
 

 

               
 
 

Zápis z 16. plenárního zasedání 
Rady NP České Švýcarsko 

ze dne 24.11.2011 
 

Přítomní dle prezenční listiny:  
 
Členové Rady NP: 
p. Filip Brodský  - České Švýcarsko o.p.s. 
p. Dietrich Butter  - NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz 
p. Pavel Moravec  - Obec Jetřichovice  
p. Věroslava Hadincová - Botanický ústav AV ČR  
p. Jan Heran   - Jan Heran – 2H 
p. Libor Hort   - VÚKOZ Brno 
p. Petr Kočka   - Geocaching 
p. Vladislav Kopecký  - Správa CHKO Labské Pískovce 
p. Petr Kříţ   - AOPK ČR, stř. Ústí n.L. 
p. Martin Kučera  - KČT 
p. Karel Kubát   - UJEP, PřF 
p. Zdeněk Pánek   Obec Hřensko 
p. Lubomír Paroha  - České Švýcarsko sobě, o.s.  
p. Zdeněk Patzelt  - Obec Staré Křečany 
p. František Pelc  - AOPK ČR 
p. Karel Rezek  - Penzion Stará hospoda, Doubice 
p. Tomáš Rothröckl  - Správa NP Podyjí 
p. Pavel Semerád  - Obec Srbská Kamenice 
p. Martin Schulz  - Obec Doubice 
p. Libor Vaněček  - Uniles, a.s. 
p. František Zachula   Obec Janov 
 
Hosté: 
p. Magdaléna Macková - AOPK ČR 
p. Petr Bauer   - chata Hofberg, Vysoká Lípa 
p. Luděk Bufka  -  Správa NP a CHKO Šumava 
 
Za Správu NPČŠ byli přítomni: 
p. Pavel Benda  - ředitel NP České Švýcarsko 
p. Richard Nagel  - vedoucí oddělení 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 
p. Gabriela Klitschová  - asistentka, odd. vnitřní spávy a právní podpory 
p. Jan Drozd   - ředitel odboru péče o ekosystémy 
p. Ivana Marková  - botanik, odd. plánu péče a ochrany přírody 
 
 
 
Zápisu bylo dle archivačního a skartačního plánu NPČŠ přiděleno č.j.: SNPCS 05141/2011 
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Průběh zasedání: 
 
10:14 – 10:17 
Úvodní slovo – Libor Hort (předseda Rady NP) 
 
 Přivítání členů Rady NPČŠ (dále jen „Rada“), hostů a zástupců Správy NP České 

Švýcarsko. 
 V okamţiku zahájení zasedání bylo v jednacím sále dle prezenční listiny přítomno 20 

členů Rady z celkových 31 členů. Rada je usnášeníschopná. Originál prezenční listiny je 
uloţen na Správě NP České Švýcarsko. 

 L. Hort představil program 16. zasedání  Rady, vyzval přítomné členy k jeho doplnění a 
nechal o programu hlasovat. Program zasedání byl jednohlasně schválen ( PRO: 20, 
PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0). 

 L. Hort navrhl jako zapisovatelku G. Klitschovou a jako ověřovatele zápisu  Z. Pánka a M. 
Kučeru. Navrţení byli radou schváleni. (PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŢEL SE: 0). 

 
10:17 – 10:20 
Představení nových členů Rady NP – Pavel Benda 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, ţe aktivity Spolku přátel Českého Švýcarska přešly na České 

Švýcarsko o.p.s., končí svoji činnost v Radě p. Bauer, který nadále bude zván jako host. 
 Novým členem Rady se stává Ing. Petr Kříţ, vedoucí regionálního pracoviště AOPK ČR 

v Ústí nad Labem, který bude od 1.1.2012 vedoucím sloučeného pracoviště Správy 
CHKO Labské pískovce a regionálního pracoviště AOPK ČR v Ústí nad Labem. 

 Podnikatelskou sféru bude nově zastupovat p. Jan Heran, který se na území národního 
parku angaţuje především při opravách kulturní památky Dolský mlýn. 

 Nový ředitel České Švýcarsko o.p.s., pan Filip Brodský v Radě nahrazuje pana Jiřího 
Šťastného. 

