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Vážený pane starosto,
reaguji na Váš dopis ze dne 21. ledna 2019, v němž vyjadřujete nespokojenost s činností
Správy Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“), zejména však upozorňujete
na špatné fungování Rady NP České Švýcarsko (dále jen „Rady“) v poslední době.
K popisovaným skutečnostem jsem si vyžádal aktuální informace a nyní, po posouzení všech
podkladů, které mám k dispozici, uvádím níže svůj názor ke konkrétním záležitostem, jež
ve svém dopise zmiňujete.
V úvodu považuji za důležité upozornit, že správy všech našich národních parků samozřejmě
vnímají důležitost regionálního rozvoje a rozvoje turismu v NP, na druhé straně jsem však
toho názoru, že správy NP by měly v této oblasti být spíš v roli partnerů a organizací hájících
zájmy ochrany přírody a stanovujících rámec pro rozvojové aktivity navrhované na území NP.
Ostatně správy všech našich NP v této oblasti aktivně spolupracují např. s regionálními
rozvojovými agenturami, svazky obcí a dalšími subjekty. Správy všech NP také samozřejmě
aktivně spolupracují s obcemi, např. se v rámci pracovní skupiny společně podílejí
na nastavení dotačního programu pro podporu obcí v NP v rámci Národního programu Životní
prostředí financovaného ze SFŽP. Zde bych chtěl připomenout, že vznik této pracovní skupiny
iniciovala Správa ve spolupráci s místními obcemi. Tato spolupráce je velmi efektivní, o čemž
svědčí dlouhodobý trend růstu počtu podaných projektů i růst celkového objemu
poskytnutých finančních prostředků. Z podkladů, které mám k dispozici, je zřejmé, že obce
z regionu Národního parku České Švýcarsko (dále jen „NPČŠ“) jsou v této oblasti velmi
aktivní a úspěšné. V rámci tohoto dotačního programu byla také v loňském roce podána
žádost o financování projektu "Studie potřeb obcí regionu NPČŠ". Správa se podílela
na přípravě tohoto projektu a zástupce Správy je členem řídící skupiny tohoto projektu.
Co se týče spolupráce s organizací České Švýcarsko o.p.s., byl jsem ujištěn, že na běžné
pracovní i neformální rovině funguje velmi dobře. Správa vítá a podporuje aktivity této
společnosti v oblasti propagace veřejné dopravy (např. projekt Dráha národního parku,

vydávání brožury "Jízdní řády v regionu NP"), spolupracuje s ní na řadě projektů v oblasti
EVVO, na projektu certifikovaných průvodců NP či na provozování informačních středisek.
K problematice návštěvnických středisek jsem byl informován, že Správa přispívá na Dům
Českého Švýcarska v Krásné Lípě částkou max. 200 tis. Kč ročně. Tyto finanční prostředky
jsou určeny na zajištění propagace NPČŠ. Další finanční prostředky ve výši cca 110 tis. Kč
ročně, kterými Správa přispívá na Dům Českého Švýcarska, jsou určeny pro vzdělávání
a ekovýchovné programy či expozice. Zde si dovoluji opakovaně upozornit, že na provozních
nákladech tohoto návštěvnického střediska se Správa bohužel přímo podílet nemůže. Ani
z programů v gesci MŽP není možné poskytnout finanční prostředky na provoz
návštěvnického centra napřímo subjektu, který není zřízen MŽP.
