NPS 02782/2013
Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 5. dubna 2013
(ověřený)
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 33 členů Rady, 3 pověření plnou mocí, 36 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:20 hodin
Ukončení: 14:10 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Plán péče (Ing. Böhm)
3. Návštěvní řád NPŠ (RNDr. Braun)
4. Informace a různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady.
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 13.12.2012
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Kroupar, Ing. František Nykles
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatelé Usnesení: Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., PhDr. Jan Stráský, Ing.
Antonín Schubert
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl jednomyslně schválen. Do bodu Různé zařazeno: změna Organizačního
řádu Rady NPŠ
Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 13.12.2012
Výsledek hlasování: pro 36, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 13.12.2012 byl jednomyslně schválen bez připomínek

2. Plán péče (Ing. Böhm)
Podklady: Plán péče s vypořádanými připomínkami, prezentace
Ing. Böhm seznámil přítomné s vývojem projednávání Plánu péče od poslední Rady NPŠ.
Ohledně klasifikace národního parku dle IUCN proběhlo hlasování Rady per rollam, ve
kterém se členové rozhodli ponechat Plán péče v již dříve odsouhlasené kategorii IUCN IV.
Většina připomínek byla vypořádána. Nejvíce připomínek se týkalo kapitoly 2.2 Zásady péče
o lesní ekosystémy. Platnost Plánu péče je nutná především k čerpání managementových
prostředků. Současně platný Plán péče je prodloužen do konce roku 2013.
Předseda Rady poděkoval za práci, kterou Správa při tvoření Plánu péče odvedla. Informoval
o průběhu projednávání Plánu péče na Výkonném výboru a o Usnesení 16.5
Výkonný výbor
a) bere na vědomí informace o Plánu péče,
b) nedoporučuje Radě žádné usnesení k Plánu péče.
Upozornil, že členové Výkonného výboru se domnívají, že po přijetí zákona o NPŠ bude
nutné navrhovaný Plán péče v některých kapitolách upravit. Dalším diskutovaným
problémem je legislativní procedura schvalování Plánu péče a vypořádávání připomínek.
Ředitel SNPŠ J. Mánek také poděkoval za odvedenou práci při tvorbě a projednávání Plánu
péče, který byl vytvořen za spolupráce s regionem a pracovní skupinou nominovanou
Výkonným Výborem Rady NP. Po obsáhlých diskusích v regionu a se členy rady se také
domnívá, že zákon o NPŠ bude mít vliv na Plán péče, a proto požádal Radu o odložení
jednání a schvalování finální podoby plánu péče do doby, dokud nebude ve směřování finální
podoby zákona jasněji.
Odsunutí Plánu péče je možné za podmínek: projednávání Plánu péče by se mělo odsunout
nejpozději na červen 2013 (pokud možno v co nejbližším možném termínu). Vzhledem
k odložení jednání tak budou moci být některé zatím ne zcela vypořádané připomínky
dovypořádány. Výsledky studií, které jsou uvedeny v Plánu péče, by měly proběhnout
schvalovacím procesem na jednání Rady NPŠ.
Návrhy zákonů se zřejmě v poslanecké sněmovně budou projednávat najednou. 10.4. se
uskuteční na Modravě výjezdní zasedání poslaneckých výborů zemědělství a regionální
rozvoj. Po tomto jednání již bude zřejmé kam zákon o NPŠ bude směřovat.
S dalším prodloužení stávajícího Plánu péče členové Rady nesouhlasí.
Platnost Plánu péče je dle zákona o ochraně přírody možná na 10 až 15 let.
Zástupce MŽP upozornil, že odsunutí projednávání Plánu péče na dnešním jednání ohrozí
jeho přijetí k 1.1.2014. Dle metodiky by měl být návrh předán ministerstvu jeden rok před
ukončením platnosti stávajícího. Lesy jsou kategorizovány dle jejich převažujících funkcích.
Lesy zvláštního určení nejsou lesy ochrannými. V národních parcích a rezervacích jsou
kategorie lesů striktně vymezeny.
Hlasování o Plánu péče:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada souhlasí s odložením Plánu péče za podmínek uvedených v Usnesení 5.

