
 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  



 

 

 
 

Zápis z 12. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 26.03.2009 
 
Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové rady NP: 
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. Marta Krejzová  - Obec Janov 
p. Krenke Alexei  - Pall, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 
p. Zbyněk Linhart  -  Město Krásná Lípa 
p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 
p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 
p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 
p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. 
p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. 
 
 
 
Hosté: 
pí. Pešková   - v zastoupení za J.Eichlera ČSOP Tilia 
 
 
 
Za  Správu NPČŠ byli přítomni:  
Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 
Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 
Aleš Smutný   -  ředitel odboru ekonomiky a veřejných vztahů 
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  
Tomáš Salov    -  tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
 
 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 01399/2009 
 
 

Průběh zasedání: 
 
10:28 – 10:33 
Úvodní slovo– Pavel Benda, Richard Nagel  

 
� Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 
� V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 32 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

� R.Nagel (tajemník Rady) představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy 
k jeho doplnění a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně 
schválen. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

� R.Nagel navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 
p.Mänzela. Navržení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 

� P.Bendou byli představení noví členové Rady NPČŠ: 
RNDr.Zvelebil – Geotools, o.s. 
Božena Valentová – Český horolezecký svaz 

� P.Benda podal informaci o odvolání těchto členů Rady: 
p.Benedikt 
p.Dostál 
p.Hejtmánek 
p.Cílek 
 
 

10:34 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Pavel Benda 
 

� Členové Rady nepodali v daném termínu žádný návrh na předsedu a místopředsedu 
Rady. 

� P.Benda navrhl na předsedu Rady pana Libora Horta a nechal o návrhu hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným předsedou Rady je do roku 
2011 pan Libor Hort. 

� P.Benda navrhl na místopředsedu Rady pana Zdeňka Pánka a nechal o návrhu 
hlasovat. 
(PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). Nově zvoleným místopředsedou Rady je do 
roku 2011 pan Zdeněk Pánek. 
 
 

10:37 – 11:38 
Kontrola úkolu z 11. zasedání Rady  - Richard Nagel 
 

� Všechny úkoly uložené Správě NP České Švýcarsko byly splněny, vyjma jednoho 
úkolu (zasílání Zpravodaje NP všem členům Rady). Tento úkol nebyl splněn neboť 



 

v období uplynulém od uložení úkolu nevyšlo žádné číslo Zpravodaje. Úkol nadále 
trvá a bude plněn při každém vydání Zpravodaje. 

 
 
10:39 – 10:54 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Tomáš Salov  
 

� Byla podána informace o spolupráci NPSS a NPČŠ – viz příloha č.2 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

� P.Kočka vznesl dotaz jakým způsobem budou distribuovány informace NPSS o 
jejich akcích pro veřejnost. 

� T.Salov odpověděl, že naše infomateriály budou obsahovat informace o akcích 
NPSS a naopak. 

� P.Benda doplnil, že cílem spolupráce obou bilaterálních NP je získání certifikátu 
kvality přeshraniční spolupráce. Společně s NPSS budeme pracovat na odstranění 
rozdílů mezi postupy a cíli obou Správ NP. 

 
(10:40 – na zasedání se dostavila členka Rady paní Božena Valentová (ČHS), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:55 – 11:04 
Příprava oslav 10 let existence NPČŠ – Richard Nagel 

� Byla podána informace o přípravě oslav 10 let existence NPČŠ a o spojení oslav s 
oslavami 20 let existence NPSS. 

� Stručný návrh aktivit oslav: 
1) slavnostní setkání se zástupci místních samospráv, kraje, ministerstev ČR a 

Saska a dalších významných institucí. Místem konání bude Bad Schandau v 
BRD (květen 2010). 

2) odborná konference na téma dosažených výsledků činnosti NP (2 denní 
konference). Místem konání bude Děčín. 

3) akce pro veřejnost 
- přeshraniční výlety a cyklovýlety 
- výstava ve spolupráci s federací Europarc (putovní výstava) 
- otevření naučné stezky Gabrielina stezka 
- zábavné dny a soutěže 

4) propagační materiály 
- kniha o Pravčické bráně (Velká kniha o velké bráně) vydána bude v 

květnu 2010 a později vyjde i v německé mutaci 
- kalendář 2010 

 
 
11:05 – 11:06 
Informace o činnosti pracovní skupiny při Radě pro udržitelný turismus – Petr Kočka 
 

� byla podána stručná informace o činnosti pracovní skupiny. 
 
 
 
 



 

 
 
11:07 – 11:15 
Informace o setkání Správy NP České Švýcarsko, zástupců obcí a MŽP – Pavel Benda 
 

� P.Benda informoval o setkání na téma:  “Možnosti čerpání finančních prostředků z 
národních programů a fondů EU”. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP doporučuje Správě NP České Švýcarsko navrhnout ministrovi 
životního prostředí změny v dotačních tiutlech, které vzešly z jednání dne 
10.3.2009 v Růžové. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:16 – 11:26 
Aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval návrhy opatření  – viz příloha č.3 k zápisu z Rady (prezentace 
v ppt). 

 
 
11:27 – 11:46 
Bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 – Jan Drozd 
 

� J.Drozd prezentoval bilanci mysliveckého hospodaření  – viz příloha č.4 k zápisu 
z Rady (prezentace v ppt). 

 
 
11:47 – 11:50 
Informace k rozšíření NP České Švýcarsko – Pavel Benda 

� P.Benda informoval o posunu v připravovaném rozšíření NP a doplnil, že dojde-li k 
široké shodě nad tímto návrhem napříč všemi dotčenými samosprávami bude 
přistoupeno k podání návrhu na rozšíření na MŽP. 

