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Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 13. Prosince 2013
(ověřený)
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 34 členů Rady, 2 pověření plnou mocí, 36 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 09:50 hodin
Ukončení: 14:35 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Plán Péče (Ing. Böhm)
3. Realizované projekty Správy NP a CHKO Šumava ve prospěch turistického
ruchu (Mgr. Mánek, Mgr. Kvapil)
4. Audity PWC (zástupce PWC)
5. Výsledek průzkumu nevybuchlé munice na Prášilsku (Doc. Chládek)
6. 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 20. 6. 2013
Hlasování o možnosti přístupu novinářů na jednání k bodu 4.
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen. K bodu 4. budou do sálu pozváni novináři
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Kroupar, Ing. Jana Hrazánková
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení:
Zapisovatelé Usnesení: Ing. Antonín Schubert, PhDr. Jan Stráský, Prof. RNDr. Stanislav
Vacek, DrSc., CSc.
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.
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Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 20. 6. 2013
Výsledek hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 20. 6. 2013 byl jednomyslně schválen bez připomínek
2. Plán Péče (Ing. Böhm)
podklady: Vývoj PP za období 22. 8. 2013 – 13. 12. 2013
30.8 2013se konala na MŽP schůzka, kde došlo k projednávání pohledů MŽP na zaslaný
návrh PP. Uskutečnilo se vypořádání připomínek obcí Prášily, K. Hory a Modrava.
Došlo k úpravě doplnění kapitoly 2., zpřesnili se monitorovací ukazatele, přidány tabulky
s výčtem druhů a biotopů a došlo k úpravě některých slovních spojení.
Dílčí plochy v lesních porostech – nově přidaný pojem, který se objevil v připomínkách MŽP
a oponentů. Jedná se o transformování zonace do PP. Bezzásahová zóna je rozdělena na dvě
plochy. Činnosti vyjmenované v jednotlivých dílčích plochách mají možnost být realizovány:
dílčí plocha a) - bez lovu, dílčí plocha b) - s povoleným lovem (ochrana proti zvěři), možnost
odstraňování munice, dílčí plocha c) - zásahy proti kůrovci, 1. zóny, které se stanou v rámci
zonace druhými, dílčí plocha d) - 2a zóně v navrhované zonaci, dílčí plocha e) - navrhovaná
2b zóna, dílčí plocha f) – bezlesí.
Usnesení Výkonného výboru 21.4
b) konstatuje nesouhlas s postupem MŽP ve věci projednávání Plánu péče o NPŠ,
a) ukládá předsedovi a místopředsedovi informovat MŽP o nesouhlasu Výkonného
výboru s postupem projednávání Plánu péče o NPŠ včetně zajištění spolupodpisu
s předsedou svazu obcí.
Dle Usnesení VV byl odeslán dopis ministrovi ŽP. Členové Rady byli seznámeni s odpovědí
ministra na tento dopis. Hledáním vhodného konsensu mezi všemi zúčastněnými byl pověřen
vrchní ředitel Ing. Hošek.
Dle připomínek MŽP byly upraveny limity (viz. posuzování EIA a SEA), činnosti, které
Správě ze zákona nenáleží byli odstraněny, zpřesněna kapitola NATURA 2000.
Nyní se Plán péče nalézá v tak zvané druhé fázi schvalování – veřejné projednávání. Obce a
kraje budou mít možnost se k PP vyjádřit a zaslat připomínky ve lhůtě 90-ti dní.
Zástupce KČT upozornil, že když Rada schvalovala Plán péče, jednalo se o kvalitní
dokument, který byl v souladu s právními předpisy a zonací. V současném dokumentu jsou
dílčí plochy upraveny dle navrhované zonace a může dojít k rušení některých turistických cest
(přesun z druhé zóny do první apod.). Je zapotřebí vyjasnit si, která zonace bude platit. Na
základě tohoto svůj souhlas s června stahuje.
