
 

 

               
 
 

Zápis z 15. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 24.3.2011 
 

Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové Rady NPČŠ: 
p. Dietrich Butter  - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
p. Jaroslav Červený  - Česká zemědělská univerzita Praha, FLD 
p. Vladimír Dolejský  - MŢP 
p. Jan Eichler   - ČSOP Tilia Krásná Lípa 
p. Jaroslav Fišer  - Obec Jetřichovice  
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
p. Petr Kočka   - Geocaching 
p. Vladislav Kopecký  - Správa CHKO Labské pískovce 
p. Martin Kučera  - KČT 
p. Zbyněk Linhar  - Město Krásná Lípa 
p. Jan Machač   - Město Chřibská 
p. Lubomír Paroha  - České Švýcarsko sobě, o.s.  
p. Zdeněk Patzelt  - Obec Staré Křečany 
p. Karel Rezek  - Penzion Stará hospoda, Doubice 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Jiří Šťastný   - České Švýcarsko o.p.s. 
pí. Jitka Voglová  - Obec Srbská Kamenice 
p. František Zachula  - Obec Janov 
p. Jiří Zvelebil   - Geotools o.s. 
 
 
Hosté: 
p. Josef Černý   - Obec Hřensko 
 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel Správy NP České Švýcarsko 
p. Richard Nagel  - vedoucí odd. veřejných vztahů 
p. Tomáš Salov  - tiskový mluvčí, odd. veřejných vztahů 
p. Jakub Šafránek  - geolog, vedoucí odd. geologie 
p. Handrij Härtel  - ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a mezinárod.  
     spolupráce 
pí. Natálie Belisová  - ref. péče o kulturní dědictví 
pí. Gabriela Klitschová - asistentka, odd. vnitřní správy a právní podpory 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu Správy? NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 
01153/2011 
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Průběh zasedání: 
 
10:16 – 10:19 
Úvodní slovo – Libor Hort (předseda Rady NPČŠ) 
 

 Přivítání členů Rady NPČŠ (dále jen „Rada“), hostů a zástupců Správy NP České 
Švýcarsko (dále jen „Správa NP“). 

 V okamţiku zahájení zasedání bylo v jednacím sále dle prezenční listiny přítomno 16 
členů Rady z celkových 31 členů. Originál prezenční listiny je k nahlédnutí na Správě NP. 

 L. Hort představil program 15. zasedání  Rady, vyzval přítomné členy k jeho doplnění a 
nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen ( PRO: 16, 
PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0). 

 
(10:18 na zasedání se dostavil člen Rady pan T. Rothröckl, od tohoto okamţiku bylo 
v jednacím sále přítomno 17 členů Rady). 
 
 L. Hort navrhl jako zapisovatelku G. Klitschovou a jako ověřovatele zápisu V. Kopeckého 

a P. Kočku. Navrţení byli Radou schváleni. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 2). 
 
10:19 – 10:29 
Představení nových členů Rady – Pavel Benda 
 

 P. Benda představil dr. D. Buttera, nového vedoucího Správy NP Saské Švýcarsko a 
nového člena Rady. 

 D. Butter se krátce představil. Funkci ředitele Správy NP Saské Švýcarsko vykonává od 
1.1.2011. S P. Bendou a V.Kopeckým si během svého prvního setkání v únoru 2011 
potvrdili další spolupráci národních parků České a Saské Švýcarsko a CHKO Labské 
pískovce. Dále D. Butter zdůraznil, ţe se chce soustředit na témata, která se týkají 
přeshraniční spolupráce v ochraně přírody. 

 P. Benda dále přivítal nové zástupce obcí v Radě, konkrétně starostu města Chřibská p. 
J. Machače, starostku obce Srbská Kamenice pí J. Voglovou, starostu obce Janov  p. F. 
Zachulu a pověřeného zástupce obce Staré Křečany p. Z. Patzelta. 

 Novým zástupcem společnosti České Švýcarsko o.p.s. v Radě byl jmenován p. J. 
Šťastný. 

 J. Šťastný krátce poreferoval o personálních a organizačních změnách ve 
společnosti České Švýcarsko o.p.s. Dále přítomné informoval o akcích souvisejících 
s otevřením turistické sezóny. 

 P. Benda informoval, ţe vzledem k velkému pracovnímu vytíţení ukončili svojí činnost 
v Radě bývalý vedoucí Správy NP Saské Švýcarsko dr. J.Stein a bývalý ředitel 
společnosti České Švýcarsko o.p.s p. M. Mráz. 