 Dále p. Benda informoval o organizačních změnách na MŢP. Odbor péče o národní parky 
byl zrušen a jeho stávající ředitel (a zároveň člen Rady) p. Dolejský z ministerstva 
odchází. Nový zástupce MŢP do Rady zatím nebyl jmenován. 

 
10:20 – 11:00 
Aktuální informace ze Správy NP, realizované a připravované projekty – Pavel Benda 
 
 Ministr ţivotního prostředí se zúčastnil pochodu na podporu zápisu Českosaského 

Švýcarska na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. P. Benda v této 
souvislosti připomněl prohlášení p. ministra, ţe ještě před podáním přihlášky k zápisu na 
seznam UNESCO musí být splněny tři podmínky: 1. musí existovan konsenzus na úrovni 
regionu, 2. nominace musí být bilaterální, 3. musí být expertně prokázáno, ţe region má 
reálnou šanci na úspěch. 

 Ve spolupráci s Českým rybářským svazem proběhlo jarní a podzimní vypouštění lososů. 
Na podzim bylo v řece Kamenici zaznamenáno něklik dospělých lososů. Připomenuta 
byla DMS sbírka „Návart lososů“. 

 Správa NP se snaţí získat finanční prostředky na pořízení vlastní líhně, ve které by bylo 
moţno líhnout nejenom lososy, ale i jiné druhy ryb. 

 U příleţitosti Mezinárodního roku lesů byla na území NP na lokalitě „Panenská jedle“ 
vysazena tzv. „Nová Panenská jedle“. 

 26. října se uskutečnilo setkání starostů z regionu NP. Podrobnější informace o tomto 
setkání přednesl p. Paroha: setkání se letos zúčastnili starostové obcí, kterých by se mělo 
dotknout případné rozšíření NP. Do budoucna by se tato setkání měla uskutečňovat 
dvakrát ročně ve spolupráci s České Švýcarsko o.p.s.  Starostové nominovali svého 
zástupce p. Zachulu  do správní rady České Švýcarsko o.p.s.. Do pracovní skupiny pro 



 3 

dotace při MŢP nominovali p. Linharta. Starostové podporují záměr spojení správ NP 
České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce a uvítali by návštěvu ministra ţivotního 
prostředí v regionu. 

 Ve věci případného sloučení správ NP a CHKO informoval přítomné p. Kříţ o 
probíhajícím slučování krajských středisek AOPK a správ CHKO, které se nevyhnulo ani 
Správě CHKO Labské pískovce a krajského střediska AOPK Ústí n.L. 

 P. Benda vyjadřuje obavu, ţe tímto je záměr na slučování správ NP a CHKO LP ohroţen. 
 P. Benda dále informoval, ţe Správa NP převzala do uţívání objekt na Mezní Louce. 

Probíhají zde stavební úpravy, do budoucna by měl tento objekt slouţit jako recepce 
kempu a ubytovací zařízení. 

 Skalní četa správy NP se na podzim přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu ve 
Hřensku na nábřeţí Labe. 

 P. Salov přítomné informoval o aktivitách p. Rovenského, který Správu NP obvinil ze škod 
způsobených těţební činností v 1. zóně NP v lokalitě Ponova louka. P. Salov ozřejmil, ţe 
v 1. zóně Správa NP provádí jeden z posledních managementových zásahů, těţeny jsou 
převáţně modříny a smrky. P. Rovenský podal podnět k šetření na ČIŢP, která dospěla 
k závěru, ţe veškeré zásahy byly provedeny v souladu s Plánem péče a platnými zákony. 
Dále p. Rovenský obvinil Správu NP z kořistnické těţby za účelem prodeje dřevní hmoty. I 
toto je v šetření ČIŢP. P. P. Rovenský dále obvinil Správu NPČŠ, ţe těţbu a odvoz dřevní 
hmoty z 1. zóny provádí správa NP bez platné výjimky. Správa NP však tuto výjimku má. 
P.Rovenský svá obvinění včetně fotodokumentace  zveřejnil na sociální síti Facebook, 
díky čemuţ se tato kauza dostala i do médií (Český rozhlas 1 Radioţurnál – ţivě vysílaný 
rozhovor s ředitelem správy NP). 