Plán péče resp. dílčí plochy jsou v souladu se zonací, která je domluvena s 22 obcemi a také ji
schválila Rada. Tato zonace je přílohou zákona o NPŠ. Správa chápe obavy, že tato zonace
nebyla ještě vyhlášena. Dílčí plochy a turistické cesty spolu však nesouvisí. MŽP plánuje
schvalování obou dokumentů (PP i zonace) společně v souladu a se Správou a projednávání
bude zahájeno společně. Dle vyjádření zástupce MŽP Ing. Hoška znovu projednávání PP
Radou však není v souladu se zákonem. Další projednávání by také znamenalo velké časové
zdržení.
Území bez lovu (tzv. divoké srdce - původně 7.000 hektarů) se v roce 2011 zmenšilo na 2.000
hektarů a stejně takto je to vydefinováno v dílčí ploše a).
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Předseda Rady poukázal, že současný Plán péče je úplně jiný dokument, než Rada schválila
na minulém jednání.
Ředitel Správy slíbil, že po připomínkách bude dán Radě na dalším jednání ke schválení.
Je možné uspořádat další jednání Rady NPŠ, které se uskuteční dne 6.1.2014 a na kterém se
předloží připomínkovaný PP.
Ing. Hošek přednesl, že Rada má možnost zmocnit svého zástupce pro další vznesení
připomínek ve veřejném projednávání. Tento návrh k hlasování oficiálně vznesl zástupce
obce Prášily pan Pospíšil.
Hlasování o znovu projednání Plánu péče dne 6. 1. 2014 a zplnomocnění zástupce Rady
k veřejnému projednávání.
Výsledek hlasování: 3 pro, 33 proti, 0 zdržel
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o revokaci části Usnesení 7) z jednání Rady NPŠ ze dne 20. 6. 2013, kterým
byla schválena Radou návrhová část Plánu péče.
Výsledek hlasování: 33 pro, 1 proti, 2 zdržel
Návrh byl přijat. Část Usnesení 7) z jednání Rady NPŠ ze dne 20. 6. 2013 bylo
revokováno.
3. Realizované projekty Správy NP a CHKO Šumava ve prospěch turistického ruchu
(Mgr. Mánek, Mgr. Kvapil)
Podklady: prezentace Investice podporující rozvoj návštěvnosti, Projekty ve prospěch
návštěvníků, Zábava a pozitivní prezentace
Finanční prostředky získala Správa lepším zpeněžením prodeje dřeva a příspěvky od MŽP na
jednotlivé investiční akce. Rekonstrukce IS Svinná Lada, Kvilda, otevření soví voliéry
Borová Lada (za léto navštívilo objekt 53.000 lidí), lávka v Povydří, rekonstrukce části
Schwarzenberského kanálu, vyhlídky (4), přístřešky pro veřejnost (16 ks), cyklostezka Skelná
– Prášilský potok, fotopointy, lávka přes Roklanský potok, hájenka Březník, oprava cest (5)
Plánované akce: vyhlídková věž Sokol – Antýgl, návštěvnické centrum Kvilda (jelen) a Srní
(vlk), demolice rot Kvilda a Borová Lada, budova IZS Prášily, Modrava, Stožec, Generační
rybník Borová Lada, naučná stezka Mravenčí – Srní, revitalizace dolního toku Hučiny,
revitalizace rašelinišť apod.
Pozitivní prezentace NPŠ – vybudován e-shop, nová koncepce vizuálního stylu informačního
značení a nemovitostí, projekt Bílá stopa (30 km nových lyžařských tras), plyšáci (prodáno
téměř 2000 ks), ubytovny Správy (nový rezervační systém), bezbariérové přístupy, stezky,
návrat chladnokrevných koní, nové pivo – Borůvkový speciál, Šumavský fořt.
Výkonný výbor bude sledovat vývoj finančního hospodaření Správy a podá zprávu na dalším
jednání Rady.
