NPS 05440/2012
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 28. června 2012
Místo zasedání – Hotel České Žleby, České Žleby
Přítomno: 34 členů Rady, 1 pověření plnou mocí, 35 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel zápisu: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:30 hodin
Ukončení: 16:45 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání (Picek)
2. Aktuální problémy v NP Šumava (PhDr. Stráský)
3. Návštěvní řád na rok 2013 a další (RNDr. Braun)
4. Zásahy proti kůrovci v roce 2012 (Ing. Fait)
5. Plán péče (rozborová část) (Mgr. Mánek)
6. Informace a různé
a) informace o hospodaření SNPŠ a problémy rozpočtu 2012 (Ing. Šartnerová)
b) stav řízení o nových turistických trasách (dohoda s vedením NPBL) (RNDr. Braun)
c) návštěva starostů šumavských obcí v NP Bavorský Les (Ing. Lelková)
d) splouvání (nákup vlastních lodí – podnět p.Neužila) (Ing. Lelková)
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval usnášeníschopnost.
Přivítal přítomné členy Rady a hosty, zejména ministra životního prostředí Mgr. Tomáše
Chalupu a náměstka ministra Mgr. Tomáše Tesaře.
Hlasování o posunutí programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Na úvod jednání promluvil ministr životního prostředí, který oznámil ukončení mise pana
ředitele PhDr. Jana Stráského a poděkoval mu za jeho činnost. Od 1. července 2012 bude
novým ředitelem Správy NP a CHKO Šumava Mgr. Jiří Mánek.. Novému řediteli popřál
hodně štěstí a úspěchů v jeho nové funkci.
PhDr. Stráský vyjádřil podporu novému řediteli a slíbil, že se problematikou Šumavy bude
zabývat i v budoucnu.
Mgr. Jiří Mánek poděkoval za důvěru ministrovi životního prostředí a zároveň poděkoval za
spolupráci a odvedenou práci PhDr. Janu Stráskému. Mezi prioritní úkoly zařadil schválení
Plánu péče a uvedení v život nového zákona o NPŠ. Jako svůj vlajkový projekt označil péči o

bezlesí. Za další priority považuje spolupráci s NP BW a vědeckou sférou, zaměřenou
především na aplikovaný výzkum. Dojde k mírným změnám v organizační struktuře Správy –
prvním náměstkem se stane Ing. Tomáš Fait. PhDr. Jana Stráského by rád co nejdříve přivítal
zpět v Radě NP
K poděkování panu Stráskému za činnost ve funkci ředitele se jménem předsedy Rady
připojili i všichni členové Rady.
Hlasování o návrhu Usnesení 3 b), c) d):
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu (Miloš
Picek)
Podklady: pozvánka na jednání Rady NPŠ, Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 9.12.2011,
Stručná zpráva o činnosti Výkonného výboru Rady NPŠ od posledního zasedání Rady
v prosinci 2011
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Kroupar
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatel Usnesení: Ing. Antonín Schubert, Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Prof. RNDr.
Stanislav Vacek, DrSc.
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 9.12.2011
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 9.12.2011 byl jednomyslně schválen bez připomínek
2. Aktuální problémy v NP Šumava ( PhDr. Stráský)
Podklady: bez podkladů
Mezi nejaktuálnější otevřené problémy v NPŠ patří kůrovcová kalamita – bude samostatným
bodem jednání. Dalšími problémy je prostupnost Šumavy, Návštěvní řád – především
splouvání horního toku Vltavy, financování Bílé stopy, financování projektu Zelené autobusy,
palivové dřevo – snižování těžby, návrh zákona o NPŠ – cestní síť, údržba managementů
v bezlesí, financování provozu Správy.
Pozitiva: byla otevřena stezka mezi Kvildami pro pěší a v současné době se jedná cyklostezce,
stanoven nový systém prodeje dřeva, požární ochrana Šumavy – Správa obdrží 3 hasičská
auta

-

Starosta Prášil vidí jako další dlouho neřešeným problém přístup k Prášilskému jezeru
a k jezeru Laka. Správa problém řeší již měsíc. Jsou vypracovány koncepce uzavírání
cest a informační – které by měly problém vyřešit.Starostka Borových Lad vznesla
dotaz na pana náměstka Tesaře ohledně snížených finančních prostředků plynoucích
na Správu NPŠ. Dotaz by měl být spíše směřován na ministra. Resort životního
prostředí má nejmenší rozpočet ze všech. Situací na Šumavě by se měla zabývat
vláda.Ing. František Nykles vznesl požadavek na zástupce ministerstva o lepší
mediální podporu Šumavy