 
(10:25 na zasedání se dostavil člen Rady pan V. Dolejský, od tohoto okamţiku bylo v jednacím 
sále přítomno 18 členů Rady). 
 

 Staronovým členem Rady se stal p. P. Kočka, který bude zastupovat dynamicky se 
rozvíjející zájmovou skupinu návštěvníků národního parku věnující se tzv. geocachingu. 
P. Benda vyjádřil přesvědčení, ţe navázání této spolupráce je velmi potřebné. 

 P. Kočka krátce pohovořil o historii a současnosti geocachingu v ČR a přislíbil detailněji 
seznámit Radu s touto problematikou na jejím podzimním zasedání. Dále vyzdvihl 
přínosné aktivity této skupiny pro národní park, např. formou brigád na lokalitě Dolský 
mlýn a přislíbil další spolupráci. 

10:29 – 10:30 
Úprava Organizačního řádu Rady  – Libor Hort 
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 L. Hort připoměl, ţe návrh úprav Organizačního řádu Rady byl všem členům Rady zaslán 

v předstihu k připomínkování. Cílem úpravy je eliminace situace, ţe by v budoucnu při 
volbě případně nebyli zvoleni nový předseda a místopředseda a Rada by tak nebyla 
funkční. L Hort ţádné připmínky neobdrţel a ani na zasedání Rady se nikdo 
s připomínkami nepřihlásil. L Hort nechal o úpravě Organizačního řádu Rady hlasovat. 
Úpravy byly jednohlasně schváleny (PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0). 

 
10:30 – 10:36 
Volba předsedy a místopředsedy Rady – Richard Nagel 
 

 v průběhu posledního 14. zasedání Rady byli všichni její členové vyzváni k zasílání 
návrhů na nového předsedu a místopředsedu Rady. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ţádný 
návrh nebyl zaslán a ani přímo na zasedání Rady nebyl vznesen, byl na předsedu Rady 
na další funkční období navrţen stávající předseda L. Hort a na místopředsedu stávající 
místopředseda Z. Pánek, kteří se svojí nominací souhlasí. 

 R. Nagel nechal o navrţených kandidátech hlasovat.  
 L. Hort byl zvolen předsedou Rady na další funkčí období (PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŢEL 

SE: 1). 
 Z. Pánek byl zvolen místopředsedou Rady na další funkční období (PRO: 18, PROTI: 0, 

ZDRŢEL SE: 0). 
 P. Benda zvoleným poblahopřál. 
 L. Hort se stručně představil novým členům Rady.  

 
10:36 -10:42 
Aktuální informace ze Správy NP, prioritní úkoly Správy NP v roce 2011, realizované a 
připravované projekty – Pavel Benda 
 

 Dle P. Bendy situace v NP České Švýcarsko odráţí celkovou situaci v rezortu – opět 
došlo ke sníţení rozpočtu. 

 Pro rok 2011 byly Správě NP předepsány odvody ve výši 22,5 mil. Kč. Splnění odvodů je 
klíčovým úkolem tohoto roku. 

 Určité smlouvy podléhají nově schválení ze strany MŢP. P. Benda poţádal V. Dolejského 
o podporu ve smyslu urychlení schválení urgentních smluv. V. Dolejský přislíbil okamţitou 
pomoc. 

 V roce 2011 chce Správa NP čerpat finanční prostředky z OPŢP na projekt 
managementových opatření v lesích národního parku a na sanaci skalních masivů. 

 V roce 2010 se úspěšně podařilo sanovat skalní blok nad Janovskou silnicí (bylo hrazeno 
z OPŢP). Ačkoli s uzávěrkou této silnice bylo před započetím prací počítáno, díky 
nepříznivým povětrnostním podmínkám byla silnice uzavřena delší dobu, neţ bylo 
naplánováno. V současné době je silnice opět průjezdná. 

 V roce 2010 byla vzhledem k neočekávanému pohybu skalních bloků uzavřena 
mezinárodní silnice z Hřenska do Německa. Díky aktivitě náměstka ministra ţivotního 
prostředí p. T. Tesaře, který se v této věci osobně zaangaţoval, uvolnilo MŢP prostředky 
na havarijní sanaci skalních bloků a silnice je tak v současné době opět alespoň v jednom 
jízdním pruhu průjezdná. V celkové sanaci je však třeba pokračovat, coţ ovšem závisí na 
tom, zda se podaří sehnat potřebné finanční prostředky. 

 Další velkou akcí, která by měla být financována z OPŢP, jsou vysokozátěţové bariéry 
nad silnicí ve Hřensku, které by měly zachytávat padající balvany. 