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4. Audity PWC (zástupce PWC – Karel Půbal)
Podklady: prezentace – Prověření hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a plnění
nápravných opatření
Cílem auditu bylo prověřit veřejné zakázky, vnitřní kontrolní systém, výroba a prodej dřeva
za období 07/2012 – 09/2013. Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Veřejné
zakázky jsou zadávány v souladu s legislativou. Příjmy z prodeje dřeva jsou stoupající
především díky vstupu Správy na aukce dřeva.
Správa je připravena výstupy auditu využít pro zlepšení pracovních procesů v organizaci.
5. Výsledek průzkumu nevybuchlé munice na Prášilsku (Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek)
Podklady: prezentace – výskyt nevybuchlé munice na území VVP Dobrá Voda
VVP Dobrá Voda byl používán od roku 1947. Po odchodu armády bylo okolí ploch tzv. třetí
kategorie označeno varovnými cedulemi – pozor nevybuchlá munice. Z archivu získány
pouze mapy a psané informace.
Tanková střelnice Slunečná – nejvytíženější plocha, došlo k rozsáhlému zásahu do terénu,
výsledky vzorkovacího pyrotechnického průzkumu (detektory kovů) jsou exportovány do
map. Dělostřelecká střelnice Stodůlky a Velký Bor – střelba na dálku, nález nevybuchlé
munice 4 m od turistické cesty. Součinnostní střelnice – nejrozsáhlejší plocha, bojové střelby
na rozsahu území cca 10 km, nálezy i mimo plochu III. kategorie. Střelnice BVP Hůrka –
původně pěchotní střelnice, nepřesně zaznamenána na mapě, nejvíce munice se nachází za
bývalými terči
Došlo k potvrzení výskytu nevybuchlé munice. Rizikem je nebezpečí havarijního výbuchu,
kontaminace vod a půdy, nebezpečnost munice roste s jejím stářím (manipulační
nebezpečnost). Je nutné na celém území provést pyrotechnický průzkum, který je upraven
zákonem.
Starosta Hartmanic upozornil, že když přebírala obec území bylo ji řečeno, že na území žádná
nevybuchlá munice není. Správa podá žádost o dotaci, aby mohlo být území vyčištěno.
6. Informace a různé
Správa obdržela dopis o zrušení řízení Evropské komise ve vztahu ke splouvání Teplé Vltavy.
Pojištění odpovědnosti Správy ve vztahu ke třetím osobám – Správa se nemůže proti tomuto
pojistit. Riziko zranění pádu uschlých stromů na turisty nelze pojistit, protože se jedná o
majetek státu. Pro Správu, kdyby se něco stalo, by to bylo likvidační. Je nutné řešit
v součinnosti s MŽP.
Informace o dopisu předsedy svazu obcí ohledně odtokových poměrů ve vztahu ke kůrovcové
kalamitě a odpovědi MŽP – přislíbeno sestavení expertní skupiny a vyhotovení posudku.
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Usnesení Rady NP Šumava ze dne 13.12.2013

Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 33 členů a uděleny 2
plné moci z celkového počtu 47 členů.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
2.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava ing. Jana Kroupara a ing. Janu
Hrazánkovou.
Výsledek hlasování – jednohlasně.
3.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení ing. Antonín Schubert , PhDr. Stráský, prof. RNDr.
Stanislav Vacek, DrSc.

Výsledek hlasování – jednohlasně.
4.) Schvaluje přítomnost novinářů při projednávání bodu č. 4 zasedání Rady – Audity
PWC.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
5.) Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava ze dne 20.6.2013.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
6.) Schvaluje program dnešního zasedání Rady NP Šumava.
Výsledek hlasování: jednohlasně.
