
 

 

 
 

Zápis z 13. plenárního zasedání 

Rady NP České Švýcarsko  

ze dne 10.11.2009 
 

Přítomní dle prezenční listiny: 
 

Členové rady NP: 

p. Petr Bauer   - Spolek přátel Českého Švýcarska 

p. Jan Eichler   - ČSOP Tilia Krásná Lípa 

p. Jan Ferkl   - Lesy ČR, s.p. 

p. Jaroslav Fišer  - Obec Jetřichovice 

p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 

p. Petr Kočka   - Obec Srbská Kamenice 

p. Vladislav Kopecký  - CHKO Labské Pískovce 

pí. Helena Kříţková  - Obec Růţová 

p. Karel Kubát   - UJEP Ústí nad Labem, PřF 

p. Martin Kučera  - Klub Českých turistů 

p. Jiří Mänzel   - Obec Staré Křečany 

p. Marek Mráz   - České Švýcarsko o.p.s. 

p. Navrátil Josef  - Město Chřibská 

p. Zdeněk Pánek  -  Obec Hřensko 

p. Paroha Lubomír  - České Švýcarsko sobě o.p.s. 

p. Karel Rezek   - Penzion Stará Hospoda 

p. Martin Schulz  - Obec Doubice 

p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 

pí. Boţena Valentová  - Český horolezecký svaz 

p. Vaněček Libor  -  UNILES, a.s. (nepodepsán na prezenční listině) 

p. Zvelebil Jiří   - Geotools, o.s. (nepodepsán na prezenční listině) 

 

 

 

Hosté: 

pí. Šárka Pastrňáková  - v zastoupení za p. Dolejského (MŢP) 

p.Braum   - Lesy ČR, s.p. 

 

 

Za  Správu NPČŠ byli přítomni: 

Pavel Benda    -  ředitel NP České Švýcarsko 

Jan Drozd    - ředitel odboru péče o ekosystémy 

Richard Nagel   -  vedoucí oddělení veřejných vztahů 

Jana Holešinská   -  vedoucí oddělení plánu péče a ochrany přírody 

Miloš Trýzna    -  zoolog odd. plánu péče a ochrany přírody  

 

 



 

Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 05310/2009 

 

 

Průběh zasedání: 

 
10:15 – 10:18 
Úvodní slovo– Libor Hort (předseda Rady NP)  

 

 Přivítání členů Rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko. 

 V okamţiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 19 členů Rady z celkových 31 členů. Rada je 

usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou č.1 k zápisu z Rady. 

 L.Hort představil program 12.zasedání, vyzval přítomné členy k jeho doplnění, na 

základě výzvy byla prezentace o monitoringu přesunuta na konec zasedání. L.Hort 

nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen. (PRO: 

19, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0) 

 L.Hort navrhl jako zapisovatele Jana Drozda a jako ověřovatele zápisu p.Pánka a 

p.Navrátila. Navrţení byli Radou jednohlasně schváleni. (PRO: 18, PROTI: 0, 

ZDRŢEL SE: 1) 

 

 

10:18 – 10:20 

Představení nových členů Rady NP – Pavel Benda 

 

 P.Benda představil nového člena Rady – pana Vladimíra Dolejského, který v Radě 

střídá zástupkyni MŢP paní Vopálkovou. 

 Š.Patrňáková představila nově vzniklý odbor na MŢP (Odbor pro národní parky), 

jehoţ ředitelem je právě pan Dolejský. Současně pana Dolejského omluvila ze 

zasedání Rady, neboť musel pracovně do Krkonošského národního parku. 

 

 

10:20 – 10:27 

Úprava řídících dokumentů Rady NP – Richard Nagel 

 

 R.Nagel představil drobné změny řídících dokumentů Rady (Statut Rady a 

Organizační řád). 

 Na návrh pana Kučery byl návrh změny Statutu přímo v průběhu zasedání upraven 

a  L.Hort o něm dal hlasovat s následujícím výsledkem: 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0 

 Statut Rady v novém znění je přílohou č.2 k zápisu z Rady. 

 Změny Organizačního řádu byly přijaty bez připomínek a L.Hort o něm dal 

hlasovat s následujícím výsledkem: 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0 

 Organizační řád Rady v novém znění je přílohou č.3 k zápisu z Rady. 

 

 

 

 



 

10:28 – 10:42 

Kontrola plnění usnesení z 12. plenárního zasedání a informace o setkání ministra ţivotního 

prostředí se zástupci obcí 18.9.2009 v Krásné Lípě – L.Hort, H.Härtel 

 

 úkol uloţený Správě NP České Švýcarsko usnesením z 12.zasedání Rady byl 

splněn. 

 H.Härtel informoval o setkání starostů s ministrem ŢP. 