3. Návštěvní řád NPŠ (RNDr. Braun)
Podklady: návrh Návštěvního řádu NPŠ, Oznámení záměru Splouvání, Závěr zjišťovacího
řízení
Současně platný Návštěvní řád NPŠ byl prodloužen do 30.4.2013. Nový Návštěvní řád je
upraven na dobu neurčitou, varianta splouvání je 5B – znění stanoviska je přílohou k zápisu a
členové Rady jej obdrželi 22.3., je upravena pasáž o turistických cestách a stezkách pro koně.
Obcím bylo zasláno 26.3. k vyvěšení. Připomínky: zákaz ničení běžkařských tras na koních –
zapracováno do článku 6, přístup k Poledníku o měsíc dříve – nelze přijmout, je nutné počkat
na další monitoring tetřeva, mapová příloha – týká se pouze běžeckých stop, rozsah
odůvodnění.
Pohyb pěších turistů v běžkařských trasách nelze v Návštěvním řádu řádně upravit. Pro pohyb
koní je nutné zákaz formulovat: strojově upravené běžkařské trasy v celé šíři.
Zástupce Klubu českých turistů poděkoval za zanesení cesty na Modrý sloup do Návštěvního
řádu NPŠ.
Předseda Rady poděkoval za práci PS pro splouvání. V závěru zjišťovacího řízení, které
provedl KÚ Jihočeského kraje, je dáno 8 podmínek, které velmi finančně zatíží projekt
splouvání. V bodu 2 se objevila věta ohledně kumulace lodí v toku a zvyšování
monitorovacích hodnot.. V PS pro splouvání a následně ve Výkonném výboru vznikl
požadavek na vysvětlení této věty a upozornění na možné negativní dopady takovýchto
formulací. Obligatorní náklady jsou předběžně vypočítány na cca 400 950,- Kč. Výnosy ze
splouvání jsou závislé na příznivém počasí.
Návrhy PS pro splouvání:
a/ kajak i kanoe - 300 Kč elektronickou cestou; 500 Kč platba na místě
b/ platba za registraci okamžitá; on-line platební brány
c/ storno poplatky: více než sedm dnů před vyplutím - bez storno; sedm dnů až 48 hodin - storno
50%; 48 hodin a méně storno 100%, vyjma vážných případů s řádnou omluvou (posuzuje SNP a viz
zkušenosti z CK)
d/ možnost registrace na místě: den před splutím do 15:00 hodin; v den splutí pouze v případě
volných míst do počtu pěti lodí (květen, červen, září, říjen) a do počtu sedmi lodí (červenec, srpen)
//pokud nebude do 15:00 hodin předchozího dne přihlášeno více než 5 lodí, pak průvodce nevyjíždí a
volná místa se neobsazují//
e/ registrační systém - přihlašování bude nastaveno jen na 50-61cm; nad 61cm se hlásí lodě pouze na
místě a známku vydá obsluha max 15min před vyplutím v danou hodinu; lodě registrované na nízký
stav jsou automaticky převedeny do vysokého stavu vody s předností vyplutí
f/ přihláška ke splouvání s vědomím, že klient jede s průvodcem, pokud se na danou hodinu přihlásí
více než 5 lodí - vyjma stavu vody nad 61cm
g/ povinný souhlas se seznámením se a akceptováním podmínek splouvání v návaznosti na NŘ a
registrační systém.
h/ květen, září, říjen, zřejmě i červen doprovází stávající průvodci
i/ předpoklad získání deseti nových průvodců na červenec a srpen
j/ odměny průvodců - uskutečněný doprovod 1500 Kč; neuskutečněný doprovod - zrušený na místě
750 Kč, nutnost řešit tzv. pohotovost (na místě, na telefonu)
k/ strážní služba zajistí poslední doprovod případně kontrolní splutí

