Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 24. listopadu 2016
ověřený
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 27 členů Rady, 4 pověření plnou mocí, 31 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:20 hodin
Ukončení: 14:55 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Postup Národního parku Bavorský les při zpřístupnění území (NP BW)
3. Zpřístupnění území Národního parku Šumava (Správa NPŠ)
4. Stručný přehled péče o ekosystémy v NPŠ (Správa NPŠ)
5. Vyhodnocení projektu „Zelené autobusy – sezóna 2016“ (Správa NPŠ)
6. Různé
Jednání Rady NP Šumava (dále jen „Rada“) zahájil a řídil předseda Rady Miloš Picek,
konstatoval její usnášeníschopnost. Přivítal přítomné členy Rady a zástupce z MŽP RNDr.
Alenu Vopálkovou a Ing. Josefa Zollpriestra.
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 9. 11. 2016
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Václav Vostradovský, Miloš Picek
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení Rady NPŠ:
Zapisovatelé Usnesení: Ing. Jan Kroupar, Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl jednomyslně schválen.

Připomínky k zápisu ze dne 9. 11. 2015: bez připomínek
Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 9. 11.2015
Výsledek hlasování: 31 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 9. 11. 2015 byl schválen.

2. Postup Národního parku Bavorský les při zpřístupnění území (Dr. Franz Leibl)
podklady: prezentace – postup NP BW při zpřístupnění
Hlavním cílem NP BW je ochrana přírodních procesů a ochrana lesa a jako druhý úkolem je
přírodě blízká turistika – poznávání národního parku. Návštěvnost za rok 2013 –2014 byla cca
1,4 mil návštěvníků. Přístup v jádrové oblasti (45% NPBW) je možný pouze po značených
cestách, 55% parku je přístupná jako nechráněné oblasti. V jádrové oblasti je 190 km
cyklostezek a stezek, které jsou celoročně přístupné. Zbytek cest je přístupný pouze ve
vyhrazeném období. (15.7. – 15.11.). Jádrová oblast není vyhlášená na periferiích parku a u
obcí. 75% cest vede po přírodním povrchu.
Celý NP BW je v Natura 2000 – pokud na tomto území chceme dělat nějaké zásahy (zřízení,
rozšíření, revitalizace, zrušení cest): nejdříve se provede odhad vlivu daného zásahu na území
– hodnotí se, zda záměr může významně ovlivnit (negativně) záměry v Natura 2000, pokud se
při odhadu dojde k závěru, že by mohl být negativně ovlivněn předmět ochrany přírody musí
se provést EIA. Zde se hodnotí, k jakému vlivu dochází, jak je významný, jaká jsou možná
kompenzační opatření.
V NP BW je hustějších síť stezek než v Bavorských státních lesích. K měkkému turismu je
zapotřebí infrastruktura.
Hlasování o návrhu Usnesení č. 6:
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen
3. Zpřístupnění území Národního parku Šumava (Hubený)
Podklady: výsledky EIA – hodnocení variant
Prezentace se nezúčastnil zpracovatel.
Zpřístupnění území v NPŠ funguje stejně jako v NPBW.
Odhad významnosti vlivu je výrazně negativní, proto muselo dojít k posouzení všech záměrů.
Nelze posuzovat jednotlivě každý záměr, ale musí být posouzeno i s ostatními záměry
navzájem.
V současné době došlo k vypracování dokumentace, bude následovat posuzování
oponentských posudků a veřejné projednávání – zajišťuje MŽP. Dokumentace byla zaslána na
MŽP, je nutné ještě zajistit překlad do Nj. Záměrů bylo 34, každý záměr posoudit zvlášť +
návrh deseti variant na řešení. Záměrů s menším vlivem je cca 13. U nich již můžeme začít
pracovat na realizačních pracích.
Především se bude Správa zaměřovat na možnost otevření cesty na Modrý sloup.
Předseda Rady seznámil členy s usnesením Výkonného výboru Rady NPŠ 35.2
Výkonný výbor
b) vyjadřuje nespokojenost, že zpracovatel dokumentace nepracoval v terénu a pominul
místní instituce,