7.) Bere na vědomí zprávu ing. Miroslava Böhma a ing. Jana Kozla, PhD o doplnění
návrhové části Plánu péče jak ze strany Správy NP a CHKO Šumava, ministerstva
životního prostředí a oponentů, kterým se mění a doplňuje návrhová část Plánu péče
schválená Radou 20.6.2013. Rada NP Šumava revokuje usnesení Rady č. 7 z 20.6.2013
ve znění: „Rada NP projednala a schvaluje návrhovou část Plánu péče s tím, že
ukládá předsedovi Rady předložit návrhovou část Plánu péče s tímto stanoviskem
ministerstvu životního prostředí k vypořádání připomínek.“ kterým byla schválena
návrhová část Plánu péče. Rada konstatuje, že provedené změny v Plánu péče ze
strany orgánů ochrany přírody jsou tak značné, že je nutné tento dopracovaný
dokument v souladu se zněním § 20 odst. 3 ZOPK opětovně řádně projednat Radou,
ale pouze za předpokladu, že veřejné projednávání Plánu péče bude v souběhu
s projednáváním zónace.
Výsledek hlasování: Pro 33 Proti 1(Ramba), Zdržel se 2 (Neužil, Pospíšil)
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8.) Bere na vědomí informaci o provedeném prověření hospodaření Správy NP a CHKO
Šumava, kterou přednesl zástupce společnosti PricewaterhouseCoopers Česká
republika Karel Pubal. Závěrem prověření je, že hospodaření Správy se významně
posunuje k lepší kvalitě hospodaření. Prezentace přednesena na dnešním jednání
Rady je přílohou usnesení.
9.) Bere na vědomí informaci ředitele Správy Mgr. Jiřího Mánka a ekonomického
náměstka ředitele Správy Mgr. Jiřího Kvapila, kterými informovali o realizovaných
investicích Správy, podporujících rozvoj návštěvnosti v NP Šumava, projekty ve
prospěch návštěvníků a projekty zábavy a pozitivní prezentace. Prezentace
přednesena na dnešním jednání Rady je přílohou usnesení.
10.) Bere na vědomí informaci o výskytu nevybuchlé munice na střelnicích bývalého VVP
Dobrá Voda, kterou přednesl Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek. Prezentace přednesena na
dnešním jednání Rady je přílohou usnesení.

11.) Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP a CHKO Šumava Mgr. Jiřího Mánka,
kterou informoval o rozhodnutí odboru ochrany přírody Evropské komise, kterým
zastavuje řízení o infritchmantu proti ČR – Správě NP a CHKO Šumava ve věci
splouvání Vltavy.
12.) Bere na vědomí informaci ředitele Správy NP a CHKO Šumava Mgr. Jiřího Mánka,
kterou informoval o nemožnosti pojištění Správy NP a CHKO Šumava, jako státní
příspěvkové organizace, proti škodám způsobeným Správou třetím osobám. Rada
vyzývá prostřednictvím ředitele Správy NP a CHKO Šumava zřizovatele a další
odpovědné orgány, do jejichž gesce patří řešení této agendy, k nápravě stavu. Území
NP Šumava je oblastí se zvýšeným výskytem nebezpečí škod způsobených třetím
osobám a je nutné takový stav urychleně řešit.

13.) Bere na vědomí informaci předsedy Svazu obcí NP Šumava, kterou informoval Radu o
dopisu ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Podivínského ve věci vlivu
ekosystémů NP Šumava na odtokové poměry z území. Dopis pana ministra je
přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování celkového usnesení: jednohlasně
Skončeno 14:33
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Hlasování o Usnesení Rady NPŠ ze dne 13. 12. 2013
Výsledek hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 zdržel
Rada schvaluje Usnesení Rady ze dne 13. 12. 2013
Předseda Rady poděkoval za celoroční práci všem členům Rady NPŠ a především za
práci odvedenou ve Výkonném výboru. Popřál všem vše nejlepší do nového roku.
Z jednání Rady byl pořízen zvukový záznam, který je uložen na Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku.
Ve Vimperku, dne 13. 12. 2013
Příloha:
- prezentace Investice podporující rozvoj návštěvnosti, Projekty ve prospěch
návštěvníků, Zábava a pozitivní prezentace
- prezentace – Prověření hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a plnění nápravných
opatření
- prezentace – výskyt nevybuchlé munice na území VVP Dobrá Voda
- PP po připomínkách (rozesláno samostatně s pozvánkou na jednání Rady NPŠ
6.1.2014