 L.Paroha informaci doplnil. Objasnil, ţe MŢP ztratilo zvací dopis starostů a pan 

ministr přijel vlastně na pozvání starosty Krásné Lípy. Pan ministr sice přislíbil 

úpravu dotačních titulů, ovšem po konzultaci L.Parohy na MŢP není velká část 

navrhovaných úprav moţná. L.Paroha navrhl, aby Rada NP oslovila MŢP, vyzvala 

jej ke spolupráci a hlavně ke zpětné vazbě. Zejména je třeba přizvat starosty obcí 

(nebo jejich zástupce např. pana Mänzela) k jednání o změnách v dotačních 

titulech. L.Paroha upozornil na vzniklou situaci ohledně projektu obce Růţová 

týkající se čištění odpadních vod, na podání ţádosti byly pouze 2 dny!! a po té byla 

výzva uzavřena. 

 P.Benda také vyjádřil nespokojenost nad současnou situací.  

 Š.Patrňáková oznámila, ţe na MŢP je v současné době intenzivně projednáván 

návrh úpravy dotačních titulů dle poţadavků obcí a přislíbila, ţe materiál bude 

starostům k dispozici. 

 L.Paroha současně s H.Kříţkovou oznámili, ţe do konce zasedání Rady 

naformulují usnesení Rady, k podpoře projektu obce Růţová.  

 

 

10:43 – 10:49 

Aktuální informace o novelách zákonů č.114/1992 Sb. a č. 161/1999 Sb.– Jana Holešinská  

 

 J.Holešinská podala informaci o novelách zmiňovaných zákonů – viz příloha č.4 

k zápisu z Rady. 

 J.Eichler vznesl dotaz zda se změny dotknou kompetencí NPČŠ. Odpověděla 

J.Holešinská, ţe ţádné jiné neţ představené změny v novelách nejsou. 

 

 

10:50 – 10:52 

Aktuální informace o schválení Plánu péče – Jan Holešinská 

 

 J.Holešinská informovala Radu o tom, ţe byl schválen Plán péče o Národní park 

České Švýcarsko a současně poděkovala za spolupráci všem dotčeným obcím a 

Radě NP. 

 

 

10:53 – 10:59 

Aktuální informace o záměru rozšíření národního parku – Pavel Benda, Jana Holešinská 

 

 byla podána stručná informace o stavu jednání o rozšíření NP – viz. Příloha č.5 k 

zápisu z Rady (mapka) a příloha č.6 (prezentace ppt). 

 Z.Pánek vznesl dotaz zda lze říci jaký časový úsek zabere procedura rozšíření NP. 

Odpověděl P.Benda s tím, ţe přesně to říci nelze, nicméně odhaduje, ţe návrh 

novely zákona o rozšíření NP by mohl být parlamentu ČR předloţen v roce 2011. 



 

 Z.Pánek poţádal o objasnění současné situace v Tisé. Odpověděl P.Benda – 

zastupitelstvo nárh rozšíření NP o území v k.ú. Tisá odsouhlasilo a v současné době 

probíhají intenzivní jednání se zájmovými skupinami v Tisé. 

 M.Mráz se dotázal na moţnost vstupu místních do první zóny NP po rozšíření NP. 

Odpověděl P.Benda, ţe bude třeba tento institut protlačit do znění zákona o 

rozšíření NP, v současné době plně ctíme ustanovení návštěvního řádu NP, který 

vstup do 1.zóny místním umoţňuje. 

 J.Eichler pozitivně kvitoval přístup ředitele NP k této problematice. 

 J.Navrátil se zeptal, zda bude zbytek CHKO Labské pískovce v okolí Chřibské po 

rozšíření NP převeden do území CHKO Luţické Hory? Odpověděl P.Benda s tím, 

ţe se o této záleţitosti ještě vůbec nejednalo. 

 

 

11:00 – 11:20 

Péče o les a rekonstrukce lesních cest v NP – Jan Drozd 

 

 J.Drozd informoval o péči o lesní ekosystémy v roce 2009, představil zdroje 

financování, změny v mysliveckém plánování a podal informaci o současném stavu 

kůrovce na území NPČŠ (viz příloha č.7 – prezentace ppt) 

 J.Drozd informoval o stavu lesních cest, o důvodech jejich poškození a jejich 

plánované rekonstrukci. 

 

 

11:21 – 11:24 

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro management lesů NP České Švýcarsko  - Libor Hort 

 

 L.Hort podal informaci o činnosti pracovní skupiny a oznámil, ţe zápisy ze všech 

jednání této pracovní skupiny jsou k dispozici na webových stránkách NPČŠ. 

 

 

11:25 – 11:33 

Informace o předběţných výsledcích projektu “Analýza rizik staré skládky v k.ú. Mezná u 

Hřenska” – Jana Holešinská 

 

 J.Holešinská prezentovala předběţné výsledky analýzy rizik – viz příloha č.8 

k zápisu z Rady (prezentace ppt). 

 

 

11:34 – 11:40 

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro udrţitelný turismus v Českém Švýcarsku  - Richard 

Nagel  

 R.Nagel informoval o výsledcích práce pracovní skupiny (hledání indikátorů stavu 

ţivotního prostředí, indikátorů rozvoje turistického ruchu, sestavování metodiky 

sledování vývoje turistického ruchu) a současně sdělil, ţe zápisy ze všech jednání 

této pracovní skupiny jsou k dispozici na webových stránkách NPČŠ. 

