
 

 

 
 
 

Zápis ze 14. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 11.11.2010 
 

Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové Rady NP: 
p. Petr Bauer   - Spolek přátel Českého Švýcarska 
p. Josef Černý   - Obec Hřensko 
p. Jaroslav Červený  - Česká zemědělská univerzita Praha, FLD 
pí. Věra Hadincová  - Botanický ústav AV ČR 
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
p. Vladislav Kopecký  - Správa CHKO Labské Pískovce 
p. Petr Kočka   - Obec Srbská Kamenice 
p. Alexei Krenke  - PAAL, s.r.o. 
p. Martin Kučera  - KČT 
p. Zbyněk Linhart  - Město Krásná Lípa 
p. Martin Mänzel  - Obec Staré Křečany 
p. Marek Mráz   - České Švýcarsko, o.p.s.  
p. Lubomír Paroha  - České Švýcarsko sobě, o.s.  
p. František Pelc  - AOPK ČR 
p. Karel Rezek  - Penzion Stará hospoda, Doubice 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Antonín Terber  - Ústecký kraj 
pí. Božena Valentová  - Český horolezecký svaz 
 
Hosté: 
p. Martin Bílý   - MŽP 
 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel NP České Švýcarsko 
p. Jan Drozd   - ředitel odboru péče o ekosystémy 
p. Richard Nagel  - vedoucí oddělení veřejných vztahů 
p. Tomáš Salov  - tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
pí. Zuzana Vařilová  - geolog, vedoucí odd. geologie 
p. Marek Klitsch  - lesník, odd. plánu péče a ochrany přírody 
pí. Dana Šteflová  - lesník, odd. plánu péče a ochrany přírody 
p. Handrij Härtel  - ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a mezinárod.  
     spolupráce 
pí. Gabriela Klitschová - asistentka, odd. vnitřní spávy a právní podpory 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 04972/2010 
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Průběh zasedání: 
 
10:21 – 10:25 
Úvodní slovo – Libor Hort (předseda Rady NP) 
 
Ø Přivítání členů rady NPČŠ, hostů a zástupců Správy NP České Švýcarsko 
Ø V okamžiku zahájení zasedání Rady NP (dále jen Rada) bylo v jednacím sále dle 

prezenční listiny přítomno 17 členů Rady z celkových 30 členů. Rada je 
usnášeníschopná. Prezenční listina je k nahlédnutí na webových  stránkách NP České 
Švýcarsko. 

Ø L. Hort představil program 14. zasedání  Rady NP, vyzval přítomné členy k jeho doplnění 
a nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen ( PRO: 17, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 

Ø L. Hort navrhl jako zapisovatelku G. Klitschovou a jako ověřovatele zápisu M. Kučeru a V. 
Hadincovou. Navržení byli radou jednohlasně schváleni. (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0). 

 
10:25 – 10:28 
Kontrola plnění usnesení z 13. plenárního zasedání – Libor Hort 

 
Ø Usnesení z plenárního zasedání Rady NP dne 10.11.2009: Rada NP České Švýcarsko 

bere na vědomí informaci o nemožnosti podat projekt čištění komunálních odpadních vod 
v obci Růžová do OPŽP z důvodu omezení výzvy (časové i finanční). Doporučuje Správě 
NP České Švýcarsko podpořit žádost obce Růžová ministrovi ŽP o umožnění přístupu do 
v současné době uzavřené výzvy. 

Ø L. Hort vyzval zástupce Správy NP, aby se  k plnění usnesení vyjádřili. 
Ø P.Benda a L. Paroha sdělili, že s ohledem na skutečnost, že projekt obce Růžová nebyl v 

souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, nebylo relevantní intervenovat v jeho 
prospěch.  