 P. Schulz vznesl dotaz, zda správa NP uvaţuje o podání trestního oznámení na p. 
Rovenského? 

 P. Benda se domnívá, ţe by se tím pouze zvýšila mediální pozornost, coţ by mohlo 
Správě NP ublíţit. 

 P. Schulz navrhuje poţadovat po p. Rovenském omluvu. 
 P. Hadincová doporučuje celou záleţitost nerozmazávat. Uvaţuje, ţe by se NPČŠ mohl 

dostat do podobného bludného kruhu, jako je tomu na Šumavě. Nicméně doporučuje 
zmírnit některé zásahy prováděné Správou NPČŠ na území s nejvzácnějšími druhy 
rostlin. 

 P. Salov informoval, ţe Správa NP pozvala p. Rovenského a další zájemce na exkurzi do 
inkriminovaných oblastí. O tuto akci není z jejich strany zatím zájem. Dále se p. Salov 
v současné době pokouší zjistit, do jaké míry se jedná o privátní aktivitu p. Rovenského a 
zda je v souladu s názory hnutí GREENPEACE. 

 P. Paroha upozorňuje, ţe p. Rovenský je ředitelem energetického programu hnutí 
GREENPEACE a jedná se o velmi schopného člověka. 

 P. Rothröckl dodává, ţe si ve všech národních parcích musíme zvykat, ţe veřejnost bude 
o dění v nich projevovat stále větší zájem. 

 Dále p. Salov přítomné seznámil s rozsudkem Městského soudu v Praze z října 2011, 
který rozhodl ve věci sanace nestabilních skalních bloků ohroţujících mezinárodní silnici 
I/62 mezi Hřenskem a Schmilkou ve prospěch správy NP. Bliţší informace, včetně plného 
znění rozsudku jsou k disbozici na webových stránkách správy NP (sekce Aktuálně). 

 P. Benda informoval, ţe správa NP  podala ţádost o finanční prostředky na projekt 
sanace skalních bloků do OPŢP. Tuto akci bude Správa NP pouze administrativně 
zajišťovat, kofinancování přechází na ministerstvo dopravy. 

 P. Benda informoval o konkurenčním podnikatelském záměru provozovat přepravu na 
pramicích v soutěskách Kamenice. V této věci proběhlo jednání s ředitelem Správy NP. 
Ředitel správy NP informoval o tomto jednání starostu obce Hřensko. 

 P. Pánka zajímají závěry jednání ohledně provozu pramiček v soutěskách. 
 P. Benda se k této záleţitosti zatím nechce vyjadřovat. Správa NP se můţe k provozu 

pramiček vyjadřovat pouze z pohledu správního orgánu ochrany přírody. Zástupci 
konkurenční firmy, kteří uvaţují o odkoupení koncese na provoz lodní přepravy od p. 
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Kozákové, jednali také s Povodím Ohře. 
 P. Parohu vznesl dotaz, zda jedním ze zástupců zmiňované firmy byl p. Dvořák. 
 P. Benda odpověděl, ţe ano. 
 P. Kopecký připomněl, ţe v roce 2012 bude CHKO Labské pískovce slavit 40 let od svého 

zaloţení. Při této příleţitosti je připravována řada aktivit, např. výstava, konference apod. 
 P. Benda dále informoval, ţe obec Jetřichovice prodala Správě NP cca. 15,5 ha lesů. 

 
11:00 – 11:05 
Informace o činnosti pracovní skupiny  pro dotace a regionální rozvoj – Lubomír Paroha 
 
 MŢP byl předán návrh na úpravu podmínek dotačního titulu pro obce v regionech 

národních parků; tento dotační titul byl v loňském roce čerpán pouze z 50% a v letošním 
roce bohuţel nebyl vypsán. 

 Činnost pracovní skupiny při MŢP pro dotace v regionech národních parků je v současné 
době bohuţel umrtvená, mj. i díky probíhajícím organizačním a personálním změnám na 
MŢP. 

 Znovu začala být diskutována otázka připadné nominace Českosaského Švýcarska na 
seznam světového přírodního dědictví UNESCO; v této věci nyní probíhají aktivity jak na 
české, tak saské straně na úrovni ministerstev a krajů, ale celou záleţitost je třeba 
důkladně diskutovat i na regionální úrovni, především v obcích, kterých by se případný 
zápis bezprostředně dotkl. 