Co se týče záměru vybudovat návštěvnické středisko na Mezní Louce, tak zde bych Vás chtěl
ujistit, že cílem Správy ani MŽP rozhodně není konkurovat Domu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Dům Českého Švýcarska je návštěvnickým střediskem celého regionu Českého
Švýcarska, které nabízí turistům i místním občanům komplexní informační, turistické,
vzdělávací, poradenské a produkčně publikační služby. Expozice jsou zaměřeny především
na prezentaci turistických atraktivit v NPČŠ a jeho okolí, případně na prezentaci biodiverzity
území. Mezní Louka je místem přirozené kumulace návštěvníků. Návštěvnické středisko zde
vybudované by mělo mít poněkud odlišné zaměření. Obdobný záměr, tj. vybudování
návštěvnického střediska v místě nejvyšší koncentrace návštěvníků, je připravován také
v sousedním Národním parku Saské Švýcarsko, konkrétně v lokalitě Bastei. Cílem otevření
návštěvnického střediska na Mezní Louce je oslovit co nejvíce návštěvníků NP a zajistit jejich
lepší informovanost o předmětech, cílech ochrany daného chráněného území, ochranných
podmínkách NPCŠ a CHKO Labské pískovce, pravidlech chování v chráněných územích atp.
Předpokládáme, že vybudováním nového návštěvnického centra nedojde k výraznějšímu
navýšení počtu návštěvníků v oblasti Mezní Louky. Cílem Správy není další zatraktivnění této
lokality, ale doplnění nabídky služeb pro návštěvníky a především zajištění lepší
informovanosti turistů, kteří se v jádrové části NP již pohybují. V této souvislosti je třeba
zmínit, že Správa i nadále počítá s finanční podporou Domu Českého Švýcarska v Krásné
Lípě. Co se týče stávajícího IS na Mezní Louce provozovaného soukromým subjektem, byl
jsem informován, že je Správa s majitelem a provozovatelem tohoto IS dohodnuta, že
v okamžiku otevření nového návštěvnického střediska v dané lokalitě bude stávající IS
uzavřeno, resp. výrazně se změní jeho náplň tak, aby v jednom místě nefungovala dvě
infocentra nabízející stejné služby.
K projednávání návrhu zonace NPČŠ bych uvedl, že je realizováno v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), ve smyslu
Metodického pokynu k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území NP ČR. Dle
přechodného ustanovení zákona musí být projednávání vymezení zón NP zahájeno nejpozději
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do 31. května 2019. Tato povinnost se týká všech čtyř NP. MŽP proto muselo stanovit
harmonogram přípravy a projednávání návrhu zonací NP tak, aby byl tento zákonný termín
dodržen. Při schvalování tohoto harmonogramu musela být zohledněna řada skutečností, jako
např. aktuální stav daného území s přihlédnutím k nutnosti zajištění vhodné následné péče
o území NP, rozloha NP či podzimní volby do zastupitelstev obcí a měst.
Z Vašeho dopisu je však patrné, že za největší problém v poslední době považujete zejména
špatné fungování Rady. Zde bych proto chtěl připomenout, že rada NP je zřízena jako
konzultační a iniciativní orgán pro záležitosti NP sloužící především k projednávání
a posouzení strategických dokumentů správy NP a k předávání aktuálních informací o dění
na správě NP a na území NP. Členy rady NP ze zákona jsou delegovaní zástupci všech obcí,
na jejichž území se NP a jeho ochranné pásmo rozkládá. Každý člen rady NP má možnost
navrhovat body do programu, vznášet dotazy a připomínky atd. Nedomnívám se, že by rady
NP byly pouze formálním a účelovým orgánem. Co se týče fungování Rady, byl jsem ujištěn,
že jednání probíhají v klidné, věcné rovině, vznesenými dotazy a připomínkami se Správa
zabývá a reaguje na ně. Delegovaný zástupce města Krásná Lípa je členem Rady ze zákona,
byla by proto dle mého názoru škoda, neúčastnit se jednání Rady, kde by výtky vůči
fungování Správy mohly být diskutovány.
Na závěr bych Vás chtěl ubezpečit, že skutečnosti, na které ve svém dopise upozorňujete,
budu i nadále sledovat. Velice mě mrzí, že spolupráci se zástupci Správy v poslední době
považujete za problematickou. Město Krásná Lípa považuji za velmi významného partnera
při zajišťování poslání NPČŠ. Věřím proto, že zástupcům Správy i města Krásná Lípa se
nakonec podaří neshody odstranit a dojde opět k nastavení funkční a kvalitní komunikace
a spolupráce, která bude prospěšná pro obě strany.
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