 
10:28 – 10:30 
Představení nových členů Rady NP – Pavel Benda 
 
Ø P. Benda představil pana Jaroslava Červeného, který v Radě střídá zástupce ČZU Praha, 

FLD pana Bejčka. 
Ø Novým zástupcem Lesů ČR se v Radě NPČŠ stává pan Radek Braum, který v Radě 

střídá pana Ferkla. R. Braum se z jednání Rady pro velkou zaněprázdněnost omluvil. 
Ø P. Benda dále informoval o odstoupení paní Kozákové z Rady NP 

 
10:30 -10:32 
Personální a finanční situace na Správě NP České Švýcarsko v r. 2010 – Pavel Benda 
 
Ø P. Benda stručně Radu seznámil se současnou nelehkou ekonomickou situací Správy NP 

České Švýcarsko. 
Ø  Počet zaměstnanců byl v r. 2010 snížen o tři na současných 47 (došlo tedy ke snížení o 

6%). 
Ø Během kalendářního roku byl rozpočet  Správy NPČŠ dvakrát snížen. V prvím případě o 

cca. 1 mil Kč, ve druhém případě o 1,6 mil. Kč. V roce 2011 dojde pravděpodobně o další 
snížení rozpočtu o cca. 10%. 

Ø Snahou Správy NP je financování aktivit i z jiných zdrojů (dotační tituly). 
Ø Problematické se P. Bendovi jeví napojení na státní rozpočet (organizační forma Správy 

NP – OSS). Přestože rok 2010 byl pro NP České Švýcarsko velmi úspěšný v prodeji 
dřeva, veškeré příjmy z jeho prodeje byly odvedeny do státního rozpočtu. P. Benda 
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postrádá zpětnou vazbu ze strany MŽP např. ve formě navýšení dotací na opravy 
povodňových škod. Současně vyjádřil obavu, zda Správa NP bude schopna naplnit 
naplánované odvody do státního rozpočtu vzhledem k nemožnosti přesně odhadnout 
budoucí těžby. 

 
(10:32 na zasedání se dostavil člen Rady p. František Pelc (AOPK ČR), od tohoto okamžiku bylo 
v jednacím sále přítomno 18 členů Rady.) 
 
10:33 – 10:47 
Strategie rozvoje národních parků České republiky – Martin Bílý, Pavel Benda 
 
Ø M. Bílý představil Strategii rozvoje národních parků ČR. Stručně zhodnotil současný stav 

fungování národních parků ČŘ, vyzdvihl význam a jedinečnost každého z nich. V rámci 
prezentace představil vizi a cíle fungování národních parků do budoucna (prezentace viz. 
webové stránky NP České Švýcarsko). 

Ø M. Bílý vyzdvihl především princip trvale udržitelného rozvoje. Domnívá se, že tento 
princip v NP České Švýcarsko velmi dobře funguje. NP České švýcarsko se stal 
uznávanou a vyhledávanou marketingovou značkou 

 
(10:37 na zasedání se dostavil člen Rady NP pan A. Krenke (PAAL, s.r.o.), od tohoto okamžiku 
bylo v jednacím sále přítomno 19 členů rady.) 
 
Ø M. Bílý vyzval k případné diskuzi. Poukázal na to, že připomínky k této strategii ze strany 

obcí v regionu národního parku, předané prostřednictvím p. Parohy, byly v připravovaném 
materiálu zohledněny. 

Ø M. Šulc vznesl dotaz, jakou naději mají jeho připomínky k situaci, kdy Národní park České 
Švýcarsko je jako jediný mezi zbylými parky coby rozpočtová organizace nesvéprávný a 
státem omezovaný? 

Ø M. Bílý odpověděl, že snahou je sjednocení ekonomického modelu fungování všech 
národních parků v ČR. Všechny parky by v budoucnu měly být příspěvkové organizace. 
Výhodou by bylo jejich flexibilnější fungování, které by mimo jiné umožnilo i operativnější 
financování neočekávaných událostí (odstraňování následků živelních katastrof apod.) 

Ø L. Paroha namítl, že předkládaná vize je orientována pouze na potřeby národních parků a 
turistické veřejnosti. Nezohledňuje potřeby místních obyvatel. Domnívá se, že v práci 
s veřejností chybí zpětná vazba směrem k obyvatelstvu. 

