
 

 

Zápis z jednání ze dne 3. 3. 2020 Olšina 

 

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva  ATCZ-163 

_______________________________________________________________________ 

Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische  Au  ATCZ-163 

 

Seznam účastníků projektového setkání: 

VLS ČR, s.p.:     

Ing. Michaela Veselá – vedoucí projektové kanceláře ŘSP Praha   michaela.vesela@vls.cz 

Ing. Daniela Růžková - projektový manažer ŘSP Praha      daniela.ruzkova@vls.cz  

Ing. Zuzana Štollová- ekonom divize Horná Planá     zuzana.stollova@vls.cz 

Bc. Růžena Heřmánková – lesní pedagog Horní Planá    ruzena.hermankova@vls.cz 

Bc. Barbora Filipová – odborný garant projektu     barbora.filipova@vls.cz 

Lesy České republiky, s.p.:  

Ing. Bohumil Děd – zástupce vedoucího správce toků, Benešov   bohumil.ded@lesycr.cz 

Ing. Ondřej Balihar – správce toků      ondrej.balihar@lesycr.cz 

Monika Michlanová - referent pro finanční a technické činnosti, Benešov monika.michlanova@lesycr.cz 

Ing. Mojmíra Hillermanová – vedoucí správy toků, Benešov   mojmira.hillermanova@lesycr.cz 

Tourismusverband Böhmerwald:  
 
MMag. Johannes Miesenböck - regionální manažer přeshraniční spolupráce johannes.miesenboeck@rmooe.at 

Reinhold List - manažer        list@boehmerwald.at  

Sabrina Spitzl         spitzl@boehmerwald.at 

Ostatní: 

Mgr. Nikola Mikyšková - tlumočnice      nikolamikyskova@centrum.cz 

     

Jednotlivé body jednání:  

1) LP informoval o vícenákladech, které pravděpodobně vzniknou na mimostaveništní dopravu kamenných desek 
z důvodu uzavření lomu Aigen. Nově zvolený lom Großeibenstein (Gmünd), který má podobnostní texturu, 
strukturu a barevnost žuly je vzdálen oproti původnímu lomu 120 km.  
 

2) PP1 (LČR) informoval o první fázi prací a to u „Lesní cesty k Oponě“, kde vznikly stejně jako u LP vícenáklady, a to při 
odtěžení nadměrného sedimentu nacházejícího se v podloží cesty. Dále práce postupují k Otovskému potoku. 
Komplikace stejně tak nastaly u bobří hráze. Celkové vícepráce 2, 500 tis. Kč, méněpráce 900 tis. Kč. 
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3) PP2 (Tourismusverband Böhmerwald) uvedl, že se jim doposud 
nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Pokusí se zredukovat některé prvky obsažené v projektu a nově bude vyhlášeno 
výběrové řízení 3/2020, od něhož se budou odvíjet veškeré stavební práce. Již nyní je zřejmé, že dojde ke zpoždění 
cca 1 rok. 
 

4) LP, PP1, PP se domluvili, že podají hromadnou žádost o prodloužení projektu, a to v létě/2020. Stejně tak každý 
uvede do 2. monitorovací zprávy problémy, které se vyskytly, spolu s dostatečným zdůvodněním. 
 

5) LP zašle kopii prezenční listiny a zápis z jednání všem projektovým partnerům a dalším zúčastněným. 
 

 
 
 

Zpracovala: 6. 3. 2020 Ing. Daniela Růžková 

 

 

 
 

 

 


