler vznesl dotaz k předpokládané ceně sanace skládky na Mezní Louce. 
Odpověděla J.Holešinská, že cenu ukážou až výsledky analýzy rizik.  

� Z.Pánek žádal o sdělení podrobností k plánované stavbě chodníku ze Hřenska 
k odbočce na Pravčickou Bránu. J.Drozd odpověděl, že v roce 2009 bude 
zpracována projektová dokumentace stavby a v následujících letech dojde 
k realizaci a s největší pravděpodobností bude opět využito mimorozpočtových 
zdrojů financování.  

 
10:43 – 10:51 
Informace o probíhajících a plánovaných projektech realizovaných Správou NP z 
mimorozpočtových zdrojů – Jan Drozd  
 

� byla podána informace o probíhajících a plánovaných projektech Správy NP České 
Švýcarsko financovaných z mimorozpočtových zdrojů – viz příloha č.5 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� H.Křížková vznesla dotaz na bližší specifikaci projektu rozšíření bezzásahového 
území. J.Drozd vysvětlil, že se jedná o lesnické zásahy v konkrétních lesních 
porostech, po jejichž realizaci budou lesní porosty převedeny do bezzásahového 
režimu a přiblížil lokalitu provedení zásahů. Dále konstatoval, že bude následovat 
prezentace M.Klitsche, kde bude předvedena zonace NP dle typů managementu, 
která přispěje k objasnění prováděných managementových opatření. 

� Z.Linhart požádal o doplnění informací k projektu „Obnova turistické 
infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko“. R.Nagel konstatoval, že 
projekt bude blíže představen v průběhu zasedání při prezentaci koncepce práce s 
veřejností v NP. 

 
10:52 – 10:56 
Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro management lesů NP České Švýcarsko - Libor Hort, 
předseda PS 

� L.Hort informoval o činnosti PS v roce 2008. PS se v roce 2008 zabývala postupy 
Správy NP při realizaci managementových opatření souběžně se zpracováním 



 

nahodilých těžeb, nastavení povinných odvodů Správy NP ve vztahu k realizaci 
managementových opatření a postup Správy NP České Švýcarsko při realizaci 
nahodilých těžeb způsobených kůrovci. 

� L.Hort požádal Správu NP České Švýcarsko o umístění všech zápisů z jednání 
obou pracovních skupin při Radě NP na webové stránky NP. 

 
10:57 – 11:07 
Informace o plánu rozšíření bezzásahových území v NP - Marek Klitsch 
 

� M.Klitsch informoval o plánu rozšíření bezzásahových území v NPČŠ během 
platnosti Plánu péče o NP – viz příloha č.6 k zápisu z Rady (prezentace v ppt). 

 
11:08 – 11:35 
Informace o postupu při řešení problematiky „kůrovec v NP“ - Jan Drozd 
 

� J.Drozd informoval o nárůstu početních stavů lýkožrouta smrkového na území 
NPČŠ  a o opatřeních přijatých Správou NP České Švýcarsko – viz příloha č.7 
k zápisu z Rady (prezentace v ppt). 

� L.Vaněček žádal o vysvětlení cíle managementových opatření ve vztahu k velkému 
rozdílu mezi potenciálně přirozeným (5%) a cílovým (30%) zastoupením smrku 
ztepilého na území NPČŠ. Vysvětlení podal J.Drozd, cílem managementových 
opatření prováděných Správou NPČŠ není dogmatická a úplná přeměna 
nepřirozených lesních ekosystémů na ekosystémy s potenciálně přirozeným 
zastoupením dřevin (odpovídajícím výsledkům pylových analýz a typlogickému 
mapování území NP), nýbrž nastartování přírodních procesů, tudíž cílem 
managementových opatření Správy NP je snížení zastoupení smrku na 30 % ze 
současných 59 % a úplné odstranění geograficky nepůvodních dřevin. 

� P.Bauer požádal o informaci škodách zvěří na území NPČŠ. Informaci podal 
J.Drozd, škody zvěří jsou každoročně vyčísleny a v pronajatých honitbách jsou u 
nájemců uplatňovány. Škody černou zvěří na nehonebních nelze majitelům 
pozemků ze strany Správy NP nahrazovat, nicméně Správa NP se snaží vždy 
pozemky uvést do původního stavu. 

� H.Křížková požádala o pravidelné podávání informací o výskytu kůrovce 
v blízkosti majetků obce Růžová. J.Drozd přislíbil informovat obce a další 
vlastníky lesa jejichž majetky navazují na pozemky spravované Správou NPČŠ o 
výskytu kůrovce na území NP. Dále konstatoval, že výskyt kůrovce u obce Růžová 
aktuálně zaznamenán  není. 