Ø M. Bílý vyjádřil s tímto postojem souhlas a přislíbil zapracování této připomínky do 
strategie. 

Ø T. Rothröckl upozorňuje na skutečnost, že všechny národní parky na připravovaný 
dokument netrpělivě čekají, neboť má zrovnoprávnit jejich pozici. 

Ø M. Bílý upozorňuje, že navrhovaný materiál již prošel v červnu 2010 poradou vedení na 
MŽP, prodělal hodnocení RIA a až do něho budou zapracovány připomínky z regionů, 
bude opět předložen k jednání (cca. do konce r. 2010). 

 
10:47 – 11:12 
Komplexní balíček opatření „České Švýcarsko – modelový národní park a slušné místo 
pro život“ (Pavel Benda, Lubomír Paroha) 

 
Ø P. Benda společně s L. Parohou představili komplexní balíček opatření vytvořený na 

základě desti let zkušeností s fungováním Národního parku ČŠ. Jeho základem je 6 bodů 
řešících následující okruhy problémů: 

A. podpora dotační politiky rezortu MŽP odpovídající potřebám rozvoje obcí 
B. transformace obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko – k tomuto 

bodu M.Mráz uvedl, že tato otázka je plně v kompetenci zakladatelů a členů 
správní rady OPS České Švýcarsko 
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C. spojení Správ CHKO Labské Pískovce a NP České Švýcarsko 
D. úprava (rozšíření) hranic národního parku 
E. transformace Správy NPČŠ z rozpočtové organizace na organizaci 

příspěvkovou a řešení ekonomiky Správy NPČŠ 
F. úprava některých zákonných opatření 
(detailně viz. prezentace na webových stránkách NPČŠ) 

 
Ø L. Hort zdůrazňuje, že o prezentovaném balíčku je potřeba vést dikuzi a navrhuje na 

závěr diskuse hlasovat o usnesení. 
Ø F. Pelc připomíná, že celá problematika je daleko složitější a to ze dvou důvodů: 1. 

příspěvkové organizace nejsou ze strany ministerstva financí podporovány 
(upředňostňovány jsou rozpočtové). 2. není jednoduché propojení veřejné správy 
s příspěvkovou organizací. Ideální by bylo, kdyby rozpočtová organizace fungovala  ve 
flexibilnějším modelu. 

Ø P. Benda souhlasí, nicméně by rád vyvolal diskuzi. Rád by zvolil funkčnější model, ve 
kterém by Správa NPČŠ měla větší manévrovací prostor. Uvítal by zpětnou vazbu ze 
strany ministerstva. 

Ø M. Mráz  požaduje upřesnění, o čem by se mělo hlasovat. 
Ø T. Rothröckl upřesňuje, že soubor opatření není zatím řešením celé problematiky, ale 

pouze souborem námětů a současně se táže, jaký bude další postup předkládaného 
materiálu? 

Ø L. Hort formuluje následující usnesení Rady NP: 
Rada doporučuje tento materiál k tomu, aby ho Správa Národního parku České 
Švýcarsko používala v jednání s Ministerstvem životního prostředí a dalšími 
partnery. 

Ø L. Hort dal o usnesení hlasovat s následujícím výsledkem:  
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

 
11:12 – 11:28 
Informace o projektech České Švýcarsko, o.p.s. v oblastech regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu – Marek Mráz 
 
Ø M. Mráz představil projekt certifikace regionálních produktů a zdůraznil snahu o jejich 

další propagaci. Dále pohovořil o procesu certifikace, poreferoval o 2. kole certifikace a 
připravovaném katalogu regionálních produktů. Dále zmínil letošní povodně a poučení 
z nich vyplývající v souvislosti s negativní mediální kampaní a informoval o běžící finančí 
sbírce zaměřené na obnovu regionu postiženého živelnými pohromami.  
(Kompletní prezentace M.Mráze je umístěna na webových stránkách Správy NPČŠ). 
 