c) vyjadřuje nespokojenost, že navrhovaná řešení neuvažují všechny možné technická
řešení,
d) doporučuje řediteli Správy pozvat ministra ŽP na společné jednání k projednání
závěrů dokumentace EIA s ministrem ŽP,
Podle názoru zástupce Jihočeského kraje je problém zpřístupnění také politický, v souvislosti
s novým zákonem o ochraně přírody.
Doporučení ředitele Správy je nechat dokončit proces a nerozdělovat posuzování na
jednotlivé dílčí záměry.
Hlasování o návrhu Usnesení č. 7:
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen
Návrhy na usnesení č. 8
Návrh 1. děkuje Výkonnému výboru za dosavadní kritický přístup provádění k EIA a
doporučuje řediteli NPŠ učinit kroky k prověření možnosti pokračovat v hodnocení jako
dokumentace SEA s prioritou realizace turistické trasy Březník - Modrého sloupu
Návrh 2. Doporučuje řediteli NPŠ odmítnout Posouzení vlivu na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti – Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem
tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava, vypracované 26. 10. 2016 společností Geo Vison, s. r.
o.
Hlasování o návrhu Usnesení č. 8: o návrhu č. 1
Výsledek hlasování: optická většina pro
Návrh č. 1, Usnesení 8 byl schválen
4. Stručný přehled péče o ekosystémy v NPŠ (Správa NPŠ)
Podklady: prezentace
Zhodnocení péče o lesní ekosystémy v NPŠ od doby vzniku do současnosti, srovnání s NP
BW. Jsou prosazovány dva přístupy aktivní a pasivní. Aktivní je usměrňování porostního
mikroklimatu, pasivní je ponechávání samovolnému vývoji.
Bylo by dobré mít srovnání NPŠ v porovnání s celorepublikovým průměrem.
Velkoplošnou inventarizaci lesa dělala firma IFER dvakrát, vždy stejné území a za stejné
metodiky. Výnosy z prodeje dřeva jsou cca 2/3 příjmu rozpočtu Správy.
Současný systém výběrových řízení je pro Správu administrativně náročný, ale tento systém
je využívám s ohledem na možnost využívání na práci firem s regionu.
Hlasování o návrhu Usnesení č. 9:
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen

5. Vyhodnocení projektu „Zelené autobusy – sezóna 2016“ (Správa NPŠ)
Podklady: prezentace 21. výročí Zelené autobusy 1996 – 2016
V letošní sezóně bylo VŘ soutěženo na jeden rok. Je dlouhodobá snaha o ekologičtější
dopravu (elektro autobusy). Došlo k rozšíření hlavních 4 linek (protažení Stachy, Churáňov,
Sušice – Prášily apod.), provoz od 13.6. do 18.9.2016.
Smluvně zajišťovalo ČSAD Plzeň.
Návrh na Zelené autobusy pro rok 2017 – ponechat 3 linky, prázdninový provoz – tyto
opatření zmenší cenu cca o 1,2 mil Kč.
Dále byli členové Rady NPŠ seznámeni se záměrem výstavby nabíjecích stanic.
Hlasování o návrhu Usnesení č. 10:
Výsledek hlasování: 31 pro, proti, 0 zdržel
Návrh byl schválen
6. Různé
developerské projekty v NPŠ
- úkol bude předložen na dalším jednání Výkonného výboru Rady NPŠ
Směny pozemků od SPÚ na Správu NPŠ a obce
- v současné době jsou již jednání mezi Správou, MŽP a SPÚ uzavřené, dochází
k převodům pozemků v I. a II. zónách, pokud se týká převodu cest, jedná se o cesty,
které Správa potřebuje k zajištění přístupu k dalším pozemkům
- Správa v současné době nemá žádnou koncepci revitalizace cest, pouze Správa řeší
koncepci údržbu cest
Správa zvedá nájmy za pronájem bytů, domů a pozemků.

Usnesení Rady NP Šumava ze dne 24. 11. 2016
Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 27 členů a je uděleno 4
plných mocí z celkového počtu 46 členů,
2.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Ing. Jan
Kroupar,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
3.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava Václava Vostradovského,
Miloše Picka,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
4.) Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava ze dne 9. 11. 2015,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
5.) Schvaluje program dnešního jednání Rady NP Šumava,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
6.) bere na vědomí informaci ředitele NP BW o zpřístupnění území Bavorského
národního parku,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
7.) bere na vědomí informaci ředitele Správy NPŠ ke stavu procesu EIA,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
8.) děkuje Výkonnému výboru za dosavadní kritický přístup k probíhajícímu procesu EIA
a doporučuje řediteli NPŠ učinit kroky k prověření možnosti pokračovat v hodnocení
jako dokumentace SEA s prioritou realizace turistické trasy Březník - Modrý sloup,
Výsledek hlasování: optická většina
Návrh byl přijat
9.) Bere na vědomí informace o péči o lesní ekosystému v Národním parku Šumava
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat
10.) Bere na vědomí informaci o vyhodnocení projektu „Zelené autobusy – sezóna 2016“
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat

11.) Bere na vědomí informace v bodě Různé
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat

Ve Vimperku, dne 24. listopadu 2016

