Rada Národního parku Šumava
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 25. května 2018
schválený
Místo zasedání – Hotel Zlatá hvězda, Vimperk
Přítomno: 23 členů Rady, 1 pověření plnou mocí, 24 celkem hlasujících
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatel: Ing. Blanka Műllerová
Zahájení: 10:15 hodin
Ukončení: 12:35 hodin
Program
1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání a programu dnešního jednání
(Picek)
2. Příprava projektu „LIFE for Mires“ (Správa NPŠ)
3. Informace o přípravě zonace NPŠ (Správa NPŠ)
4. Změna Jednacího a Organizačního řádu Rady NPŠ (Picek)
5. 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. Rejzka.
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 19. 5. 2017
Hlasování o návrhu ověřovatele zápisu:
Ověřovatel zápisu: Miloš Picek, Ing. Jan Kroupar, Ing. Jana Hrazánková
Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu členů návrhové komise pro Usnesení Rady NPŠ:
Zapisovatelé Usnesení: Mgr. Karel Markvart, Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování o návrhu programu jednání Rady:
Výsledek hlasování: pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh programu byl schválen, do bodu různé přidáno: Náhrada škod způsobené vlkem,
Zelené autobusy 2018

Hlasování o schválení zápisu z Rady NPŠ ze dne 19. 5. 2017
Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel
Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 19. 5. 2017 byl schválen.

2. Příprava projektu „LIFE for Mires“ (Správa NPŠ – RNDr. Iva Bufková)
podklady: prezentace
Základní informace o projektu – přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a
vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese, realizace 2018 – 2024.
Jsou zde čtyři partneři NPŠ, NP BW, Bund Naturschutz in Bayern, JčU Č. Budějovice.
Cíle projektu: revitalizace mokřadů a rašelinišť (1672 ha), podpora vodního režimu a retence
krajiny, zlepšení biotopů tetřívka obecného, osvěta a zapojení veřejnosti do obnovy mokřadů,
metoda obnovy mokřadů v horských pramenných oblastech. Součástí projektu je obnova
průmyslově těženého rašeliniště na lokalitě Vlčí Jámy (19 ha). Většina lokalit je ve volné
přírodě. Lokality v blízkosti obcí – jednotlivě obce budou oslovovány k bližší spolupráci.
Projekt LIFE a Bílá stopa: tři problémové lokality - Silniční slať (bude řešeno poválkou),
Stráženská slať, Vchynice-Tetov
Finanční prostředky 5 mil. Euro.
Doporučení 39.2
Výkonný výbor
a) bere na vědomí informace o přípravě projektu LIFE for Mires,
b) doporučuje Správě NPŠ na Radu NPŠ připravit mapy s přehledem, kde projekt
povede přes Bílou stopu a cesty a předložit návrhy řešení (poválky apod.),
c) doporučuje Správě zvážit bezpečnost vstupu do revitalizovaných lokalit
z pohledu zabezpečení průchodnosti
d) doporučuje Správě doplnit do prezentace finanční prostředky
Projekt zasahuje prakticky do všech zón, do přírodní minimálně, která je ponechána bez
zásahu.
Bere na vědomí informace přípravě projektu LIFE
Výsledek hlasování: 24 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen.
3. Informace o přípravě zonace NPŠ (Správa NPŠ)
Podklady: bez podkladů
21. 5. 2018 - 23. 5. 2018 proběhla supervize MŽP pracovního návrhu. Proběhla terénní
pochůzka se zástupci MŽP a Správy. Uloženo Správě provést řadu úprav – zejména týkajících
se minimálních velikostí navrhovaných bloků jednotlivých zón, podrobnější vyhodnocení
podkladů zejména u lesních porostů charakterizovaných cílem biodiverzita. Správa si klade za
cíl tyto úpravy provést do konce května s tím, že pak zaslán pracovní návrh na MŽP k
odsouhlasení dalších kroků. Pokud se tak stane, bude zahájeno předjednávání s členy Rady
NP (přelom června a července), ale také zveřejnění informace, že každý může sdělit své
připomínky či námitky k návrhu, který bude k dispozici na webových stránkách Správy.
I přes nabídku seznámit se s pracovním návrhem, zatím, nikdo z Rady zájem neprojevil.

Nabídka pana ředitele seznámit jednotlivé členy Rady NPŠ s podklady k zonaci (pracovním
návrhem) formou konzultace i nadále trvá.
Konečná verze bude k dispozici podzim 2018
Bere na vědomí informace o přípravě zonace
Výsledek hlasování: 24 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen

