Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Ústí nad Labem, 22. 11. 2018

Vážený pane ministře,
vítám (doufám, že stejně jako Vy) Stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko
k žádosti o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního
vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany EVL Labské
údolí a EVL Porta Bohemica z 13. 11. 2018. Je v souladu s tím, co tvrdíme déle než 20 let:
Labe v úseku Střekov – státní hranice je jedinečné a zaslouží si co nejpřísnější ochranu. Zájmy
ochrany přírody musí dostat přednost před zájmy několika ekonomických subjektů.
Všichni víme, že „jezaři“ nyní budou ještě více naléhat na odvolání ředitele Správy Národního
parku České Švýcarsko, který výše uvedené stanovisko podepsal. Věřím, že tomuto tlaku
neustoupíte a Ing. Bendu v jeho postojích podpoříte. Předem Vám za to děkuji.
Vážený pane ministře,
považujte, prosím tento dopis za otevřený.
S přáním příjemného dne
Marian Páleník, v. r.
ředitel společnosti
Přátelé přírody, o.p.s.
P. S. Připojuji se k dopisu, který přikládám.
Na vědomí:

Ing. Pavel Benda, PhD., ředitel SNP České Švýcarsko
2 000 členů společnosti Přátelé přírody, o.p.s.
17 000 signatářů petice proti jezům na Labi
veřejnost prostřednictví médií

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Brno, 10. srpna 2018

Vážený pane ministře,
dovoluji si obrátit se na Vás v následující věci. Jako dlouholetý předseda Rady Národního
parku České Švýcarsko (od roku 2005) jsem osobně velmi zainteresován na jeho další
pozitivní perspektivě. Měl jsem možnost se již v 90. letech jako odborný pracovník
Výzkumného a monitorovacího pracoviště Českého ústavu ochrany přírody podílet na
přípravě lesnických podkladů pro Plán péče připravovaného Národního parku České
Švýcarsko a později jako předseda Rady národního parku sledovat, jak jsou tyto plány
postupně realizovány. Když byl v roce 2000 tento národní park vyhlášen, stál před mnohými
výzvami, které byly ve srovnání s jinými českými národními parky zcela bezprecedentní.
Mám tím na mysli zejména podíl nepůvodních porostů v rámci lesů národního parku a také
velmi pokročilé stadium invaze nepůvodní borovice vejmutovky. V tomto ohledu musím jako
lesník konstatovat, že tento národní park se za svých 18 let existence dokázal přes velmi
omezené personální kapacity s těmito výzvami pozoruhodným způsobem vypořádat. I za tuto
relativně krátkou dobu lze dnes vidět, že na podstatné části národního parku jsou lesní porosty
výrazně přirozenější než v době vzniku národního parku.
Zdaleka však nejde pouze o výraznou změnu v lesích, kterou je třeba pozitivně hodnotit. Jako
předseda rady národního parku jsem vždy oceňoval i aktivní práci národního parku
s veřejností, se spolky (KČT, ČHS apod.) a zejména s obcemi. Skutečnost, že naše jednání
Rady Národního parku České Švýcarsko prakticky vždy probíhají konstruktivně a
nekonfrontačně, nepovažuji vůbec za samozřejmost, přičemž tento stav je nepochybně také
výsledkem racionálního přístupů vedení Správy národního parku. Ostatně Hodnocení
národního parku České Švýcarsko, které před krátkou dobou proběhlo v rámci projektu MŽP,
kterým se postupně hodnotí všechny české národní parky, vyznělo pro Národní park České
Švýcarsko pozitivně, s tím, že případné rezervy jdou především na vrub nedostatečné
personální kapacity Správy národního parku.
Správa národního parku je také velmi aktivní na poli přeshraniční spolupráce, jak již
opakovaně ocenila svým certifikátem výjimečné přeshraniční spolupráce EUROPARC
Transboundary Programme. Např. v loňském roce Správa NP České Švýcarsko založila spolu

se Správou NP Saské Švýcarsko Přeshraniční vědeckou radu Českosaského Švýcarska, což
hodnotím jako velmi novátorský a významný počin.
Vážený pane ministře, tento můj stručný názor na dosavadní vývoj Národního parku České
Švýcarsko jsem si dovolil uvést z toho důvodu, že společně s dalšími kolegy bohužel
zaznamenávám, že se šíří údajné zprávy o chystaném odvolání současného ředitele Správy
národního parku Ing. Pavla Bendy, Ph.D. Osobně věřím, že se tyto zvěsti nezakládají na
pravdě, nicméně jistě nepřispívají k dobrému jménu organizace a už vůbec nepřispívají ke
klidné pracovní atmosféře na správě národního parku, která je v tomto období velmi
zapotřebí. Chtěl bych proto vyjádřit svou plnou podporu současnému vedení Správy
národního parku a zejména jejímu řediteli, neboť za uplynulých 18 let je za současným
kolektivem Správy vidět velký kus práce. Vzhledem k tomu, že po novele zákona o ochraně
přírody a krajiny čelí tato organizace novým výzvám v podobě ekonomické transformace a
zejména převzetí Správy CHKO Labské pískovce, domnívám se, že změny ve vedení
organizace v této době by mohly vyústit v její destabilizaci.
Svůj dopis bych rád zakončil konstatováním, že Národnímu parku České Švýcarsko se
podařilo za 18 let existence dosáhnout stavu, kdy se tento národní park stal velmi dobrou a
uznávanou značkou nejen pro ochranáře, ale zejména pro návštěvníky a také pro celý širší
region. Osobně bych si proto jako předseda Rady národního parku velmi přál, aby byla
zachována kontinuita tohoto pozitivního vývoje národního parku a jeho širšího regionu,
přičemž personální kontinuitu současného vedení parku považuji za významný předpoklad
této perspektivy. Tento můj dopis prosím považujte za můj osobní, nepředstavuje stanovisko
Rady národního parku jako celku. K dopisu připojuji jména několika dalších zástupců regionu
či odborné a vědecké obce, kteří sdílejí se mnou obsah tohoto dopisu ve prospěch podpory
současného vedení národního parku.
Pokud byste to považoval za možné, byl bych rád za případnou osobní schůzku.

V úctě

Ing. Libor Hort
Předseda Rady Národního parku České Švýcarsko