 
11:05 – 11:16 
Mezinárodní spolupráce  – Handrij Härtel 
 
Spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko 
 V rámci této spolupráce působí 4 pracovní skupniny: 1. Ochrana přírody (řešící především 

společné projekty výzkumu a monitoringu, dochází k výměně dat týkajících se fauny a 
flory apod.), 2. Les a lov (probíhá výměna informací v oblasti managementu lesních 
společenstev, výměna sadebního materiálu jedle bělokoré, spolupráce v oblasti regulace 
zvěře apod.), 3. Práce s veřejností (vyuţívání společného grafického manuálů, 
spolupráce v oblasti ekologické výchovy, publikační činnosti, pořádání soutěţí atd.), 4. 
Řízení návštěvnosti/stráţ přírody (společné stráţní sluţby v okolí státní hranice apod.). 

 Společným cílem (ve spolupráci se Správou CHKO Labské pískovce) je získání certifikátu 
dobré přeshraniční spolupráce udělovaného EUROPARC Federation; všechny tři správy 
odeslali písemnou ţádost o certifikaci; v současné době je zpracovávána tzv. vize, která 
bude definovat dlouhodobé strategické cíle. 

 
Spolupráce se správami NP Saské Švýcarsko a NP Góry Stolowe  
 V rámci 3. evropská konference o pískovcových krajinách (25. -28.8.2012, Kudowa Zdrój) 

by mělo dojít k podpisu třístranného memoranda o spolupráci. 
 
11:16 – 11:26 
Problematika sanace skal v k.ú. Hřensko – Jakub Šafránek 
 
 P. Šafránek informoval o sanaci skalního bloku v Kyjovském údolí pomocí neexplozivní 

trhaviny CEVAMIT. 
 P. Šafránek dále přítomné seznámil s postupem havarijní sanace skalních bloků nad 

silnicí I/62 v Hřensku prováděné firmou AZ Sanace; stabilizační sanace v roce 2012 bude 
realizována firmou vzešlou z výběrového řízení. 

 P. Šafránek informoval také o přípravě rozsáhlého projektu zabezpečení skalních objektů 
v k.ú. Hřensko s vyuţitím vysokozátěţových dynamických bariér, který bude probíhat ve 
dvou etapách a bude financován z OPŢP (1. etapa: podél Labe – připravuje se výběrové 
řízení na dodavatele, 2. etapa: podél Kamenice – podána ţádost o přidělení dotace na 
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SFŢP) . 
 P. Paroha vznesl dotaz, kdy bude z mezinárodní silnice ve Hřensku odstraněno dopadové 

loţe. 
 P. Šafránek odpověděl, ţe pravděpodobně v průběhu r. 2012 – po dokončení stabilizační 

sanace skalního bloku. 
 
11:26 – 11:38 
Péče o lesy a myslivost v NP České Švýcarsko – Jan Drozd 
 
 P. Drozd informoval přítomné o problematice péče o les na území NP v letošním roce 

(těţební činnost: úmyslné a nahodilé těţby, kůrovcové těţby, prodej dřevní hmoty, 
pěstební činnost, veřejné zakázky, projekty hrazené z OPŢP: Rozšíření území 
ponechaného samovolnému vývoji – 1. a 2. etapa, Odstranění borovice vejmutovky, 
Úprava druhové skladby lesních ekosystémů); o problematice myslivosti  (podařilo se 
optimálně naplánovat a dodrţet plán lovu, hlavním cílem zůstává sníţení počtu spárkaté 
zvěře na únosnou míru) a o problematice oprav lesních cest (všechny lesní a turistické 
cesty poničené bleskovou povodní v roce 2010 jsou opraveny, s výjimkou málo 
přístupných cest v roklích). 

 Bliţší informace jsou k dispozci na správě NP a budou uveřejněny v ročence správy NP 
za rok 2011. 

 
11:38 – 12:12 
Rys ostrovid v České republice – Luděk Bufka 
 
 Přednášející detailně seznámil přítomné se situací populace rysa ostrovida v České 

republice a s výzkumem a monitoringem tohoto druhu na území NP a CHKO Šumava. 
 