(11:14 ze zasedání odešel M. Šulc a K. Rezek. Od tohoto okamžiku bylo v jednacím sále 
přítomno 17 členů Rady). 
 
Ø P. Benda vyjádřil spokojenost s fungováním certifikační komise shvalující regionální 

produkty  
 
11:27 – 11:29 
Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro udržitelný turismus v Českém Švýcarsku – 
Lubomír Paroha 
 
Ø L. Paroha stručně poreferoval o výsledcích činnosti pracovní skupiny (prezentace 

k dispozici na webových stránkách Správy NPČŠ). Informoval o zapracování výstupů 
činnosti pracovní skupiny týkající se oblasti monitoringu cestovního ruchu a jeho vlivu na 
přírodní prostředí národního parku do aktualizované koncepce rozvoje cestovního ruchu 
v Českém Švýcarsku iniciované obecně prospěšnou společností České Švýcarsko. Dále 
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informoval o přesunu hlavní náplně činnosti pracovní skupiny z oblasti cestovního ruchu 
do oblasti dotací a vyjádřil poděkování členům pracovní skupiny za podporu a spolupráci. 
 

11:29 – 11:40 
Oslavy 10. výročí založení NP v roce 2010 – Richard Nagel 
 
Ø R. Nagel přítomné seznámil s uskutečněnými akcemi v rámci oslav (prezentace je 

umístěna na webových stránkách Správy NPČŠ). Se všemi akcemi vyjádřil spokojenost a 
vyjádřil přesvědčení, že posloužily ke zlepšování dobrého obrazu NPČŠ v očích 
veřejnosti. 

 
11:40 – 11:55 
Monitoring návštěvnosti NP v roce 2010 – Richard Nagel 
 
Ø R. Nagel poreferoval o realizovaných aktivitách v oblasti monitoringu návštěvnosti na 

území NPČŠ (automatický monitoring prostřednictvím 15 sčítacích zařízení, „ruční“ 
sčítání návštěvníků a dotazníková šetření mezi návštěvníky a místními obyvateli, 
realizovaná v rámci dlouhodobého projektu ÚŽP PřF UK Praha pod vedením dr. Čihaře) a 
představil dílčí výstupy monitoringu za letošní rok 

Ø R.Nagel dále připomněl negativní vliv letošních povodní na návštěvnost NP, což dokazují 
získaná data z monitoringu  a vyjádřil přesvědčení o nutnosti zkrátit destiletou periodu 
mezi jednotlivými dotazníkovými šetřeními spojenými s ručním monitoringem na dobu cca 
3 až 5 let. 

 
11:55 – 12:12 
Situace v soutěskách Kamenice po srpnové povodni – Josef Černý 
 
Ø J. Černý poděkoval Správě NPČŠ za podporu a pomoc během povodní v letošním roce.  
Ø Připomněl, že obec Hřensko v letošním roce zasáhly celkem 4 povodně a vyjmenoval 

škody, které na obecním majetku způsobily. 
Ø V současné době se provádí rekonstrukce přístupové cesty k dlolnímu přístavišti 

Edmundovy soutěsky 
Ø Informoval, že Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo obci dotaci na opravu poničené 

turistické infrastruktury v přístavišti Edmudovy soutěsky (I. etapa dotace ve výši 24 mil. 
Kč., II. etapa 25 mil. Kč.). Pro obec je problémem dofinancování akce vlastními prostřeky 
(původně  obec měla přislíbeno dotace ve výši 75% veškerých nákladů, podařilo se 
dojednat dotaci ve výši 90 %). 

Ø Cíle:  A. zahájení prací na přístavišti („zajezování“), tak aby mohl být na jaře 2011 
zahájen provoz pramic (předpokládá se zahájení provozu v květnu 2011). J. Černý 
poděkoval Správě NPČŠ za pomoc při obstarávání dřeva na opravy jezu. 