� Bylo navrženo znění usnesení Rady: 
Rada NP bere na vědomí, že se vedou konzultace a jednání týkající se změn 
hranic národního parku. 
O tomto usnesení bylo hlasováno: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Rada 
odsouhlasila výše uvedené usnesení. 

 
 
11:51 – 12:27 
DISKUZE (Různé) 

� p.Zvelebil vznesl následující dotazy a připomínky: 
1) V plánu péče o NP je velice málo zahrnuta péče o neživou přírodu. Je si Správa 

NP České Švýcarsko vědoma, že dojdeli k rozšíření NP bude to pro  NP velká 
finanční i pracovní zátěž v oblasti monitoringu a sanace skal? Odpověděl 
P.Benda: Ano, jsme si toho vědomi a počítáme s peronálním posílením skalní 
čety. 



 

2) Jsou Správě NP České Švýcarsko známy všechny významné skalní objekty na 
území NP, existuje nějaká pasportizace? Odpověděl J.Drozd: Ano, pasportizace 
území NP stále probíhá a valná většina významných skalních objektů je nám 
známa. 

3) Je si Správa NP České Švýcarsko vědoma, že se vzrůstající těžbou dřeva na 
území NP (tak jak je deklarováno v PPoNP) může docházet k větší erozi půdy a 
že půdy na území NP jsou k erozi velmi náchylné? Odpověděl J.Drozd: výše 
těžeb na území NP nepřesahuje 50% maximální výše těžeb povolených LHP. 
Správa NP České Švýcarsko využívá při managementových opatřeních 
podrostní formy hodpodaření a k přírodě šetrné technologie, tudíž je eroze půdy 
naprosto minimalizována a pokud k ní dojde v důsledku činnosti NP jsou 
činěna protierozní opatření. 

4) Zdůraznil, že je třeba management neživé přírody více financovat z vnějších 
zdrojů a současně že je třeba více motivovat zaměstnance k získávání a 
využívání těchto mimorozpočtových zdrojů. Odpověděl A.Smutný, který 
vysvětlil způsob financování Správy NP České Švýcarsko ze státního rozpočtu 
ale i z vnějších zdrojů. Naší snahou samozřejmě je získání maximálního 
možného množství finančních zdrojů.  

� V.Hadincová vyjádřila přesvědčení, že Správa NP České Švýcarsko má ještě 
významný prostor pro žádání a získávání externích zdrojů financování. 

� p.Zvelebil doplnil, že do budoucna bude výzkum možné financovat pouze z 
externích zdrojů. 

� J.Holešinská informovala o posunu při schvalování Plánu péče o NPČŠ. 
� Z.Pánek vznesl dotaz, zda Správa NP České Švýcarsko neuvažuje o vydání 

publikace o Soutěskách. Odpověděl P.Benda, že vydávání publikací je finančně 
náročné, nicméně, že příští publikace by mohla být o Soutěskách. 

� H.Kozáková konstatovala, že vydáním publikace o Pravčické bráně děláme 
zadarmo reklamu provozovateli Sokolího hnízda. Dále se dotázala všech 
přítomných členů Rady a zástupců Správy NP, zda se zajímají o situaci v 
Soutěskách? (poškozený jez v Divoké soutěsce). Odpověděl T.Salov: 
Nedomníváme se, že děláme Pravčické bráně reklamu. Pravčická brána je logu 
Správy NP České Švýcarsko a oblast Českého Švýcarska signalizuje. Situace v 
Soutěskách Správu NP zajímá, nicméně respektujeme současný majetkový stav (či 
spor) a dohlížíme, aby v Soutěskách nebyl porušován zákon o ochraně přírody a 
krajiny (ZOPK). Samozřejmě by Správu NP mrzelo, kdyby provoz pramic nebyl 
obnoven. 

� P.Kočka konstatoval, že Srbskou Kamenici problémy se soukromým jezem v 
Soutěskách nezajímají. 

� H.Kozáková reagovala tím, že by obec Srbská Kamenice tyto problémy zajímat 
měly, neboť turisté, kteří by potenciálně Soutěsky navštívili, by mohli hledat 
ubytování právě v Srbské Kamenici. 

� H.Kozáková vyjádřila domněnku, že v Soutěskách při opravách jezu k porušování 
ZOPK dochází. Na toto sdělení reagovala J.Holešinská, která vyjádřila přesvědčení, 
že z pohledu ZOPK je oprava jezu v pořádku.  

� B.Valentová informovala přítomné o změně pravidel pískovcového lezení ČHS, a 
to, že byl zrušen zákaz používání magnezia na pískovcích. Zároveň ubezpečila 
zástupce Správy NP, že na území NP se magnezium používat nebude. Na toto 
sdělení reagovala J.Holešinská s tím, že Správa NP zaznamenala zrušení tohoto 



 

zákazu, a že již zaslala na ČHS informační dopis, že zákaz používání magnezia na 
území NP trvá, neboť je zakotven v platném návštěvním řádu NPČŠ.  

 
 
12:28– 12:30 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 

� L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko, poděkoval 
přítomným za projevenou důvěru a znovuzvolení a dále poděkoval všem 
přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
1) prezenční listina 
2) informace o spolupráci NPSS a NPČŠ (prezentace ppt) 
3) aktuální informace o opatřeních Správy NP proti nežádoucímu rozvoji kůrovce (prezentace 

ppt) 
4) bilance mysliveckého hospodaření v NP v letech 2000 až 2008 (prezentace ppt) 

 
 
 
 
 
 
V Krásné Lípě dne 26.03.2009 
Zapsal:  Jan Drozd 
Zápis ověřili:  Jiří Mänzel (21.04.2009) e-mailem  
  Zdeněk Pánek (03.04.2009) e-mailem  