12 : 12 – 12:28 
Přestávka 
 
(zasedání opustili L. Vaněček, K. Rezek a M. Schulz. Od tohoto okamţiku bylo v jednacím sále 
přítomno 17 členů Rady). 
 
12:28 – 12:33 
Péče o kulturní památku Dolský mlýn v r. 2011- Jan Drozd 
 
 P. Drozd přítomné informoval o postupu stabilizace jezového tělesa u Dolského mlýna: 

Způsob stabilizace: částečné rozestavění středové průrvy jezu při zachování průchodnosti 
pro ryby; financování: Občanské sdruţení pro záchranu kulturní památky Dolský mlýn 
(vytvoření projektu – finanční dar), Správa NP (realizační projekt, vlastní realizace 
projektu, stavební dozor, povodňový a havarijní plán– dotace ze Správy nezcizitelného 
státního majetku). 

 Celkové náklady na stabilizace jezu: 1.050.253,- Kč. 
 Projekt bude hotov do 30.11.2011. 

 
12:33 – 12:55 
Informace o realizovaných a připravovaných projektech Obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko – Filip Brodský 

 
 V rámci péče o kulturní dědictví probíhá projekt „Naslouchejme hlasu venkova“ zaměřený 

na opravu drobných sakrálních památek. 
 V oblasti regionálního rozvoje relizuje OPS ČŠ projekt zaměřený na podporu vybraných 

projektových záměrů obcí v regionu (vypracování projektových dokumentací). 
 Oblast šetrné turistiky: byla vydána řada letáků, broţur, např. Záţitky v Českosaském 
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Švýcarsku, Katalog ubytovatelů apod. V regionu bylo instalováno cca. 60 nových 
informačních panelů. 

 V rámci vzdělávacích projektů bude doplněna expozice v Domě Českého Švýcarska. 
 Ústecký kraj předkládá projekt „Turismus bez hranic“. OPS ČŠ sice nebude partnerem, 

ale výstupy z projektu půjdou i do regionu Českého Švýcarska. 
 V září 2011 se uskutečnil ekofestival s cestovatelskou tematikou „Sedm divů“. 
 Začátkem listopadu OPS ČŠ oslavila 10 let od svého zaloţení (na zámku v Děčíně). 
 Ve věci zápisu Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO informoval p. Brodský 

schůzce česko-saské pracovní skupiny v Bad Schandau, které se za českou stranu 
zúčastnil spolu s radním Ústeckého kraje p. Vonkou a zástupkyní MŢP paní Ivetou 
Špalkovou, vedoucí oddělení mezinárodních organizací, která na tomto jenání 
zastupovala p. Dykasta, ředitele odboru kabinetu ministra, stáleho člena pracovní 
skupiny. Na této schůzce byl saskou stranou potvrzen zájem o zapsání regionu na tzv. 
tentativní (předběţný) seznam. P. Brodský vyjádřil přesvědčení, ţe v této věci je třeba 
dosáhnout konsenzu všech zainteresovaných stran.  

 P. Paroha zdůraznil, ţe konsensu je moţné dosáhnout pouze komunikací s obcemi. 
 P. Brodský odpověděl, ţe OPS ČŠ připravuje v této věci komunikační kampaň a dále 

doplnil, ţe zapsání na tentativní seznam není závazným krokem. Celý proces zapsání na 
tento seznam trvá cca 1 rok, k samotnému zápisu na seznam světového dědictví pak 
můţe dojít v ideálním případě nejdříve za cca 4 aţ 5 let. 

 P. Paroha předkládá ke zváţení návrh, zda nevyzvat aktéry procesu k setkání se zástupci 
obcí, na kterých by problematika zápisu do UNESCA byla podrobněji vysvětlena. Dále 
navrhuje, aby Rada přijala usnesení v tom smyslu, ţe konsenzus s případnou nominací 
na seznam UNESCO musí mít na regionální úrovni podobu souhlasu zastupitelstev 
dotčených obcí.  

 P. Brodský přislíbil tlumočit tento poţadavek na česko-saské pracovní skupině. Současně 
dodává, ţe seznam nominací má být předloţen ke konci února 2011. 