  B. odstraňování dopravních problémů v obci - vznikne nová lávka přes Kamenici 
 C. přetrvávají problémy s parkovacími plochami, především se jedná o parkoviště  
 nad hotelem Klepáč. Obec se bude snažit o nápravu. 
 D. v současné době není možný průjezd autobusů (o kapacitě 15 osob a více) 

 přes provizorní most ve směru Hřensko – Mezní Louka. Vedou se jednání 
 s dopravním podnikem města Děčín, aby na tuto trasu byly vypravovány autobusy 
 s nižší kapacitou. 

 E. práce v povodí Kamenice jsou v režii Povodí Ohře. 
 F. pracuje se na čištění koryta Kamenice při ústí do Labe, které bylo silně 

 zaneseno bahnem a pískem. 
 G. Stále nefunguje převoz Hřensko – Schönau/SRN. 
 H. monitoring skal, který je financován z obecních prostředků a dotací ze SFŽP, 

 nadále funguje, monitoring nebyl povodněmi dotčen. 
 I. dne 11.11.2010 by měla být otevřena silnice na trase Hřensko – státní hranice 
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 /SRN 
Ø Celkové škody na majetku dosáhly v obci Hřensko cca 250 mil. Kč. 

 
12:12 – 12:19 
Odstraňování povodňových škod na území NP – Jan Drozd 
 
Ø Jan Drozd informoval o postupu odstraňování povodňových škod na území NPČŠ.  Dle 

jeho názoru následky škod na území NPČŠ nebyly tak katastrofické jako v obcích. Do 
dnešního dne bylo cca. 25% škod odstraněno, především byly zpřístupněny klíčové 
lesnické a turistické komunikace na území NPČŠ (viz. prezentace na webových stránkách 
NPČŠ). 

 
12:19 – 12:35 
Monitoring a sanace nestabilních skalních objektů v k.ú. Hřensko a Janov – Zuzana 
Vařilová 
 
Ø Z. Vařilová přítomné seznámila se situací v oblasti monitoringu a sanace nestabilních 

skalních objektů. Celkový počet skalních řícení dosáhl v letošním roce počtu 18.  
Ø Z. Vařilová dále představila plánované akce pro nadcházející rok 2011 (viz. prezentace na 

webových stránkách Správy NPČŠ) 
Ø J. Černý požádal o vysvětlení, proč po skalním řícení dne 15.10.2009 dosud leží na silnici 

zřícený skalní blok. 
Ø Z. Vařilová podala vysvětlení, že vytvořené dopadové lože bylo ponecháno pro případné 

další řícení. Ředitelství silnic a dálnic ČR prozatím neplánuje odstranění tohoto lože ani 
zříceného skalního bloku. 

Ø P. Benda informoval o záměru zřídit pracovní skupinu při Radě NP zaměřenou na 
problematiku skalního řícení a monitoringu nestabilních skal. Rád by do této skupiny 
získal i členy ze saské strany. 

 
12:35 – 12:49 
Péče o lesy v NP v roce 2010 – Jan Drozd 
 
Ø J. Drozd informoval o situaci v péči o lesy národního parku (viz. prezentace na webových 

stránkách Správy NPČŠ). Mimo jiné vyzdvihl velmi úspěšnou těžbu pomocí harvestorové 
technologie v zimním období, kdy díky mrazům a sněhové pokrývce nedošlo k žádným 
významným poškozením půdního krytu ani cest. 

Ø J. Červený poznamenal, že v ostatních národních parcích je zvykem informovat o 
škodách na lesních ekosystémech způsobených zvěří. Rád by věděl, jaká je situace 
v NPČŠ. 

Ø J. Drozd odpověděl, že v NPČŠ nepociťujeme ve stavu výskytu vysoké zvěře žádný 
zásadní problém. Byl zaveden zvýšený odstřel o 30%, což samozřejmě snížilo početní 
stav vysoké zvěře a tím došlo i ke snížení škod způsobených zvěří na lesních porostech. 
Škody způsobené vysokou zvěří jsou v NPČŠ zanedbatelné. 

