NPS 07211 /2012
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 6. září 2012
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 35 členů Rady, 2 pověření plnou mocí, 37 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel zápisu: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 14:05 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Plán péče – rozborová část a příprava návrhové části (Mgr. Mánek)
3. Informace a různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady a hosty a oznámil jmenování
nového člena Rady pana PhDr. Jana Stráského.
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 28.6.2012
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: PhDr. Jan Stráský
Výsledek hlasování: 37 pro , 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatel Usnesení: Ing. Jan Kroupar, Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Antonín
Schubert
Výsledek hlasování: pro 37 , 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 37 pro , 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Bod různé: Péče o lesní ekosystémy NPŠ, Zákon o NPŠ (stav), Návštěva EK, Stánek prameny
Vltavy

Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 28.6.2012
Výsledek hlasování: pro 37, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 28.6.2012 byl jednomyslně schválen bez připomínek
M.Picek informoval Radu, že Ing. Jaroslav Neužil předem písemně (na dnešním jednání nebyl
přítomen) vznesl námitku ohledně pozdního zaslání materiálů na jednání Rady a navrhl proto
vyřadit bod číslo dvě z dnešního jednání.
Hlasování o návrhu stažení bodu 2. z dnešního jednání Rady NPŠ
Výsledek hlasování: 0 pro, 37 proti, 0 zdržel
Bod 2. Plán péče – rozborová část a příprava návrhové části zůstane v programu dnešního
jednání.
Předseda Rady seznámil přítomné se svou reakcí na článek ohledně kategorizace IUCN. Ve
svém stanovisku se přiklání ke kategorii IV. IUCN pro NPŠ. Dále seznámil členy Rady se
svým stanoviskem k pokutě udělené ČIŽP Správě NP a CHKO Šumava, kterou shledává za
neoprávněnou.
Ke stanoviskům předsedy Rady nevznesli členové Rady žádné připomínky
2. Plán péče – rozborová část a příprava návrhové části (Mgr. Mánek)
Podklady: Plán péče – rozborová část
Plán péče je závazný dokument pro Správu NP a CHKO Šumava. Vzhledem k tomu, že se
v předchozích letech nepodařilo rozborovou část Plánu péče schválit Radou NPŠ, byl stávající
Plán péče protokolem MŽP prodloužen do konce roku 2013. V březnu 2012 byla Výkonným
výborem ustanovena PS, která se zabývá přípravou nového Plánu Péče (Kroupar, Vlasák,
Picek, Prof. Vacek, starosta Vacek, Lelková, Zelenková, Mánek). Rozborová část má 8
kapitol a obsahuje 135 stránek. Materiál byl předložen MŽP k připomínkám. Po obdržení a
zapracování připomínek byl předložen na 11. jednání Výkonného výboru, kde byl schválen a
doporučen k předložení na dnešní jednání Rady.
Předložená rozborová část byla aktualizovaná do roku 2012. Došlo k významným změnám
v kapitolách zabývajících se péčí o lesní ekosystémy v NPŠ.
Ing. Vovesný doporučuje materiál schválit, ale vznáší připomínky k dodatečnému
zapracování. Navrhuje do rozborové části zahrnout i výsledky leteckého snímkování
v bezzásahové části NPŠ, provést zhodnocení umělého zalesnění dřevin a zpracovat rozbor
dopadů rozšiřování bezzásahového území. Bylo dohodnuto, že připomínky, které tvoří přílohu
k tomuto zápisu, budou respektovány.
K připomínce prof. Vacka podal ředitel toto vysvětlení: Správa NP a CHKO Šumava
vycházela z právního rámce Vyhlášky 64/2011 Sb., která je základem pro vyhotovení Plánu
péče. Stupně přirozenosti jsou definovány dle této vyhlášky a na ní navazujícího metodického
pokynu. Zájmem MŽP je mít jednotnou metodiku pro všechny NP a CHKO. V návrhové části
budou stupně přirozenosti, stanovené MŽP, popsány jako riziko.
K dotazu na metodiku zpracování lesních hospodářských plánů (metodika platná od roku
2003) bylo podáno vysvětlení, že LHP jsou zpracovány dle provozní inventarizace lesa a
statistických dat. Porosty jsou děleny dle přírodních podmínek a vzdálenosti od přirozeného
stavu. Tato metoda je uplatňována i v jiných NP.

