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Sekce ochrany přírody (100) 

1. Člení se na odbor ochrany přírody a odbor péče o ekosystémy. 

2. Metodicky řídí odbor ochrany přírody a odbor péče o ekosystémy. 

3. Koordinuje zpracování koncepčních dokumentů v oblasti ochrany přírody a krajiny na 

území NP a CHKO Labské pískovce (dále jen „CHKO“). 

4. Koordinuje výzkum a monitoring přírodního prostředí na území NP a CHKO. 

5. Koordinuje spolupráci s akademickými pracovišti a zajišťuje funkci Vědecké rady pro 

Česko-Saské Švýcarsko. 

6. Zodpovídá za oblast zahraničních vztahů, zejména vztahů k NP Saské Švýcarsko, IUCN 

a federaci EUROPARC. 

 

Odbor ochrany přírody (110) 
 

1. Člení se na oddělení ochrany přírody a oddělení územního plánování a staveb. 

2. Vytváří koncepce péče o lesní i nelesní ekosystémy. 
3. Metodicky řídí odbor péče o ekosystémy v oblasti péče o lesní ekosystémy. 
4. Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO. 
5. Řídí agendu povolování a regulace vjezdů motorových vozidel na území NP a CHKO. 
6. Zajišťuje a koordinuje záchranné programy zvláště chráněných druhů živočichů. 
7. Zodpovídá za sestavení a realizaci zásad péče o NP a plán péče o CHKO. 
8. Zajišťuje vymezování managementu na zemědělských pozemcích s ohledem na 

předměty ochrany ZCHÚ a komunikaci se zemědělskými hospodáři 
9. Koordinuje postup Správy v oblasti stavebního řádu a územního plánování. 
 

 

Oddělení ochrany přírody (111) 

 

1. Zodpovídá za plánování činností a přípravu projektů při péči o NP, zejména při péči o 
lesní a nelesní ekosystémy. 

2. Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny na území NP a CHKO. 
3. Sestavuje zásady péče o NP a koordinuje jejich realizaci v praxi. 
4. Sestavuje plán péče o CHKO a koordinuje jeho realizaci v praxi. 
5. Sestavuje plány péče o maloplošná chráněná území a koordinuje jejich realizaci. 
6. Zabezpečuje koncepční a systematickou vědecko výzkumnou a dokumentační činnost 

jako podklad pro péči o NP a ochranu přírody a krajiny v NP a CHKO. 
7. Zodpovídá za činnosti vyplývající z mezinárodních úmluv na úseku ochrany přírody 

(Natura 2000 apod.). 
8. Zabezpečuje poradenskou, metodickou a znaleckou činnost na úseku ochrany přírody. 
9. Organizuje odbornou přednáškovou činnost, výstavy a odborné exkurze. 
10. Spolupracuje s dalšími odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí. 
11. Zodpovídá za systematickou prezentaci a publikování výsledků výzkumné činnosti. 
12. Poskytuje odborné podklady a vydává stanoviska k provádění opatření péče o NP a 

lesy na území NP. 
13. Provádí výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany 

zemědělského půdního fondu. 
 
 

Oddělení územního plánování a staveb (112) 

 

1. Zodpovídá za agendu územního plánování na území NP a CHKO. 

2. Koordinuje postup při komplexních pozemkových úpravách. 

3. Zodpovídá za oblast správy drobných vodních toků. 
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4. Provádí výkon státní správy ochrany přírody se vztahem ke stavebnímu řádu. 

5. Provádí výkon státní správy v oblasti přestupků. 

 

Odbor péče o ekosystémy (120) 
 

1. Člení se na oddělení lesní správy a oddělení geologie - skalní četa.  

2. Ve spolupráci s odborem ochrany přírody a veřejných vztahů provádí strategické 
plánování činností Správy s mezinárodním významem v oblasti ochrany přírody a péče 
o ekosystémy NP. 

3. Spolupracuje na koordinaci a metodickém usměrňování vytváření koncepcí péče o 
lesní i nelesní ekosystémy NP a plánování činností při péči o tyto ekosystémy. 

4. Je výkonným orgánem v péči o lesní ekosystémy. 
5. Realizuje opatření plynoucí z koncepcí péče o lesní ekosystémy. 
6. Připravuje veřejné zakázky na lesnické práce. 
7. Zajišťuje správu lesních cest a údržbu lesnických a mysliveckých zařízení. 

 

Oddělení lesní správy (121) 
 

1. Navrhuje koncepci lesní správy a předkládá ji ke schválení odboru ochrany přírody a 
veřejných vztahů. 

2. Zabezpečuje veškeré činnosti související s péčí o lesy NP. 
3. Zajišťuje výkon práva myslivosti a rybářství. 
4. Zabezpečuje funkci odborného lesního hospodáře na území NP. 
5. Podílí se na vědeckém výzkumu a monitoringu v oblasti lesnictví. 
6. Zabezpečuje přípravu a zadávání lesnických prací smluvním dodavatelům. 
7. Zodpovídá za realizaci a převzetí provedených prací a jejich kvalitu. 
8. Provádí protokolární předávky dřeva na odvozních místech odběratelům a zodpovídá 

za správnost sortimentního zatřídění a správnost vyplnění předávacích protokolů. 
 

Oddělení geologie - skalní četa (122) 

 

1. Provádí, vyhodnocuje a archivuje geologickou dokumentaci, měření a výzkum. 
2. Zabezpečuje monitorování stability skalních objektů na území NP, běžnou údržbu 

skalních a lesních svahů nad sídelními oblastmi, turistickými cestami, veřejnými a 
místními komunikacemi. 

3. Provádí lesnické práce ve výškách (sběr semen z vysokých stromů, řez vysokých 
stromů a odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a  pod.). 

4. Podílí se na provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací na území 
NP. 

5. Spolupracuje s dalšími odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí, účastní 
se pravidelných školení, seminářů a konferencí k problematice geologie a 
hydrogeologie pískovcových oblastí a geodynamických jevů. 

6. Provádí systematickou prezentaci a publikování výsledků své činnosti. 
7. Poskytuje odborné podklady a vydává stanoviska k provádění opatření péče o NP. 
  


