NPS 10207/2012
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 13. prosince 2012
(ověřený)
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 28 členů Rady, 2 pověření plnou mocí, 30 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 13:30 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Plán péče – informace o aktuálním stavu (Ing. Böhm)
3. Zonace (Ing. Lelková)
4. Návštěvní řád NPŠ (RNDr. Braun)
5. 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.
Na úvod jednání byl vznesen dotaz, zda může být přítomen Martin Voráč, který zpracovává
magisterskou práci na téma vztah NP Šumava a obce v NPŠ. Ze strany členů Rady nebyla
vznesena námitka.
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání (Miloš
Picek)
Podklady: pozvánka na jednání Rady NPŠ, zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 6.9.2012
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. František Nykles
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatelé Usnesení: PhDr. Jan Stráský, Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., Ing.
Antonín Schubert
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl jednomyslně schválen.

Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 6..9.2012
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 6.9.2012 byl jednomyslně schválen bez připomínek

2. Plán péče – informace o aktuálním stavu (Ing. Böhm)
Podklady: Plán péče – vyhodnocení sestavy připomínek k návrhové části
Ing. Böhm na úvod shrnul prozatímní kroky, které byly učiněny při vytváření návrhové části
Plánu péče.
Plán péče bude rozeslán k připomínkám po vypořádání připomínek pracovní skupiny
zřizovatelem. Všichni členové Rady návrhovou část obdrží v prvním týdnu v lednu
k vyjádření (k připomínkám).
Ing. Schubert upozornil na rozpor v rozeslaných mapových přílohách a zažádal o jejich
překontrolování.
Pan předseda navrhuje postup rozeslání podkladů do 15.1. všem členům Rady a poté budou
mít členové Rady 14 dní na připomínky (tj. do 30.1.2013). Na další jednání Rady bude poté
předložena již návrhová část Plánu Péče s vypořádanými připomínkami členů Rady.
Hlasování o návrhu na postup schvalování návrhové části Plánu péče:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Návrhová část Plánu péče bude členům Rady rozeslána 15.1. k připomínkám do 30.1.
3. Zonace (Ing. Lelková)
Podklady: projednávání zonace 2012, mapa, vybrané statistické údaje – výměry, zonace v
NPŠ
V současné době jsou podepsány protokoly od všech obcí, u 14 obcí byly připomínky
vypořádány, 8 obcí vyjádřilo nesouhlas s některým řešením navrhované zonace. Zonace
neřeší management, ale vymezení. Tato zonace byla projednávána při přípravě zákona o NPŠ.
V plánu péče je deklarováno, jaké činnosti jsou v jednotlivých zónách NPŠ možné. Tato
tabulka nemůže být však přílohou návrhu zonace. V případě, že Rada zaujme stanovisko
k vypořádané zonaci a předá jej MŽP s rozpory, dochází poté k vypořádání připomínek přímo
z MŽP. Po vypořádání bude všem obcím finální návrh zaslán k vyvěšení na úřední desku
k dalším připomínkám (90 dnů) a poté probíhá další vypořádání připomínek.
Ing. Kroupar upozornil na fakt, že pokud nebude přijat zákon o NPŠ, nebude mapové
znázornění nové zonace možné pro 1a - 1b, 2a - 2b, protože v současnosti je podle vyhlášky
platné značení pouze 1., 2., 3. zóna. Zástupce MŽP vyjádřil názor, že v tom nevidí problém.
Správa bude požadovat aby v mapovém znázornění byly vyjádřeny všechny navrhované zóny
(pět barev).
Další připomínkou je umístění koridoru Klápa-Hraničník do 3. zóny (nyní část ve druhé) –
bude Správou upraveno.
Hlasování o projednání zonace 2012 a předání zonace MŽP s rozporem k vypořádání:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Rada NPŠ projednala návrh zonace 2012 a zasílá jej k vypořádání rozporů na MŽP.