� J.Ferkl ve světle meziročního nárůstu kůrovcových těžeb a množství položených 
lapáků vznesl dotaz jak bude Správa NP postupovat v roce 2009. Odpověděl Jan 
Drozd, Správa NP činí 2x ročně rozsáhlé šetření k lokalizaci výskytu kůrovce a to 
nad rámec povinností lesnického personálu a vzhledem ke zvýšenému stavu 
lýkožrouta smrkového na území NP přistupuje k asanaci veškerého kůrovcového 
dřeva. Výši nahodilých těžeb v roce 2009 odhaduje Správa ve výši srovnatelné s 
rokem 2008, vše samozřejmě záleží na průběhu počasí. M.Klitsch informoval o 
stavu lýkožrouta smrkového v Národním parku Saské Švýcarsko. 

� Z.Pánek požádal o zasílání Zpravodaje Správy NP všem členům Rady NP. J.Drozd 
zasílání přislíbil. 

 
 



 

 
11:35 – 12:14 
PŘESTÁVKA  
 
12:15 – 12:21 
Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro udržitelný turismus v Českém Švýcarsku - Petr 
Kočka, předseda Pracovní skupiny 
 

� P.Kočka prezentoval zprávu o činnosti PS pro udržitelný turismus v Českém 
Švýcarsku – viz příloha č.8 k zápisu z Rady (prezentace v ppt). 

� V.Hadincová žádala o bližší specifikaci příležitostí a rizik spojených s rozvojem 
turistického ruchu. Odpověděl P.Kočka, příležitostmi jsou například rozvoj 
turistické infrastruktury a nová pracovní míst v turistickém ruchu a riziky jsou 
například poškozování terénu v ZCHÚ (sešlap skal) či problémy s odpadními 
vodami. 

 
12:22 – 12:52 
Představení hlavních tezí Koncepce práce s veřejností v NP - Richard Nagel 
 

� R.Nagel předtavil hlavní teze koncepce práce s veřejností, dokumentu který 
zpracovala Správa NP České Švýcarsko – viz příloha č.9 k zápisu z Rady 
(prezentace v ppt). 

� J.Eichler vznesl dotaz zda se Správa NP České Švýcarsko zabývá i zpětnou vazbou 
v podobě zjišťování informací o tom jak je NP přijímán veřejností. Odpověděl 
R.Nagel, zpětná vazba je nastavena a zmiňované informace budou v pravidelných 
intervalech zjišťovány. 

� A. Ottová Čepelková žádala přesnější představení cílových skupin, na které jsou 
zaměřeny aktivity Správy NP České Švýcarsko. R.Nagel představil 23 cílových 
skupin. 

� M.Mráz vyjádřil uznání, že je do práce s veřejností vnášen ze strany Správy NP 
České Švýcarsko systém a že by bylo dobré rozdělit cílové skupiny na hlavní a 
vedlejší. Dále vyjádřil potřebu získávání a evidování informací o připravovaných 
projektech (např. v pracovní skupině či Poradním sboru) směřovaných do rozvoje 
infrastruktury tak, aby bylo možné je koordinovat a zajistit tak směřování investic 
do celého území Českého Švýcarska a nikoliv jen do některých vybraných částí, 
například s nejvyšší návštěvností. 

� M.Schulz žádal rozšíření seznamu cílových skupin o dělníky v lese (dodavatele 
lesnických prací v NP) z důvodu snížení škod na lesních cestách způsobených lesní 
technikou a eliminace zanechávání odpadků v lese touto cílovou skupinou. J.Drozd 
podal vysvětlení o opravách a rekonstrukcích lesních cest ve vztahu k určovací 
žalobě p. Kinského a ke způsobu přebírání pracovišť po dodavatelích lesnických 
prací. 

� Z.Pánek vznesl dotaz, zda se Správa NP České Švýcarsko chystá regulovat počet 
návštěvníků na uzemí NP či ve vybraných lokalitách. P.Benda odpověděl, že k 
tomuto omezování prozatím Správa NP nemá důvod.   

 
12:53 – 13:20 
Prezentace výstupů z monitoringu návštěvnosti území NP za období 2005 až 2008 - Tomáš 
Salov 



 

� T.Salov prezentoval výsledky monitoringu návštěvnosti na území NP – viz příloha 
č.10 k zápisu z Rady (prezentace v ppt) a přislíbil, že v horizontu měsíců - po 
kalibraci dat z obou typů sčítání- budou výsledky monitoringu v časové řadě 
prezentovány veřejnosti 

� T.Rothröckel vznesl dotaz jaké jsou provozní náklady celého monitoringu a kolik 
stojí provoz jednoho bodu. Odpověděl T.Salov, náklady na roky 2008 – 2010 jsou 
1,6 mil. Kč bez DPH na 15 ks provozovaných bodů. V roce 2010 má Správa NP 
České Švýcarsko možnost odkoupit celý systém za zůstatkovou hodnotu. 