Návrh Ing. Neužila na nákup nových lodí pro splouvání se PS rozhodla neakceptovat.
Usnesení 16.3 Výkonného výboru
a) bere na vědomí informace o návrhu Návštěvního řádu NPŠ,

b) žádá po Správě vysvětlení věty v bodě 2 v záměru splouvání,
c) doporučuje Radě NPŠ přijetí a schválení předloženého Návštěvního řádu bez
připomínek, včetně závěrů PS pro splouvání.
Hlasování o Návštěvním řádu NPŠ:
Výsledek hlasování: 35 pro, 1 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje navrhovaný a o připomínky doplněný Návštěvní řád NPŠ
Hlasování o jmenování Hany Pickové členem PS o splouvání:
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel
Novým projektovým manažerem a členem PS splouvání od 5.4. je jmenována Hana Picková.
Ředitel SNPŠ poděkoval za odvedenou práci RNDr. Braunovi a pak celé pracovní skupině ke
splouvání Vltavy za stanovení konkrétního režimu za kterého se v souladu s usnesením JČ
Kraje bude moci splouvat. Konstatoval, že po létech krátkodobých řešení návštěvního řádu se
návštěvnická veřejnost NP Šumava může těšit z návštěvního řádu, který má platnost na dobu
neurčitou.
4. Informace a různé
Změna Organizačního řádu Rady NPŠ
- Výkonný výbor navrhuje své rozšíření počtu zástupců z ostatních členů Rady ze dvou
na tři
Hlasování o změně Organizačního řádu:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje změnu v Organizačním řádu NPŠ k 5.4.2013.
Nominace PhDr. Stráského do Výkonného výboru
Hlasování o nominaci nového člena do Výkonného výboru:
Výsledek hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel
PhDr. Jan Stráský je novým členem Výkonného výboru.
Výsledek šetření Evropské komise
- členové Rady byli seznámeni s osobním dopisem eurokomisaře Potočnika ministru T.
Chalupovi
- dopis byl na základě žádosti poskytnut panem ministrem Ing. Schubertovi
- stížnosti, které předcházely šetření komise, se týkaly především chybějícího
naturového posudku na zásahy. Z dopisu nevyplývá, že by byl naturový posudek
nezbytně nutný
- oficiální výstup (protokol ze šetření) neexistuje
Hlasování o Usnesení 11:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení 11.

Petiční dopis zahraničních národních parků a vědeckých organizací
- členové Rady byli seznámeni s obsahem petičního dopisu, který byl ze strany 72
osobností z Evropských národních parků a osobností ochrany přírody adresovaný
ministru životního prostředí
- je nutné nepravdivé údaje uvedené v dopisu uvést na pravou míru
Hlasování o Usnesení 12:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení 12.
Péče o komunikace v zimním období na území NPŠ
- používání škváry k posypu je nutné řešit přímo se SÚS Plzeňského kraje, popř.
s Krajským úřadem Plzeňského kraje
- přímé náklady na posyp škvárou jsou nízké, ve spojení s nepřímými náklady (oprava
silnic) již tak výhodné nejsou
Hlasování o Usnesení 13:
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení 13.
Exkurze do národních parků Anglie
- nabídka členům Rady zúčastnit se exkurze – bližší informace u Ing. Faita
- je naplánována na 6 dní
Zákon o NPŠ – plzeňský kraj
- Plzeňský návrh je před druhým čtením a dochází k jeho změnám dle připomínek

Usnesení:
Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 31 členů, uděleny jsou 3
plné moci.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
2.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava ing. Františka Nyklese a ing.
Jana Kroupara.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
3.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení ing. Antonín Schubert, PhDr. Jan Stráský,
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
4.) Schvaluje program jednání Rady NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednohlasně.