 J.Eichler vznesl dotaz zda uvaţuje Správa NP o spolupráci s UJEP v Ústí nad 

Labem (fakultou ţivotního prostředí)? Odpověděl R.Nagel, ţe z našeho pohledu je 

nutné postihnout dlouhodobé trendy v řádech desítek let, takţe diplomanty není 

dost dobře moţné vyuţít. 



 

 

 

 

11:41 – 11:53 

Plánované aktivity k oslavám 10. výročí zaloţení NP  - Richard Nagel 

 

 R.Nagel představil plánované aktivity – viz příloha č.9 (prezentace ppt).  

 

 

11:54– 12:03 

Informace o projektech České Švýcarsko o.p.s. zaměřených na oblast turistického ruchu a 

obnovu kulturních památek  - Marek Mráz 

 

 M.Mráz představil projekty řešené o.p.s. České Švýcarsko – viz příloha č.10 

(prezentace ppt).  

 

 

12:04 – 12:19 

Informace o průběhu konzervace kulturní památky Dolský mlýn  - Natalie Belisová 

  

 N.Belisová informovala o průběhu konzervace Dolské Mlýna – viz příloha č.11 

(prezentace ppt).  

 

 

12:20 – 12:48 

Monitoring a sanace skal, aktuální informace ke skalnímu řícení v k.ú. Hřensko  - Zuzana 

Vařilová, Jiří Zvelebil 

 

 J.Zvelebil informoval o skalním řícení ve Hřensku a poukázal na dle jeho názoru 

nedostatečné řešení celkové situace ze strany NP  – viz příloha č.12 (prezentace 

ppt). 

 M.Mráz sdělil, ţe riziko skalního řícení vnímá jako velké a vyzval Radu NP k 

podání pomocné ruky Správě NP. 

 J.Zvelebil sdělil, ţe chtěl pouze upozornit na to, aby si Správa NP udělala pořádek 

ve svých kompetencích ve ztahu k řešení krizových situací ohledně skalního řícení. 

 Z.Vařilová prezentovala svůj názor o střetu zájmů ochrany přírody a ochrany 

ţivota, zdraví a majetku občanů. P.Benda konstatoval, ţe tam, kde jsou skály 

hrozící zřícením v bezprostřední blízkosti obcí, je jednoznačně nadřazena ochrana 

ţivotů, zdraví a majetku. 

 L.Paroha poţádal Správu NP České Švýcarsko o předloţení manaţerského shrnutí 

v čem by mohla Rada NP podpořit Správu NP ve vztahu k riziku skalního řícení 

(pokud to bude ze strany Správy shledáno jako potřebné) a současně potvrdil 

konstatovaní P.Bendy. 

 

 

 

 

 

 



 

12:49 – 12:51 

Formulace usnesení Rady NP 

 

 L.Paroha a H.Kříţková formulovali následující usnesení Rady NP: 

Rada NP České Švýcarsko bere na vědomí informaci o nemoţnosti podat 

projekt čištění komunálních odpadních vod v obci Růţová do OPŢP z důvodu 

omezení výzvy (časové i finanční). Doporučuje Správě NP České Švýcarsko 

podpořit ţádost obce Růţová Ministrovi ŢP o umoţnění přístupu do v 

současné době uzavřené výzvy. 

 L.Hort dal o usnesení hlasovat s následujícím výsledkem: 

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 2 

 Usnesení bylo přijato. 

 

 

12:52 

DISKUZE – nikdo se nepřihlásil 

 

 

12:53 

Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort, Pavel Benda 

 

 L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy rady NP České Švýcarsko a poděkoval 

všem přítomným členům Rady za aktivní účast. 

 P.Benda rovněţ poděkoval všem přítomným členům Rady i hostům za účast. 

 

 

 

Přílohy k zápisu:  

1) prezenční listina 

2) nový Statut Rady NP 

3) nový Organizační řád Rady NP 

4) aktuální informace o novelách zákonů č.114/1992 Sb. a č. 161/1999 Sb. 

5) aktuální mapka návrhu rozšíření NP 

6) informace o stavu jednání o rozšíření NP (prezentace ppt) 

7) aktuální info o postupu při zpracování dřevní hmoty napadené kůrovci (prezentace ppt) 

8) analýza rizik staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska (prezentace ppt) 

9) plánované aktivity k oslavám 10. výročí zaloţení NP (prezentace ppt) 

10) projekty České Švýcarsko o.p.s. zaměřených na oblast turistického ruchu a obnovu 

kulturních památek (prezentace ppt) 

11) informace o průběhu konzervace kulturní památky Dolský mlýn (prezentace ppt) 

12) pády skal: poučení z krizového vývoje (prezentace ppt) 

 

 

 

 

V Krásné Lípě dne 10.11.2009 

Zapsal:  Jan Drozd 

Zápis ověřili:  Josef Navrátil (20.11.2009) e-mailem  

  Zdeněk Pánek (19.11.2009) e-mailem  