Hlasování o návrhu Usnesení 6., 7., 8.:
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
3. Návštěvní řád na rok 2013 a další (RNDr. Braun)
Podklady: bez podkladů
Se současnou situací ohledně Návštěvního řádu seznámil přítomné členy Rady náměstek
ředitele pro státní správu RNDr. Václav Braun. Odsouhlasená změna NŘ byla rozporována
Evropskou komisí. Zřizovatelem bylo Správě nařízeno neměnit NŘ i přes odsouhlasení
změny v Radě NPŠ. Nyní čekáme na závěry jednání mezi MŽP a EK. Správa má za úkol
připravit odbornou argumentaci k podpoření záměru splouvání (varianta 63 lodí). Správa musí
přesvědčit EK, že naplňuje evropské směrnice ochrany přírody. V současné době je NŘ
schválen na dobu neurčitou a jedná se především o variantách splouvání.
Dle Usnesení 10.2 c) Výkonný výbor podporuje variantu schválení Návštěvního řádu NPŠ
formou změny stávajícího NŘ k 1.1.2013.
Hlasování o návrhu Usnesení 9.:
Výsledek hlasování: pro 35, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Přestávka:
Vzhledem k časovému skluzu, který byl způsoben přítomností ministra ŽP na zahájení
jednání Rady, se několik členů Rady NPŠ omluvilo, že z naléhavých důvodů musí jednání
opustit.
Dále hlasovalo 26 osob
4. Zásahy proti kůrovci v roce 2012 (Ing. Fait)
Podklady: prezentace Kůrovcová kalamita v NPŠ 2012 (příloha)
Kůrovce je méně, než jsme předpokládali na začátku roku. Negativum je, že s klesajícími
kůrovcovými těžbami klesají tržby za prodej dřeva a tím se zhoršuje i finanční stabilita
Správy. K 22.6. je vyznačeno zhruba 18 tisíc m3 stromů. Na Smrčině nastojato asanováno 30
stromů. Zpracováno 60 polomů (použití motorové pily bylo možné pouze jeden den na 5
hodin). V lokalitě Na ztraceném vyznačeno 1700 stromů, 27.6. zde proběhlo společné terénní
šetření s ČIŽP (bez závad). Odstraňování nebezpečných souší podél turistických cest – bude
odstraněno cca 5.000 nebezpečných souší tzv. bavorskou metodou.

Dotaz na zástupce MŽP proč byla zvolena finančně náročná bavorská metoda na Pramenech
Vltavy - není možné zvolit jinou? Dle vyjádření Mgr. Tesaře kvůli právním předpisům nelze.
V tomto specifickém území je nutné dodržovat určitá pravidla a ty umožňují pouze zásahy
takového charakteru. Výsledná metoda vznikla vzájemnou dohodou na základě terénního
šetření MŽP, ČIŽP a Správy. Dodatečné finanční prostředky MŽP hledá.
V bezzásahovém území je pro kůrovce atraktivního stromového porostu 1200 hektarů. Dá se
předpokládat, že v příštím roce bude kůrovcová kalamita v bezzásahových území v útlumu.
Dle Usnesení 8.3 b) Výkonný výbor doporučuje Správě po prvním rojení přehodnotit obranná
opatření a v souladu se skutečným stavem je eliminovat.
Dle Usnesení 10.3 b) Výkonný výbor projevuje znepokojení nad počtem uschlých stromů
v minulém roce a vývoji předmětu ochrany přírody v NPŠ a doporučuje Správě při ochraně
přírody a krajiny postupovat v souladu s výsledky naturového posouzení Dr. Pospiechové
Hlasování o návrhu Usnesení 10.:
Výsledek hlasování: pro 26, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
5. Plán péče (rozborová část) (Mgr. Mánek)
Podklady: bez podkladů
Plán péče má platnost do roku 2013. Je stanoven harmonogram pro předložení a schválení
rozborové a návrhové části. Výkonný výbor stanovil pracovní skupinu, ve které jsou
zastoupeny zástupci krajů Ing. Kroupar a Ing. Vlasák, Prof. Stanislav Vacek,.,Miloš Picek,
Vacek (Strážný), za Správu NP Lelková, Mánek, Zelenková. Rozborová část bude členům
Rady předložena na dalším jednání Rady k odsouhasení (září). Matrice zůstala nezměněna –
metodika MŽP zůstává stejná. Podkladem je zonace dojednaná u Kulatých stolů při přípravě
Zákona o Šumavě.
Je nutné aby MŽP upravilo metodiku – příprava PP dle kategorizace IUCN, popřípadě je
nutné, aby MŽP stanovilo kategorii IUCN pro NPŠ.
Hlasování o návrhu Usnesení 11.:
Výsledek hlasování: pro 26, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
6. Informace a různé
informace o hospodaření SNPŠ a problémy rozpočtu 2012 (Ing. Šartnerová)
- členové Rady obdrželi tabulku upraveného rozpočtu na rok 2012 - rozpočet a skutečnost
Správy NP a CHKO Šumava k 31.5.2012 v tis. Kč
stav řízení o nových turistických trasách (dohoda s vedením NPBL) (RNDr. Braun)
- u Modrého Sloupu nyní běží lhůta pro možná odvolání – Správa zatím neobdržela, žádné
odvolání
návštěva starostů šumavských obcí v NP Bavorský Les (Ing. Lelková)
- návštěva vznikla na základě požadavků starostů obcí. Uskutečnila se 25.5. návštěva dvou
lokalit (zásahová, nezásahová) za účasti ředitele NP BW a starostů z německých obcí. Na
závěr byl ředitel NP BW pozván na podobnou exkurzi na Šumavu.
splouvání (nákup vlastních lodí – podnět p.Neužila) (Ing. Lelková)

