NPS 01862/2011
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 7. března 2011

Místo zasedání – sál hotelu Zlatá hvězda, Vimperk.
Přítomno: 39 členů Rady, pověření plnou mocí 3, celkem 42 hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zástupce MŽP: Ing. Tomáš Tesař
Zahájení: 10.15 hodin.
Ukončení: 11:40 hodin.
Jednání řídil místopředseda Rady: Prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.
Ředitel Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Jan Stráský zahájil jednání Rady NP Šumava
(dále jen „Rada“) a přivítal přítomné členy Rady a hosty.
Hlasování o návrhu ověřovatele a zapisovatele zápisu:
Zapisovatel zápisu Ing. Blanka Műllerová
Ověřovatel zápisu: Ing. Jana Hrazánková
Výsledek hlasování: pro 42, proti 0, zdržel 0
Návrh byl jednohlasně schválen.
Hlasování o návrhu složení návrhové komise:
RNDr. Ivan Rynda, Ing. Antonín Schubert
Výsledek hlasování: pro 42, proti 0, zdržel 0
Návrh byl jednohlasně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
1. Nový Návštěvní řád NP Šumava
2. Rekonstrukce Rady NP Šumava
3. Různé
Výsledek hlasování: pro 42, proti 0, zdržel 0
Návrh programu byl jednohlasně schválen
V 10.30 hodin se dostavil na jednání Rady starosta Hartmanic Jiří Jukl – Rada dále jedná
v počtu 43 členů.
Bod 1) Návštěvní řád (dále jen „NŘ“)
Přednesl: Ing. Tomáš Hlavatý, náměstek ředitele Správy
Seznámil Radu s výsledky zjišťovacího řízení EIA na splouvání pro variantu 3 a 4. Jako
vhodnější byla Krajským úřadem Jihočeského kraje doporučena varianta 4, která je v NŘ
zapracována. Upozornil, že jedním z parametrů výsledků zjišťovacího řízení byla časová
omezenost, proto je NŘ dvouletý. Seznámil přítomné s výsledkem vyjednávací dohody k NŘ,
se kterou souhlasilo všech 22 obcí podepsáním protokolu. NŘ bude schválen v navrhovaném
znění a do jednoho roku budou znovu předloženy nové varianty ke splouvání, které navrhne

pracovní skupina ke splouvání, do zjišťovacího řízení. Výsledná varianta ze zjišťovacího
řízení bude poté zapracována do nového NŘ.
Hlasování o návrhu Návštěvního řádu NP Šumava:
Výsledek hlasování: pro 43, proti 0, zdržel 0
Návštěvní řád NP Šumava byl jednohlasně schválen.

Bod 2) Rekonstrukce Rady NPŠ
Přednesl ředitel Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Jan Stráský.
Připomenul návrh obcí na rekonstrukci Rady, který nebyl minulým ředitelem Správy
Ing. Františkem Krejčím akceptován a seznámil přítomné se svou představou rekonstrukce
Rady:
- Rada bude mít 45 členů,
- v Radě budou členové ze zákona – 22 obcí, 2 kraje a 1 zástupce Horské služby ČR,
- stávající místopředseda Rady doporučí řediteli Správy 8 až 9 členů z vědecké
veřejnosti,
- stávající členové Rady mimo obcí a krajů oznámí, zda odmítají být členy nové Rady,
- Rada nebude dělena na sekce,
- o novém složení Rady bude rozhodnuto ředitelem Správy do 14 dnů
Diskuse:
V následující diskusi vystoupili Hruška, Šantrůčková, Rynda, Prach, kteří razantně odmítli
návrh ředitele Správy na rekonstrukci Rady. Hruška a Šantrůčková oznamují svoje odmítnutí
členství v nové Radě NP Šumava.
Tesař: Děkuje za schválení Návštěvního řádu NP Šumava, odmítá názory diskutujících
zástupců vědecké sekce k rekonstrukci Rady, podporuje rekonstrukci Rady navrženou
ředitelem Správy.
Bod 3) Různé
Obraná opatření proti kůrovci
Přednesl ředitel Správy
K této problematice bude svolána Rada, která bude jednat o návrhu expertní pracovní skupiny
vedené ing. Vovesným:
- návrh konkrétních opatření ochrany lesa v boji proti kůrovci,
- návrh výjimek či právních aktů, o které musí Správa požádat k uskutečnění obraného
plánu,
- návrh nových rozhodnutí, aby se plán opatření mohl realizovat.
Ředitel vyzval členy Rady k aktivní účasti v diskusi o obranných opatřeních proti kůrovcům.
KIPR
Přednesl ředitel Správy. Projekt KIPR se i nadále vyvíjí. Správa svolá jednání se starosty obcí,
aby sdělili své stanovisko k vyjádření jakou formou, jak intenzivně a v jakém rozsahu se
budou chtít tímto projektem dále zabývat.

Usnesení
Rada NPŠ konstatovala usnášení schopnost (39 přítomných, 3 zastupující).
Rada NPŠ schválila zapisovatele a ověřovatele záznamu a usnesení (Ing. Blanka Müllerová,
Ing. Jana Hrazánková)
Rada NPŠ schválila návrhovou komisi: Ing. Antonín Schubert, PhDr. Ivan Rynda.
Rada NPŠ schválila program jednání.
Závěry:
1. Rada přijala informaci Ing. Tomáše Hlavatého o přípravě a projednání Návštěvního řádu
NPŠ a jednomyslně jej schválila.
2. Rada NPŠ:
a) vzala na vědomí záměr ředitele urychleně přijmout Plán opatření proti kůrovci a výzvu
účastnit se jeho operativního projednání,
b) přijala informaci ředitele Správy NPŠ PhDr. Jana Stráského o záměrech ve věci
jmenování nové Rady NPŠ. V diskusi zdůraznili členové vědecké sekce funkčnost
Rady v dosavadním složení a důvody, proč pokládají za podstatný relativně vyvážený
počet zástupců ze zákona a zástupců vědecké veřejnosti a jejich rozdělení do dvou
sekcí.
Rada vzala informaci a průběh diskuse na vědomí.
3. Rada NPŠ:
a) vzala na vědomí stanovisko zástupce MŽP pana náměstka Ing. Tomáše Tesaře
k oběma bodům jednání a k budoucímu spravování NPŠ.
b) Rada NPŠ bere na vědomí informaci ředitele NPŠ PhDr. Stráského o dosavadním
trvání programu KIPR.

Hlasování o návrhu Usnesení Rady NP Šumava:
Výsledek hlasování: pro 43, proti 0, zdržel 0
Usnesení Rady NP Šumava bylo jednohlasně schváleno.

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.