Hlasování o schválení předložené rozborové části Plánu péče :
Výsledek hlasování: pro 36 , 0 proti, 1 zdržel
Rozborová část Plánu péče byla Radou NPŠ schválena s podmínkou zapracování připomínek
Ing. Vovesného a následným schválením konečného textu na 12. jednání Výkonného výboru
Rady NPŠ.
S návrhovou částí by měla být Rada seznámena ještě tento rok. Bude připravena na zonaci dle
navrhovaného zákona o NPŠ. Ke klasifikaci IUCN vznesl dotaz Výkonný výbor na zástupce
MŽP, který oznámil, že kategorizace je zcela v gesci Rady NPŠ a Správy. Na základě této
informace předseda Rady navrhuje připravit návrhovou část Plánu péče na kategorii IV.
IUCN a na 15 let.
Ing. Nykles opětovně apeloval na zástupce MŽP ohledně mediální podpory Správy.
Hlasování o kategorii IV. IUCN v návrhové části Plánu Péče – Usnesení 9.:
Výsledek hlasování: pro 36 , 1 proti, 0 zdržel
Návrhová část Plánu péče bude připravena na kategorii IV. IUCN.
3. Informace a různé
a) Péče o lesní ekosystémy NPŠ (Ing. Jan Kozel, Ph.D.)
Podklady: prezentace Péče o lesní ekosystémy v NPŠ
Postupy vyplývají ze současného Plánu péče. Spočívají především ve změně druhové skladby
lesa a ve zvyšování mechanické i ekologické stability. Přestavba skladby bude prováděna
výchovou a přirozenou i umělou obnovou. Nástroje: výsadba, těžba, přibližování dříví.
Ochrana lesa se realizuje ve dvou rovinách: ochrana proti kůrovci a ochrana kultur a náletů.
Prioritou je dosažení trvale udržitelného přírodě blízkého lesního hospodaření.
Umělá obnova bude realizovaná dle návrhu zákona o NPŠ a nového Plánu péče. Prezentace je
přílohou zápisu.
Hlasování o návrhu Usnesení 10.:
Výsledek hlasování: pro 37, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
b) Zákon o NPŠ – stav (Ing. Dušan Utinek, Ph. D.)
bylo ukončeno mimorezortní připomínkové řízení a nyní na MŽP probíhá jejich zapracování.
Poté by měl být návrh zákona předložen do poslanecké sněmovny.
c) Návštěva zástupců Evropské Komise (Mgr. Jiří Mánek)
plánovaná návštěva se uskuteční ve dnech 12.9. – 13.9. Před realizací návštěvy se uskutečnila
výměna dopisů mezi ministrem ŽP ČR a eurokomisařem Potocnikem. Během návštěvy
proběhne monitorační let nad NPŠ, exkurze na 3 místa Parku, vč. lokality Na Ztraceném a
setkání se zástupci NNO a obcí.
d) stánek prameny Vltavy
stánek byl umístěn dle petičního práva, nelze jej odstranit.
Hlasování o návrhu Usnesení 13.:
Výsledek hlasování: pro 34, 1 proti, 2 zdržel
Návrh byl schválen.