- registrační systém není využit na 100%. Podnět byl diskutován na PS a na poradě vedení.
Vzhledem k velké finanční náročnosti provozu vlastních lodí se Správa rozhodla nákup lodí
zamítnout. Dalšími podněty (jazyková vybavenost průvodců, piktogram a informace o
povinném placení registrace) se bude zabývat pracovní skupina.
-

Stížnost starosty obce Modrava na chování strážců, které bylo v rozporu s dobrými
mravy – podnětem se bude Správa zabývat

Hlasování o návrhu Usnesení 11., 12., 13., 14., 15..:
Výsledek hlasování: pro 26, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.

Usnesení
Rada Národního parku Šumava:
1. Konstatuje usnášení schopnost Rady NP Šumava
Ze 48 členů Rady je přítomno 34 hlasujících, z toho 1 plná moc
2. Schvaluje:
a) návrhovou komisi pro usnesení ing. Antonína Schuberta, Prof. RNDr. Stanislava
Vacka, DrSc, Prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. – jednomyslně,
b) ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava Ing. Jana Kroupara – jednomyslně.
3. Ke změně programu NP Šumavy vyvolané jmenováním nového ředitele Správy NP
Šumava
a) souhlasí s posunutím programu jednání Rady NP Šumava vyvolanou přítomností
ministra ŽP Mgr. Tomáše Chalupy u příležitosti jmenování nového ředitele Správy NP
Šumava,
b) bere na vědomí úvodní slovo ministra životního prostředí ČR Mgr. Tomáše Chalupy,
kterým poděkoval stávajícímu řediteli PhDr. Janu Stráskému za jeho úspěšnou misi a
oznámil jmenování nového ředitele Správy NP Šumava od 1.7.2012,
c) bere na vědomí vyjádření pana ředitele PhDr. Jana Stráského, kterým zhodnotil
období, ve kterém byl ve funkci ředitele,
d) bere na vědomí vyjádření nově jmenovaného ředitele Správy NP Šumava Mgr. Jiřího
Mánka, kterým nastínil své budoucí kroky ve funkci ředitele Správy NP Šumava.
výsledek hlasování – jednomyslně
4. Schvaluje program jednání Rady NP Šumava
výsledek hlasování – jednomyslně
5. Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava z 9.12.2011
výsledek hlasování – jednomyslně
6. Bere na vědomí zprávu ředitele Správy NP Šumava PhDr. Jana Stráského k činnosti
Správy NP Šumava, ve které zhodnotil pozitivní vliv zrušení zákazu vstupu do tzv.
klidových území na turistiku, problematiku návštěvního řádu a to zejména ve vztahu ke
splouvání Vltavy, problematiku projektu Bílá stopa a to zejména jeho financování,
problematiku projekty Zelené autobusy a to zejména jeho financování, problematiku
zaokruhování turistických cest přes NP Bavorský les, problematiku palivového dříví
s cílem zajistit dostatek dřeva na topení za tržní cenu a transparentnosti prodeje dřeva
v NP Šumava, problematiku cestní sítě v návaznosti na návrh zákona o NP Šumava,