� M.Kučera žádal informaci o řešení situace s porušováním zákazu vstupu do I.zóny 
NP s odvolaním na výsledky sčítání. T.Salov odpověděl, že stráž přírody se na tato 
místa soustředí a i ve spolupráci s kolegy z NP Saské Švýcarsko tato porušování 
zákazu řeší. 

� V.Hadincová prezentovala svou zkušenost s I.zónou NPČŠ a konstatovala, že 
všechny lokality I.zóny nejsou zatěžovány stejně – při svých výzkumech se v 1. 
zóně s turisty nesetkala. Toto konstatování T.Salov potvrdil. 

� J.Ferkl vyjádřil přesvědčení, že by se Správa NP České Švýcarsko měla na místa 
porušování zákazu vstupu do I.zóny více soustředit nebo vytýčit oficiální 
turistickou stezku. T.Salov zopakoval, že se těmto místům Správa NP věnuje. 

� P.Kočka vznesl dotaz zda Správa NP České Švýcarsko uvažuje o rozšíření tohoto 
monitoringu. T.Salov odpověděl, že uvažujeme o 10 letém provozu ve stejném 
rozsahu. Dále se P.Kočka zeptal zda je funkční FTP server s daty z výsledků 
monitoringu. T.Salov potvrdil jeho funkčnost a informoval o možnosti poskytnutí 
software ke zpracování dat monitoringu.    

 
13:21 – 13:40 
Informace o průběhu sanačních opatřeních v okolí obce Hřensko - Zuzana Vařilová 
 

� Z.Vařilová informovala o průběhu sanačních opatření – viz příloha č.11 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� Z.Vařilová pozvala přítomné na seminář o systému automatického monitoringu 
skal, který se uskuteční dne 11.12.2008 v zasedací místnosti v Domě Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě. 

� P.Kočka se tázal zda je možné rozšířit působnost oddělení prevence přírodních 
rizik (dříve odd. geologie - skalní čety) mimo území NP. P.Benda odpověděl, že v 
okamžiku rozšíření NP bude tato působnost pokrývat i území okolních obcí. V 
současné době se snažíme všem obcím vycházet vstříc. 

 
 
13:41 – 13:43 
DISKUZE  

� J.Ferkl požádal o zařazení následujících bodů do programu příštího zasedání Rady 
NP:  1) aktuální informace o postupu při zpracování kůrovce, 2) bilance 
mysliveckého hospodaření na území NP   

� L.Hort oznámil že ještě v prosinci roku 2008 bude svoláno 12.zasedání Rady NP 
(březen 2009)  

 
 
13:44– 13:45 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 



 

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

 
 

Úkoly pro členy Rady NP: 
1) členové Rady NP podají do 15.2.2009 návrhy na jmenování předsedy a místopředsedy 

Rady NP. Návrhy budou zaslány na adresu r.nagel@npcs.cz 
 
Úkoly pro Správu NP České Švýcarsko: 

2) Správa NP České Švýcarsko umístí všechny zápisy z jednání obou pracovních skupin při 
Radě NP na webové stránky NP. 

3) Správa NP České Švýcarsko bude informovat obce a další vlastníky lesa jejichž majetky 
navazují na pozemky spravované Správou NPČŠ o výskytu kůrovce na území NP. 

4) Správa NP České Švýcarsko bude zasílat Zpravodaj Správy NP všem členům Rady NP.  
5) Správa NP České Švýcarsko zařadí do programu příštího zasedání Rady NP následující 

body:  1) aktuální informace o postupu při zpracování kůrovce, 2) bilance mysliveckého 
hospodaření na území NP 

6) Správa NP České Švýcarsko spolu s předsedou Rady NP v prosinci 2008 svolá 12.zasedání 
Rady NP na březen 2009. 

 
 
 
 
 
Přílohy k zápisu:  

1) prezenční listina 
2) nová organizační struktura Správy NP České Švýcarsko platná od 1.1.2009 
3) návrh na rozšíření NP České Švýcarsko (mapka) 
4) informace o postupu schvalování Plánu péče o NP (prezentace ppt) 
5) informace o probíhajících a plánovaných projektech Správy NP České Švýcarsko 

financovaných z mimorozpočtových zdrojů (prezentace ppt) 
6) informace o plánu rozšíření bezzásahových území v NPČŠ (prezentace ppt) 
7) informace o postupu při řešení problematiky „kůrovec v NP“ (prezentace ppt) 
8) zprávu o činnosti PS pro udržitelný turismus v Českém Švýcarsku (prezentace v ppt) 
9) hlavní teze Koncepce práce s veřejností v NP (prezentace v ppt) 
10) výstupy z monitoringu návštěvnosti území NP za období 2005 až 2008 (prezentace v ppt) 
11) informace o průběhu sanačních opatřeních v okolí obce Hřensko (prezentace v ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 27.11.2008 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Marek Mráz (8.12.2008) e-mailem (připomínky zapracovány do zápisu) 
  Zdeněk Pánek (4.12.2008) e-mailem (bez připomínek) 

 