4. Návštěvní řád NPŠ (RNDr. Braun)
Podklady: Návrh Návštěvního řádu NPŠ
Nová změna Návštěvního řádu NPŠ znamená jeho prodloužení do 30.4.2013
Pro bod 5 se nyní vyhotovuje nové hodnocení variant splouvání. Výsledek hodnocení bude
projednáván na příštím jednání Rady.
Předseda Rady zároveň upozornil, že strážci byli poučeni ohledně konání svatebních obřadů
na území národního parku, které nejsou považovány za hromadné akce, tak aby nedocházelo
k nedorozumění.
Hlasování o přijetí změny Návštěvního řádu NPŠ:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje změnu Návštěvního řádu (tzn. prodloužení do 30.4.)
5. Informace a různé
-

Prof. Ing. Podrázský, CSc. seznámil členy Rady se stanoviskem České akademie
zemědělských věd (viz příloha), které bude zasláno MŽP, MZE a médiím

-

Informace o Splouvání Vltavy, předběžné vyhodnocení sezóny 2012 – celkem splulo
2243 lodí, z toho s průvodcem 1629 lodí, zákaz splouvání byl 7 dní, bylo 26 řešených
přestupků.
- Do pracovní skupiny splouvání řek na území NP (dále již PS) rady byli navrženi: za
Radu NPŠ - Fastner, Mrkos, Nykles, Zídek, Picek, za Správu NP a CHKO Šumava
-Böhm, Fait, Diviš, Lelková, Zelenková
Hlasování o nominovaných členech PS ke splouvání:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje nominaci do PS ke splouvání: Miloš Picek, František Nykles, Jiří Fastner, Jiří
Mrkos, Zdeněk Zídek, Miroslav Böhm, Tomáš Fait, Eva Zelenková, Zdeňka Lelková, Adam
Diviš
-

změna zákona o veřejných zakázkách: ministr životního prostředí byl požádán o
vyvolání změny z hlediska zákonodárce, oficiální odpověď Správa nemá. Správa
připravuje model pro využívání chladnokrevných koní v NPŠ. Problematikou se bude
zabývat Výkonný výbor Rady NPŠ na svých dalších jednání.
Hlasování o návrhu uložit Výkonnému výboru Rady NPŠ zabývat se problematikou :
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Na další jednání Výkonného výboru Rady NPŠ bude jako bod jednání zařazen přehled aktivit
vedoucích k oživení trhu práce v regionu ve smyslu zlepšení zaměstnanosti místních obyvatel
v oblasti péče o ekosystémy a návštěvníky NP Šumava
-

žádost Ing. Nyklese na zaujmutí stanoviska k návštěvě EK uskutečněné 12. – 13. září
2012, žádost na zástupce MŽP a Správy na dotázání k výsledku této návštěvy
Hlasování o návrhu požadovat informaci o výsledku mise Evropské komise:
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
-

žádost Ing. Kroupara na zpracování přehledu schvalování Plánu péče a zonace a
připojení tohoto přehledu k dnešnímu zápisu

-

dotaz RNDr. Pertoldové zda Správa bude uplatňovat své vědecké výstupy (výzkumné
projekty, mapové vstupy, naučné publikace) do registru vědeckých výstupů

-

informace o žalobě Hnutí Duha – výrok okresního soudu v Klatovech týkající se
blokády v lokalitě Na Ztraceném proti asanaci kůrovcových stromů v roce 2011 – bylo
zrušeno předběžné opatření ohledně zákazu konání blokády