5.) Bere na vědomí zprávu ing. Miroslava Böhma o stavu vypořádání připomínek členů
Rady NP Šumava k návrhové části Plánu péče. Rada oceňuje, že Správa NP Šumava a
MŽP návrhovou část Plánu péče připravovala ve spolupráci s regionem a pracovní
skupinou, kterou nominoval výkonný výbor Rady. Rada návrhovou část Plánu péče
hodnotí jako v zásadě pozitivní. Z důvodu nejasnosti připravovaných návrhů Zákona o
NP Šumava a tedy zatím nejasného vlivu tohoto zákona na některá ustanovení Plánu
péče doporučuje na návrh ředitele Správy NP Šumava Mgr. Jiřího Mánka, aby se ke
schvalování finální podoby Plánu péče Rada sešla v nejbližším možném termínu,
nejpozději však do 30.6.2013, tedy do doby, kdy bude o zákoně jasněji. Rada
doporučuje Správě v tomto mezidobí vypořádat maximum připomínek k návrhové
části Plánu péče.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
6.) Bere na vědomí zprávu RNDr. Václava Brauna k probíhajícímu správnímu řízení,
kterým se schvaluje Návštěvní řád Národního parku Šumava. Rada projednala
problematiku splouvání Teplé Vltavy, zejména finanční náklady vyplývající
z navrhovaného způsobu splouvání a schvaluje navrhovaná opatření zpracované PS
splouvání ve spolupráci s RRA Šumava, které tvoří přílohu tohoto usnesení, dále
doporučuje Správě, aby do Plánu péče zapracovala péči o ekosystém Vltavy a
stanovila způsob monitoringu Vltavy.
Rada Národního parku Šumava schvaluje Návštěvní řád Národního parku Šumava se
zapracováním připomínek včetně závěrů pracovní skupiny pro splouvání.
Výsledek hlasování – 1 proti (Libor Pospíšil - obec Prášily)
7.) Schvaluje změnu organizačního řádu Rady, kterou se mění počet zástupců z ostatních
členů Rady ve Výkonném výboru – 3 zástupci.
Výsledek hlasování - jednohlasně
8.) Rada jmenuje do výkonného výboru Rady předsedu Klubu českých turistů PhDr. Jana
Stráského.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
9.) Bere na vědomí odstoupení ing. Otakara Schwarze Ph.D. z Rady NP Šumava.
10.) Schvaluje změnu v PS pro splouvání namísto Adama Diviše paní Hanu Pickovou.
Výsledek hlasování – 1 se zdržel (Miloš Picek)
11.) Bere na vědomí dopis komisaře EU pro životní prostředí Janesze Potočnika ministrovi
životního prostředí Tomáši Chalupovi. Rada nepovažuje tento osobní dopis
eurokomisaře Potočnika ministru Chalupovi za oficiální výsledek mise EU na
Šumavě.
Výsledek hlasování – jednohlasně
12.) Bere na vědomí Petiční dopis ze dne 13.12.2012 adresovaný ministru životního
prostředí České republiky a ukládá výkonnému výboru provést analýzu ve spolupráci
se Správou NP Šumava tohoto petičního dopisu s cílem uvedení nepravdivých a
zavádějících ustanovení do pravdivé podoby a mediálního zveřejnění této analýzy a
odeslání ji ministrovi životního prostředí s doporučením oslovit touto analýzou
signatáře petice.
Výsledek hlasování – jednohlasně.

13.) Podporuje stanovisko obcí na území národního parku o zákazu posypu komunikací ve
správě SÚS Plzeňského kraje škvárou. Konstatuje, že se jedná o posyp, který je zcela
nevhodný ze zdravotních důvodů a žádá ředitele Správy NP Šumava o podporu zákazu
posypu škvárou na území NP Šumava.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 5. 4. 2013