situaci v požární ochraně na území NP Šumava, péči o bezlesí a jejího vztahu
k extenzivnímu využívání zemědělských pozemků, záměry Správy NP Šumava ve vztahu
k majetku a upozornil na problematiku ekonomické existence NP Šumava ve vztahu
k činnosti Správy v péči o majetek, přírodu a financování cílů NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
7. Žádá náměstka MŽP, aby přednesl požadavek Rady ministru ŽP ČR, aby se situace
v Národním parku Šumava stala předmětem jednání vlády ČR, na kterém bude
projednávána tato problematika – stupeň ochrany národního parku, financování
ochrany přírody v národním parku, veřejné využívání národního parku, vliv národního
parku na socioekonomickou stabilitu území a velikost správní agendy ve vztahu ke
správě území národního parku.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
8. Požaduje, aby ministr ŽP Mgr. Tomáš Chalupa veřejně deklaroval podporu a
spoluodpovědnost ministerstva ŽP Správě NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
9. Bere na vědomí informaci RNDr. Václava Brauna k Návštěvnímu řádu NP Šumava ve
vztahu k problematice splouvání horního toku Vltavy a to zejména k probíhajícímu
šetření Evropskou komisí způsobu splouvání horního toku Vltavy. Dále Rada NP
Šumava schvaluje na návrh Výkonného výboru Rady schválenou změnu Návštěvního
řádu NP Šumava a dále doporučuje zachovat počty lodí na horním toku Vltavy
doporučené tzv. studií RNDr. Bílka.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
10. Bere na vědomí informaci náměstka ředitele správy NP Šumava pro péči o lesní
ekosystémy, kterou informoval o stavu a vývoji kůrovcové kalamity v porovnání s léty
2010 – 8.6.2012, o aktivních obranných protikůrovcových opatřeních k 8.6.2012 a
řešení kůrovcové situace na Smrčině a Na Ztraceném a o způsobu kácení stromů podél
cest. K tomu Rada parku schvaluje doporučení VV Rady NP Šumava o přehodnocení
kůrovcových obranných opatření ve vztahu k aktuálnímu stavu a vývoji kůrovce a dále
schvaluje doporučení VV Rady NP Šumava Správě NP Šumava, aby na základě
zvýšeného stavu odumřelého stromového patra postupovalo v lesích NP Šumava
v souladu s naturovým posouzení vypracovaným Mgr. Oľgou Pospiechovou a ukládá
Správě NP Šumava přehodnotit způsobu kácení souší podél turistických cest ve vztahu
k úspoře finančních nákladů za stávající estetický způsob kácení souší podél cest.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
11. Bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava pro vědu výzkum a
veřejnost Mgr. Jiřího Mánka o přípravě Plánu péče o Národní park Šumava s tím, že
tento plán musí být předložen ke schválení ministerstvu životního prostředí před
koncem tohoto roku. Rada dále schvaluje doporučení Výkonného výboru Rady NP
Šumava, kterým je požadováno zapracování projednané zónace z ledna roku 2012 do
Plánu péče a stanovení kategorizace NP Šumava dle IUCN před projednáváním
návrhové části Plánu péče o NP Šumava (s termínem do poloviny září 2012).
Výsledek hlasování – jednomyslně.

12. Bere na vědomí informaci náměstkyně ředitele Správy NP Šumava Ing. Šartnerové o
hospodaření Správy NP Šumava, která informovala i o problémech rozpočtu Správa
NP Šumava na rok 2012, zejména propadu na příjmové straně rozpočtu.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
13. Bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava pro státní správu
RNDr. Brauna, ve které informoval Radu o stavu správního řízení o zřizování nových
turistických tras a o aktivitě o.s. Okrašlovacího spolku Zdíkovska, který napadá
stížnostmi veškerá probíhající správní řízení.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
14. Bere na vědomí informaci referentky pro regionální vztahy Ing. Zdenky Lelkové o
návštěvě členů šumavských starostů v NP Bavorský les při které bylo pozváno vedení
správy NP Bavorský les na Šumavu.
Výsledek hlasování – jednomyslně.
15. Bere na vědomí informaci manažerky pro regionální vztahy Ing. Zdenky Lelkové o
aktuálním stavu splouvání horního toku Vltavy, kde současným systémem dochází
k nežádoucím dopadům na rozpočet Správy NP Šumava a má významný negativní vliv
na tradiční způsobu turistického využívání národního parku.
Výsledek hlasování – jednomyslně.

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
V Českých Žlebech, dne 28. 6. 2012

Příloha:
- Prezenční listina
- Kůrovcová kalamita v NPŠ
- Rozpočet a skutečnost Správy NP a CHKO Šumava k 31.5.2012 v tis. Kč