 P. Benda se domnívá, ţe Rada není v této záleţitosti kompetentní přijímat ţádná 
usnesení. 

 P. Paroha oponuje. Zápis Českého Švýcarska na list UNESCO se týká přímo NP! 
 Dle p. Brodského a dle informací, které má k dispozici, nehrála v případě zápisu 

„Bukových lesů“ (NP Hainich a  okolí) správa tamního národního parku ve věci vlastní 
nominace aktivní roli. Vše probíhalo v gesci spolkového ministerstva ţivotního prostředí. 

 P. Hort navrhuje, aby p. Paroha poţadované usnesení zformuloval a dále navrhnul, aby 
Rada nejprve hlasovala o tom, zda bude hlasovat o předloţeném usnesení. 

 P. Paroha polemizuje. Radu parku povaţuje za dostatečně  reprezentativní vzorek a 
neexistuje jiný prostor k diskuzi na toto téma. 

 P. Kučera doporučuje zváţit, zda je v této fázi, kdy jde vlastně pouze o projev zájmu, 
potřeba přistupovat k této věci takto dogmativně. 

 P. Paroha trvá na tom, ţe forma konsenzu v regionu musí být jasně definována a přislíbil 
připravit do konce zasedání Rady návrh usnesení. 

 
12:55 – 13:09 
Geocaching – moderní způsob trávení volného času v přírodě – Petr Kočka 
 
 P. Kočka přítomné seznámil s historií gecachingu ve světě a v České republice a 

s rozvojem této aktivity v Českém Švýcarsku. 
 Dále vyzdvihl pozitivní přínos vyznavačů této aktivity pro národní park v podobě 

organizace brigád (např. úklid toku Kamenice, péče o kulturní památku Dolský mlýn). 
 P. Parohu zajímá, kolik cachí je umístěných na území NP České Švýcarsko? 
 P. Kočka odpovídá, ţe v NP je jich cca 40 (v sousedním NP Saské Švýcarsko pak cca 

80); obecně nejsou cache na území NP příliš navštěvované a nejsou umístěny 
v problematických oblastech, takţe riziko konfliktu se zájmy ochrany přírody je minimální. 
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(13:02 – přichází p. Pelc. Od tohoto okamţiku bylo v jednacím sále přítomno 18 členů Rady). 
 
13:09 – 13:26 
Výsledky výzkumu zaměřeného na hodnocení stavu životního prostředí a rozvoje 
cestovního ruchu v národním parku – Richard Nagel 
 
 P. Nagel informoval o výsledcích výzkum, který byl na území NP proveden v roce 2010 

stejnou metodikou jako v roce 2000  a pod vedením stejného gestora (dr. 
Čihař, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha). Získané výsledky je tak moţné 
dobře porovnat. 

 Byl prováděn kvantitativní a kvalitativní monitoring zaměřený na návštěvníky NP (sběr dat 
na 3 lokalitách: pod Pravčickou bránou, Na Tokání, Turistický most) a kvalitativní 
monitoring zaměřený na místní obyvatele; kvalitativní monitorig měl v obou případech 
formu dotazníku zaměřujícího se na problematiku stavu přírodního prostředí na území 
NP, rozvojové aktivity v regionu NP a získání sociodemografických údajů. 

 Kvantitativní údaje byly bohuţel silně ovlivněny bleskovou srpnovou povodní. 
 Obecně lze říci, ţe návštěvníci hodnotí stav přírodního prostředí a nabídku sluţeb 

cestovního ruchu příznivěji neţ místní obyvatelé – ti kritizují především neodstatek 
pracovních příleţitostí a lesnické zásahy na území NP. 

 Kompletní výsledky jsou k dispozici v závěrečné zprávě, která je deponována na správě 
NP a na MŢP. 

 
(13:26 – ze zasedání odešel p. Rothröckl. Od tohoto okamţiku bylo v jednacím sále přítomno 17 
členů Rady). 
  
