
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

89. USNESENÍ 

z 19. schůze konané dne 9. srpna 2022 

 

 

k situaci v Národním parku České Švýcarsko 

 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, v návaznosti na své 

jednání dne 10. 6. 2022 věnované problematice národních parků, ke snaze vlády ČR 

vyhlásit Národní park Křivoklátsko, a v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním 

parku České Švýcarsko: 

 

 

VÝBOR 

 

 

  I.  konstatuje, že   

doposud zůstává bez odpovědi ze strany Ministerstva životního prostředí ČR 

usnesení VUZP č. 83 ze dne 8. 6. 2022 ve věci tzv. Velikonoční výzvy 

starostů Křivoklátska - snahy o zřízení Národního parku Křivoklátsko resp. 

problematiky národních parků v ČR (a další diskutované věci na VUZP – viz 

usnesení č. 83); 

 

 II. žádá vládu ČR, resp. odpovědná ministerstva, aby 

a) systémově a dlouhodobě zajistila dostatečné investiční a provozní potřeby 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí; 

b) vyčlenila finanční prostředky na výstavbu (obnovu) požárem poškozené 

veřejné turistické infrastruktury a zajistila alespoň základní pomoc a opatření 

ke zmírnění dopadů a nepřímých nákladů pro širší region Českého Švýcarska; 

c) došlo k důslednému vyhodnocení příčin požáru, jeho šíření a průběhu 

zásahu v Národním parku České Švýcarsko a vyčíslení všech nákladů 

vč. zahraniční pomoci a refundaci nákladů výjezdových jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí v souvislosti s tímto požárem (vč. práce 

dobrovolných hasičů);    

 

 

 

 

 



III. žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby 

 

a) přehodnotilo postoje a činnost ve velkoplošných chráněných územích, 

především v národních parcích ČR, a jednání orgánů ochrany přírody a to 

i ve vztahu k místním a krajským samosprávám; 

 

b) přehodnotilo připravovanou Metodiku řízeného vypalování v chráněných 

územích a předložilo ji k připomínkování odborníkům na požární 

bezpečnost a také členům Parlamentu ČR; 

 

c) předložilo soupis výzkumných a obdobných činností a úkolů v jednotlivých 

národních parcích ČR za posledních deset let vč. základních informací 

o výsledcích a nákladech;  

 

IV.   ukládá předsedovi výboru 

 

a) připravit následně podrobnější zprávu pro projednání problematiky požáru 

v NP České Švýcarsko na VUZP, a to nejdéle do listopadu roku 2022; 

 

b) jednat se zástupci obcí z regionu národních parků ČR vč. zástupců 

Křivoklátska; 

 

V.      pověřuje  

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení 

předsedovi Senátu PČR. 

 

 

 

 

Zbyněk Linhart, v. r. 

předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Třetina, v. r. 

ověřovatel výboru 