 V letošním roce by měly začít dva velké projekty týkající se managementu lesů: 
odstraňování geologicky nepůvodní borovice vejmutovky a rozšiřování bezzásahových 
zón. 

 Prioritním úkolem pro tento rok je také důsledný monitoring kůrovce a zajištění ochrany a 
obrany lesa proti kůrovci. 
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10:42 – 10:53 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko – Handrij Härtel 
 

 H. Härtel informoval o projektech spolupráci v uplynulém roce a plánu na rok 2011. Dále 
informoval o záměru ucházet se o udělení prestiţního certifikátu „Transboundary Parks“ 
udělovaného federací Europarc. Předpokládá se, ţe správy NP České Švýcarsko, NP 
Saské Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v letošním roce odešlou společný dopis 
vyjadřující zájem o udělení certifikátu. V ideálním případě by k udělení certifikátu mohlo 
dojít uţ v roce 2012. 

 
10:53 – 11:03 
Sanace nestabilních skal ve Hřensku nad mezinárodní silnicí – Jakub Šafránek 

 J. Šafránek podal následující informace:  
 úspěšně byly zasanovány 3 skalní bloky, které bezprostředně ohroţovaly mezinárodní 

silnici. 
 bylo vybudováno pískové dopadové loţe. 
 došlo k odtěţení nestabilních bloků v celkovém objemu cca. 180 m3. 
 bylo vybudováno lešení, ze kterého bylo odtěţeno dodatečných 20 m3 popukaných 

skalních bloků. V tomto místě bude vybudován ţelezobetonový práh. 
 Celá stěna bude 16 vrtanými kotvami přichycena ke zdravému masivu. 
 (detaily viz. prezentace na webových stránkách Správy NP). 
 J. Eichler vznesl dotaz, jestli má cenu nestabilní bloky kotvit. Domnívá se, ţe by bylo lepší 

nestabilní bloky shodit. 
 J. Šafránek odpovídá, ţe skalní masiv je příliš veliký, neţ aby bylo moţno řešit situaci 

tímto způsobem. 
 P. Benda dodává, ţe i tato navrhovaná varianta byla zvaţována. V tomto případě by ale 

byla silnice pravděpodobně na několik let uzavřena. 
 F. Zachula se dotázal, jaké jsou plány se zříceným skalním blokem z roku 2009, který 

dosud leţí na mezinárodní silnici ve Hřensku 
 P. Benda podotýká, ze Správa NP je schopná z finančních a kapacitních důvodů řešit 

pouze jednu větší akci v danou chvíli, nikoliv více akcí současně. Dále se domnívá, ţe by 
se také Ředitelství silnic a dálnic mělo angaţovat v odstraňování následků dopadu (tento 
postup je běţný i v Sasku). Nicméně tento spor musí rozhodnout soud.  

 F. Zachulu dále zajímá, jestli hrozí další nebezpečí sesuvu v této lokalitě. 
 J. Šafránek se domnívá, ţe ohroţení není akutní a dodává, ţe stav se monitoruje. 
 P. Benda doplnil, ţe Správa NP zadala přemapování jmenovaného úseku firmě Geotools. 

 
11:03 – 11:15 
Přípravy na turistickou sezónu 2011 – Richard Nagel 
 

 R. Nagel připomněl loňský rok plný přírodních katastrof, které měly významný dopad na 
turistický ruch v národním parku. Dále prezentoval, jak se Správa NP chystá na blíţící se 
začátek turistické sezóny. 

 Podařilo se opravit cestu v Haťově dole (pro pěší i cyklisty). 
 Na Dolském mlýně bude z programu „Péče o krajinu“ opravena lávka přes Kamenici. 
 Hřensko se snaţí obnovit jezy a přístupové cesty do soutěsek tak, aby mohl být 

v nadcházející turistické sezóně obnoven provoz na pramičkách. 
 V IS Saula byla vybudována expozici „Drobné památky Českého Švýcarska“. 
 Byla obnovena naučná stezka „Okolím Pravčické brány“. 
 

(10:25 na zasedání se dostavil člen Rady pan L. Paroha. Od tohoto okamţiku bylo v jednacím 
sále přítomno 19 členů Rady). 

 



 5 

 Byly instalovány nové mapy na přístupových cestách do Českého Švýcarska. 
 (detaily viz. prezentace na webových stránkách Správy NP). 

 
 
11:15 – 11:36 
Péče o kulturní památku Dolský mlýn – Natalie Belisová 

 N. Belisová poreferovala o 2 významných archeologických výzkumech, které proběhly na 
území národního parku v loňském roce a o dalších akcích naplánovaných na letošní rok. 
Především zdůraznila havarijní situaci na jezu na Dolském mlýně. Ve střední části jezu se 
neustále zvětšuje průrva a hrozí protrţení celého jezu. Řešení této situace je prioritou pro 
letošní rok. 