13:26 – 13:44  
Různé 
 
 P. Paroha předloţil Radě tato doporučení: 1. Zorganizovat  pro obce a veřejnost 

informační kampaň k případnému zápisu Českosaského Švýcarska na seznam UNESCO, 
2. Přijmout na radě usnesení ve smyslu, ţe kosenzus na regionální úrovni musí mít 
vyjádřen souhlasnými stanoviskem obcí na úrovni zastupitelstev. 

 P. Benda souhlasí s tím, aby se k otázce případné nominace na seznam UNESCO 
vyjádřila zastupitelstva, nicméně si není jistý, zda je vhodné tuto záleţitost řešit přes 
Radu, potaţmo prostřednictvím ředitele správy NP. Dle jeho názoru by bylo lepší řešit tuto 
problematiku přímo s MŢP. 

 P. Paroha se domnívá, ţe největší problém spočívá v nedostatečné komunikaci. 
Zastupitelstva obcí nemají v tuto chvíli dostatek informaci. Mělo by být konkrétněji řečeno, 
co vše by se pro obce změnilo v případě zápisu na seznam UNESCO. Opět připomíná, ţe 
Rada je dle jeho názoru dostatečně reprezantativní orgán, který by měl přijmout v této 
záleţitosti usnesení. 

 P. Brodský doplňuje, ţe kampaň podporující zápis na seznam UNESCO určitě proběhne, 
povede jí přímo České Švýcarsko o.p.s.. Zároveň se ale obává, ţe přednese-li na česko-
saské pracovní skupině v této fázi, kdy se jedná o zapsání na tentativní seznam, takový 
poţadavek, který bude mít formu usnesení Rady, některé členy pracovní skupiny tím 
vyděsí. 

 P. Paroha oponuje, ţe zápis do UNESCO se týká přímo nás v regionu, neměli bychom se 
proto v tomto případě příliš ohlíţet. Nicméně připouští, ţe by usnesení mohlo být 
zformulováné jemněji, např. jako doporučení pro ředitele správy NP, který ho bude 
tlumočit MŢP. Opět zdůrazňuje, ţe je nutno dosáhnout konsenzu a stanovení jasných 
mantinelů. Nyní pouze napravujeme něco, co mělo být jiţ dávno vyřešeno. 

 P. Brodský připomíná, ţe k procesu nominace na seznam UNESCO existuje manuál, 
který nemá ještě nastudován a rád by se s ním nejdříve detailně seznámil. Následně bude 
moţné začít podnikat v této věci konkrétní kroky. 
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 P. Paroha zdůrazňuje, ţe se zápis na seznam UNESCO dotkne především místních 
obyvatel a především na ně by měl být brán ohled. 

 P. Pelc informuje, ţe byla dokončena studie hodnotící potenciál a vhodnost nominace 
přírodních památek České republiky na seznam světového přírodního dědictví UNESCO, 
kterou zpracovala AOPK ČR na základě zadání od MŢP. Z této studie vyplývá, ţe šance 
jakékoliv české přírodní památky na zápis na seznam UNESCO je obecně velmi malá; 
nejlepší vyhlídky má v tomto směru oblast Barrandienu; šance Českého Švýcarska by se 
zvýšila v případě podání společné kandidatury se Saským Švýcarksem; 

 Předseda Rady L. Hort dává hlasovat o tom, je-li Rada orgánem kompetentním k přijetí 
usnesení navrţeného L. Parohou (PRO: 7, PROTI: 3, ZDRŢEL SE: 7). Rada odhlasovala, 
ţe nebude přijímat usnesení doporučující řediteli správy NP, aby na MŢP tlumočil 
poţadavek, ţe shoda s případnou nominací Českosaského Švýcarska na seznam 
UNESCO musí mít na české straně formu souhlasného stanoviska jednotlivých 
zastupitelstev. 

 P. Pelc doporučuje případnou kandidaturu velmi citlivě prezentovat. 
 
13:44 
Ukončení jednání – Libor Hort 
 
 L. Hort poděkoval všem přítomným za účast na 16. zasedání Rady. 

 
V Krásné Lípě 24.11.2011 
 
Zapsala:  
Gabriela Klitschová 
 
Ověřili:  
JUDr. Zdeněk Pánek (12.12.2011, e-mailem) 
Ing. Martin Kučera (9.12.2011, e-mailem) 
 
 
Příloha: 
Prezenční listina 