Usnesení:
Rada Národního parku Šumava:
1.)
Rozhodla o přítomnosti studenta Martina Voráče na zasedání Rady NP Šumava ze
studijních důvodů.
Výsledek hlasování - jednohlasně
2.)
Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 28 členů, uděleny
jsou 2 plné moci.
3.)
Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava ing. Františka Nyklese.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
4.)
Schvaluje návrhovou komisi ve složení ing. Antonín Schubert, PhDr. Jan Stráský,
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
5.)
Bere na vědomí zprávu ing. Miroslava Böhma o přípravě Plánu péče a bere na
vědomí dokument – Historie vývoje Plánu péče (PP) – rok 2012, který je přílohou
usnesení. Dále Rada Parku ukládá Správě NP Šumava zaslat členům Rady NP
Šumava úplnou návrhovou část Plánu péče o NP Šumava do 15.1.2013 a členům
Rady ukládá zaslat připomínky k Návrhové části PP o NPŠ Správě NP Šumava do 30.
ledna 2013. Následně bude návrhová část PP o NPŠ projednána ve výkonném výboru
Rady NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
6.)
Bere na vědomí zprávu ing. Zdeňky Lelkové k projednávání zonace a bere na
vědomí dokumenty - Projednávání zonace 2012 s mapovou přílohou a tabulku
vybrané statistické údaje, které jsou přílohou usnesení. Rada NP Šumava projednala
návrh zonace 2012 a z důvodů nevypořádání připomínek u měst a obcí Kašperské
Hory, Železná Ruda, Rejštejn, Modrava, Nová Pec a Stožec, se kterými se ztotožňuje,
jej zasílá k vypořádání nevypořádaných rozporů na ministerstvo životního prostředí.
Rada NP Šumava konstatuje, že tento návrh zonace je akceptovatelný pouze za
předpokladu, že činnosti v jednotlivých zónách jsou v souladu s návrhem zákona o
NPŠ – verze MŽP březen 2012. Na zásadní výhradu uplatněnou městem Horní Planá a
obcí Nová Pec, z důvodu námitky na vymezení zonace v oblasti dopravního koridoru
Klápa – Hraničník, byla zonace v této oblasti upravena ve smyslu připomínky obce
Nová Pec. Rada NP Šumava požaduje, aby MŽP zpracovalo zonaci do vyhlášky tak,
aby mapový poklad jasně a úplně odpovídal projednaným managementovým rámcům
(pětistupňové škále managementů).
Výsledek hlasování – jednohlasně.
7.)
Bere na vědomí zprávu RNDr. Václava Brauna k probíhajícímu správnímu řízení,
kterým se mění Návštěvní řád Národního parku Šumava. Rada Národního parku
Šumava schvaluje Změnu č. 1 Návštěvního řádu Národního parku Šumava.
8.)
Vítá a podporuje stanovisko ČAZV k otázce NP Šumava z 2. října 2012, které
tvoří přílohu tohoto usnesení.

9.)

Bere na vědomí správu ing. Zdeňky Lelkové o splouvání Teplé Vltavy vyhodnocení sezóny 2012. Zpráva je přílohou usnesení. Rada NP Šumava schvaluje za
členy pracovní skupiny ke splouvání Jiřího Fastnera, Františka Nyklese, Jiří Mrkose,
Zdenka Zídka, Miloše Picka, Miroslava Böhma, Evu Zelenkovou, Adam Diviš,
Zdenka Lelková a Tomáše Faita. Požaduje vystavení jmenovacích dekretů pro členy
PS splouvání.
10.) Požaduje, aby Správa NP Šumava předložila k projednání ve výkonném výboru Rady
NP Šumava přehled aktivit vedoucích k oživení trhu práce v regionu ve smyslu
zlepšení zaměstnanosti místních obyvatel v oblasti péče o ekosystémy a návštěvníky
NP Šumava.
11.) Požaduje po MŽP informaci o výsledku mise Evropské komise konané ve dnech 12.
– 13.9.2012 s cílem shlédnout vybrané lokality a diskutovat problematiku
implementace směrnice 92/94/EHS o stanovištích a řešení problematiky kůrovce
12.)Doporučuje Správě NP Šumava, v rámci možností, uplatňovat mapové vědecké
výstupy a vědecké publikace v registru vědeckých výstupů, kterým se zvyšuje vědecká
prestiž Správy NP Šumava a přináší Správě NP Šumava ekonomické výhody.
Hlasování o schválení Usnesení Rady NP Šumava konané dne 6.9.2012 ve Vimperku
Výsledek hlasování: pro 30, 0 proti, 0 zdržel
Usnesení z jednání Rady NP Šumava konané dne 6.9.2012 bylo jednomyslně schváleno

Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 13. 12. 2012

Příloha:
- Prezenční listina
- Projednávání zonace 2012
- Prohlášení České akademie zemědělských věd
- Splouvání Teplé Vltavy – předběžné vyhodnocení sezóny 2012