Ø J. Červený vznesl dotaz, zda tedy NPČŠ funguje jako centrum výskytu vysoké zvěře. 
Ø J. Drozd odpověděl, že i ostatní regionální honitby fungují na podobných principech jako 
NPČŠ, opatření jsou tedy regionálního charakteru. Zaměřujeme se na průběrný odstřel. 
J.Drozd dále pro informaci dodal, že na území NPČŠ bylo v posledních 2 letech vybudováno 
celkem 60 km oplocenek, které také významně přispívají ke snížení škod způsobených 
vysokou zvěří. 

 
14:49 – 13:01 
Různé 
 
Ø P. Benda vyjádřil uznání Českému horolezeckému svazu za příkladnou spolupráci. 
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Ø P. Benda informoval o přípravách projektu kategorizaci cest pro pohybově handicapované 
návštěvníky, který bude realizován v roce 2011.  

Ø P. Benda dále informoval o záměru Správy NPČŠ optimalizovat síť hipotras na území 
národního parku. 

Ø P. Benda podal zprávu o projektu vytvoření systému záchytných parkovacích ploch pro 
motorová vozidla v regionu národního parku, jehož úvodní etapa (tj. vytipování vhodných 
lokalit a zpracování projektových záměrů pro vybrané lokality) je realizována ve 
spolupráci s Českým Švýcarskem o.p.s. 

Ø P. Benda vyjádřil naději, že se co nejdříve podaří uskutečnit návštěvu ministra životního 
prostředí v NPČŠ. 

Ø L. Paroha informoval o setkání starostů obcí ležících na území NPČŠ, jehož se zúčastnil 
také ředitel Správy NPČŠ, a vyjádřil přesvědčení, že by bylo velmi prospěšné setkávat se 
takto cca. dvakrát ročně. 

Ø P. Benda s potěšením informoval, že byl v uplynulých dnech zaznamenán návrat lososů 
do řeky Kamenice a poreferoval o jarním a podzimním vypouštění lososích plůdků do 
Kamenice. Finance na tuto akci se z jedné třetiny podařilo získat od sponzorů, z jedné 
třetiny z DMS projektu „Návrat lososů“ a z jedné třetiny bylo vypouštění financováno 
z prostředků Správy NPČŠ. 

Ø L. Hort připomněl, že další zasedání Rady NPČŠ by se mělo uskutečnit do 26.3.2011, 
neboť v ten den končí mandát předsedy a místopředsedy Rady NPČŠ. Toto jednání tedy 
bude volební. Vyzval přítomné k zasílání návrhů na předsedu a místopředsedu Rady 
NPČŠ, a to ideálně do konce ledna 2011 na adresu r.nagel@npcs.cz . 

 
13:01 
Ukončení zasedání Rady NP České Švýcarsko – Libor Hort 
 
Ø L. Hort přednesl závěrečné slovo předsedy Rady NP České Švýcarsko a poděkoval všem 

přítomným členům Rady za účast. 
 
 
Přílohy k zápisu (k dispozici na www.npcs.cz) 

1. prezenční listina 
2. Strategie rozvoje národních parků České republiky 
3. Komplexní balíček opatření „České Švýcarsko – modelový národní park a slušné místo 

pro život 
4. Informace o projektech České Švýcarsko o.p.s. v oblastech regionálního rozvoje a 

cestovním ruchu 
5. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro udržitelný turismus v Českém Švýcarsku 
6. Oslavy 10. výročí založení NP 
7. Monitoring návštěvnosti NP v roce 2010 
8. Odstraňování povodňových škod na území NP 
9. Monitoring a sanace nestabilních skalních objektů v k.ú. Hřensko a Janov 
10. Péče o lesy v NP v roce 2010 
 
 
V Krásné Lípě dne 11.11. 2010 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Klitschová 
 
Ověřili:   Věroslava Hadincová (26.11.2010, e-mailem) 
          Martin Kučera (24.11.2010, e-mailem) 