e) financování a personální opatření Správy NP a CHKO Šumava
Správa NP a CHKO Šumava, příspěvková organizace, na příští rok od zřizovatele obdržela o
cca 11 mil Kč méně oproti roku 2012, tj cca o 10%. Proto je nutné snížit počet zaměstnanců.
První vlna personálních opatření vzhledem k platnosti kolektivní smlouvy uzavřené
v přechozích letech (se kterou souvisí odstupné) musela proběhnout s platností od 1.8., další
budou realizovány k 1.10. Budoucí financování organizace je zatím nejasné i vzhledem ke
klesajícím těžbám dřeva. Správa NP a CHKO Šumava intenzivně jedná se zřizovatelem o
pokrytí schodku.
Práce zrušených pracovních pozic bude rozdělena mezi zbývající zaměstnance. Činnost
Správy bude omezena pouze na činnosti obsažené ve zřizovací listině. Při sníženém počtu
zaměstnanců však nemůže Správa zaručit stávající rozsah. O možnosti uzavření
manipulačního skladu se jednalo již roku 2004. V době kůrovcové kalamity měl MS velké
opodstatnění, ovšem v posledních dvou letech jeho využitelnost rapidně klesala.
Hlasování o návrhu Usnesení 14.:
Výsledek hlasování: pro 37, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
f) Modrý sloup
správní řízení je předáno v rámci odvolacího řízení na MŽP České Budějovice a čeká se na
rozhodnutí. Předseda Rady navrhuje přijmout Usnesení 11.9 Výkonného výboru k tomuto
bodu.
Hlasování o přijetí Usnesení 11.9 z 11. jednání Výkonného výboru – návrh Usnesení 15.:
Výsledek hlasování: pro 36, 0 proti, 1 zdržel
Návrh byl schválen.
12. jednání Výkonného výboru se uskuteční 18.10.2012
Usnesení
Rada NP Šumava:
1. Bere na vědomí jmenování předsedy Klubu českých turistů PhDr. Jana Stráského
členem Rady NP Šumava a bere na vědomí počet členů Rady 49.
2. Konstatuje usnášeníschopnost Rady s tím, že dnešního zasedání se účastní 35 členů a
dva účastníci mají pověření na základě plné moci.
3. Určuje zapisovatelem zápisu Blanku Müllerovou, schvaluje za členy návrhové komise
Antonína Schuberta, Jana Kroupara a Viléma Podrázského a dále schvaluje
ověřovatelem zápisu Jana Stráského.
4. Schvaluje program Rady.
5. Zamítá námitku Jaroslava Neužila na vyškrtnutí bodu 2 Plán péče – rozborová část a
příprava návrhové části a schvaluje, že tento bod zůstane na programu jednání Rady.
6. Bere na vědomí tisková prohlášení předsedy Rady NP Šumava ve sdělovacích
prostředcích ke kategorizaci NP Šumava a dosavadnímu průběhu zpracování
kůrovcové kalamity v lesích NP Šumava.
7. Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava k přípravě rozborové části
Plánu péče o NP Šumava a dále schvaluje rozborovou část Plánu péče o NP Šumava
s tím, že budou zapracovány připomínky Josefa Vovesného, jejíž podoba bude
schválena výkonným výborem Rady NP Šumava. Připomínky Josefa Vovesného tvoří
přílohu tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 1
8. Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava, že v první polovině prosince
letošního roku se uskuteční jednání Rady NP Šumava k projednání návrhové části
Plánu péče o NP Šumava.
9. Schvaluje takový druh managementu uvedeného v Plánu péče o NP Šumava, který
předpokládá v souladu s požadavky vyhlášky č. 64/2011Sb. zařazení do kategorie IV
dle IUCN.
Výsledek hlasování: Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 0
10. Bere na vědomí informaci náměstka ředitele Správy NP Šumava Jana Kozla k péči o
lesní ekosystémy a schvaluje tuto koncepci péče o lesní ekosystémy v NP Šumava.
PWP prezentace náměstka Kozla tvoří přílohu tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Bere na vědomí informaci zástupce MŽP Dušana Utínka ke stavu projednávání návrhu
zákona o Národním parku Šumava, který informoval, že v současné době probíhá
vypořádávání připomínek uplatněných v mezirezortní připomínkování návrhu zákona.
12. Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava o programu mise Evropské
komise pro životní prostředí, která proběhne v NP Šumava ve dnech 12. – 13.9.2012.
13. Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava k informačnímu stánku Hnutí
Duha na Pramenech Vltavy, na kterém probíhala petice za dobrý zákon o Národním
parku Šumava a dále požaduje, aby Správa NP Šumava nepovolovala žádné
informační stánky v národním parku mimo intravilány obcí.
Výsledek hlasování: Pro: 34 Proti: 1 Zdržel se: 2
14. Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP Šumava Jiřího Mánka a náměstka
ředitele Jiřího Kvapila k ekonomické situaci Správy NP Šumava. Dále Rada NP
Šumava žádá po Správě NP Šumava, aby na následném jednání Rady NP Šumava
předložila k projednání stanovisko zřizovatele NP Šumava k řešení ekonomické
situace Správy NP Šumava, zejména k financování provozních nákladů Správy NP
Šumava a z jakých finančních prostředků bude rozpočet Správy NP Šumava složen.
Výsledek hlasování: Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 0
15. a) bere na vědomí informaci o přeshraniční stezce přes Modrý Sloup,
b) deklaruje na základě vědeckých poznatků, že je ochrana tetřeva hlušce zneužívána
nátlakovými skupinami, které jsou proti otevření této stezky,
c) odmítá jakékoliv pokusy účastníků řízení ve věci otevření přeshraniční stezky přes
Modrý sloup, které směřují k zamítnutí jejího otevření a považuje tyto pokusy za
diskriminaci území, obyvatel a návštěvníků,
d) požaduje, aby Správa NP Šumava předala odvolacímu orgánu veškeré dostupné a
relevantní podklady, zejména aktuální výsledky výzkumu tetřeva v této oblasti,
výsledky vzájemných dohod mezi Správami NP Šumava a NP Bavorský les a
stanoviska zástupců šumavského regionu a KČT,
e) požaduje, aby Správa NP Šumava neprodleně o tomto usnesení informovala
ministra
životního prostředí.
Hlasování o schválení Usnesení Rady NP Šumava konané dne 6.9.2012 ve Vimperku
Výsledek hlasování: pro 37, 0 proti, 0 zdržel
Usnesení Rady NP Šumava bylo jednomyslně schváleno

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 6. 9. 2012

Příloha:
- Prezenční listina
- Plán péče – rozborová část
- Připomínky Ing. Vovesný k Plánu péče
- Prezentace: Péče o lesní ekosystémy v NPŠ