 (detaily viz. prezentace na webových stránkách Správy NP). 
 
11:36 – 11:59 
Různé  

 P. Benda informoval přítomné o několika plánovaných aktivitách a novinkách: 
 

 Vzhledem  k ekonomickým úsporám opouští celní správa objekt rekreačního a 
školicího střediska na Mezní Louce a jsou vedena intenzívní jednání, aby byl tento 
objekt bezúplatně převeden na Správu NP. Objekt by se stal součástí kempu a 
byla by v něm zřízena recepce. 

 Od 1.4. bude v objektu Na Tokání nový nájemce, paní Poláková. 
 Nepodařilo se provést generální opravu České silnice z důvodu nemoţnosti 

zaţádat o dotaci z programu ROP Severozápad. Provedeny byly pouze nouzové 
opravy. 

 Komplexní balíček opatření, o kterém bylo jednáno na 14. zasedání Rady, je stále 
klíčovou záleţitostí, ale vzhledem k personálním změnám na MŢP bohuţel došlo 
ke zdrţení celé záleţitosti. Úspěšně se do správní rady České Švýcarsko o.p.s. 
podařilo prosadit zástupce obcí leţících na území národního parku. 

 Plánuje se vytvoření pracovní skupiny při Radě, která se bude zabývat 
problematikou skalního řícení. P. Benda povaţuje za velmi důleţité, aby ve 
skupině byli i zástupci ze saské strany. 

 Na území NP byl v lednu letošního roku zaznamenán výskyt rysa ostrovida. 
Dokladem o jeho výskytu  jsou fotografie pořízené tzv. fotopastí, i několik kusů 
strţené srnčí a mufloní zvěře. 

 
 P. Benda vyzval p. Černého, aby ve stručnosti poreferoval o situaci ve Hřensku: 

 
 J. Černý sdělil, ţe je hotová přístupová cesta do Edmundovy soutěsky, dokončeno 

je i dolní přístaviště v Edmundově soutěsce. Situace v Divoké soutěsce je 
vzhledem k nestabilnějšímu podloţí komplikovanější. 

 Provizorně jsou opraveny turistické cesty mezi Edmundovou a Divokou soutěskou 
a Mezní loukou. 

 Minulý týden proběhly v soutěskách kontrolní dny. Práce probíhají zhruba 
s týdenním předstihem. 

 Do 16.4. by měly být v Hřensku hotovy 4 lávky. 
 Nadále je problematické parkování v obci Hřensko, parkoviště u Klepáče a na 

nábřeţí jsou nepouţitelná. 
 J. Černý vyjádřil poděkování P. Bendovi za spolupráci při odstraňování následků 

povodní a řícení skalních bloků. 
 

 Z. Patzelt poţádal V. Dolejského, zda by členové Rady mohli být informováni o krocích, 
které jsou podnikány v NP Šumava a které by se případně mohly odrazit také v NP České 
Švýcarsko, potaţmo i v ostatních národních parcích v ČR. 
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 V. Dolejský odpověděl, ţe MŢP v současnosti řeší klíčové body scénáře dalšího 

vývoje na Šumavě, nicméně by bylo předčasné o nich nyní hovořit. 
 Kůrovcová kalamita je dle jeho názoru výhradně „šumavskou záleţitostí“, kterou je 

nutno řešit s ohledem na tamní specifika. 
 V současné době je připravován  zákon o Národním parku Šumava, který bude 

připomínkován ze strany MŢP. 
 

 V. Dolejský dále poblahopřál L.Hortovi ke znovuzvolení na post předsedy Rady. 
 V reakci na ţádost P. Bendy o urychlení schvalování smluv Správy NP V. Dolejský sdělil, 

ţe veškeré předloţené projekty hrazené z OPŢP byly minulý týden posouzeny Odborem 
péče o národní parky, byly schváleny a budou postoupeny k dalšímu projednání. 

 V. Dolejský ocenil nadstandardní přístup P. Bendy při řešení problémů v obci Hřensko. 
 
11:59 
Ukončení jednání – Libor Hort 

 L. Hort poděkoval všem přítomným za účast na 15. zasedání Rady. 
 
 
V Krásné Lípě 24.3.2011 
 
Zapsala: Gabriela Klitschová 
 
Ověřili:   Petr Kočka (e-mailem 15.4.2011) 

   Vladislav Kopecký (e-mailem 13.4.2011) 
 