4. Změna Jednacího a Organizačního řádu Rady NPŠ (Picek)
Podklady: návrh změny Jednacího a Organizačního řádu
Změna Jednacího řádu – pouze úprava názvu organizace.
Organizační řád – změna frekvence jednání Výkonného výboru 4x ročně, … zápis je
definitivně schválen na následujícím jednání Výkonného výboru, poté je rozeslán všem
členům Rady NPŠ.
Toto jsou pouze technické změny, v případě potřeby bude změna řádů připravena na dalších
jednání Rady NPŠ.
Hlasování o změně Jednacího řádu a Organizačního řádu
Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen
5. Různé
Náhrada škod způsobené vlkem (Ing. Vokál)
Problematika náhrad škod. Je nutné připravit novelu vyhlášky a zákona, podle které se
náhrady vyplácí. Dále bylo poukázáno na finanční náročnost ochranných opatření proti
vlkům. Žádost o doporučení Rady – apel na MŽP na změnu vyhlášky na úhradu škod
vybraných ZCHŽ (změna podmínek aby byla náhrada vyplacena, změna vymezení škody na
majetku)
Náhrady nehradí MŽP, ale ministerstvo financí prostřednictvím krajských úřadů.
Zástupce MŽP (RNDr. Vopálková) přislíbila, že podnět z Rady předá k příslušnému odboru
ministerstva.
Vlci
Pozvánka na seminář na téma "VLCI SE VRACEJÍ NA ŠUMAVU. Akce se bude se konat ve
čtvrtek 31. 5. 2017. Mezi pozvanými jsou odborníci na problematiku vlků. Dozvíte se od nich
aktuální informace o vývoji situace na Šumavě a v celé ČR, o preventivních opatřeních proti
napadení hospodářských zvířat, jak získat dotace na preventivní opatření a další.
Ředitel Správy přednesl informace o výskytu vlků na Šumavě včetně škod. Evidováno 67
zabitých ovcí, odhadem 80 jelenů. Je třeba počítat s tím, že působení těchto predátorů bude
spíše narůstat.
Zelené autobusy
Potvrzeny příspěvky ve výši cca 130 tis. Kč od obcí (z předpokládaného příspěvku obcí chybí
cca 100 tis. Kč). Potvrzeny příspěvky obou krajů (Jč. 199 tis Kč, Pk 300 tis. Kč). Doporučeno
Plzeňským krajem v roce rozšířit provoz od 15. 6. Do 15.9. Od roku 2020 by převzal
iniciativu Plzeňský kraj, předpokládá se pravidelný příspěvek Správy, o detailech se jedná.
Plzeňský kraj neuvažuje nad celoročním provozem.

Rejštejn, Kvilda, Nová Pec nepotvrdili dosud příspěvek, Borová Lada odmítla – do obce
autobus nejezdí.
Vysoutěžen stejný dopravce jako loňský rok. Provoz autobusů bude jako v loňském roce.
Jízdní řády budou k dispozici během 14-ti dnů.
Problematiku dopravního spojení – koordinace Zelených autobusů mezi kraji – by měla
iniciovat Správa. Na úhradě Zelených autobusů by se měli podílet podnikatelé.
Na Lipensku existuje turistický spolek, který provozuje své vlastní autobusy. Je vidět, že
chybí společný destinační management Šumavy. Správa Národního parku nemůže destinační
management zajišťovat.
Péče o lesní ekosystémy
Celá Správa 180 tis. zpracováno cca 35 tis.m3 kůrovcových stromů. Zbývá, z toho Stožec 150
tis.m3 zprac. cca 15 tis. m3 zbývá. Čísla jsou orientační, začátkem června bude Správa mít
čerstvá. Předpoklad kůrovce je zatím mírně pod úrovní 2018 (tj. asi 45 tis.m3) –
předpokládáme, že dosáhneme snížení populace kůrovce likvidací polomů. Rozhodne počasí.
Problémy s odbytem I. čtvrtletí s dodavateli (zejména chybí odkorňovači). Téměř polovina
zpracovaného dřeva bude uložena na skládkách.
Správa nemůže dávat peníze do oprav cizího majetku. Správa by měla hledat cesty jak se
spolupodílet na opravách komunikací obcí, když je Správa využívá k odvozu.
Uvažuje MŽP o zvýšení příspěvků na činnost NP? Ano uvažuje se o navýšení, připravuje se
materiál pro Vládu ČR.
Zástupce Horní Plané upozornil, že drobní vlastníci lesů jsou znepokojeni, tím, že Správa
naváží ve zvýšené míře dřevo na skládky do Nové Pece a to především kvůli hrozbě rozšíření
kůrovce.
Hlasování o Usnesení Rady NPŠ ze dne 25. 5. 2018
Výsledek hlasování: 24 pro, proti, 0 zdržel
Návrh usnesení byl schválen

Usnesení z jednání Rady NP Šumava, konané dne 25. 5. 2018 ve Vimperku
Rada Národního parku Šumava:
1.) Konstatuje usnášeníschopnost Rady, kdy je jednání přítomno 23 členů a je udělena 1
plná moc z celkového počtu 46 členů.
2.) Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Markvart, Prof. RNDr. Jaroslav
Vrba, CSc.
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
3.) Určuje ověřovatele zápisu z jednání Rady NP Šumava Ing. Jana Hrazánková, Ing.
Jan Kroupar, Miloš Picek,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
4.) Schvaluje zápis z jednání Rady NP Šumava ze dne 19. 5. 2017,
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
5.) Schvaluje po úpravě předložený
Jednací řád Rady NPŠ
Organizační řád Rada NPŠ
Výsledek hlasování: jednohlasně
Návrh byl přijat.
6.) Bere na vědomí
informace o přípravě přeshraničního projektu LIFE for Mires,
informace o přípravě zonace NPŠ,
informace o výskytu vlků v některých lokalitách NPŠ a způsobených škodách na
jelení zvěři a chovných hospodářských zvířatech,
informace o provozu sezónních Zelených autobusů,
informace o likvidaci větrné a kůrovcové kalamity na území NPŠ.
7.) Doporučuje řediteli Správy
Podniknout kroky vedoucí k novele zákona č. 115/2000 Sb., v otázce úhrady náhrady
škod na farmových chovech jelenovitých,
Iniciovat sjednocení sezónní veřejné autobusové dopravy na území Jč a Pl kraje,
Hledat možnosti finanční spoluúčasti na opravách cest poničených v souvislosti
s odvozem dřeva po větrných a kůrovcových kalamitách.
8.) Vítá snahu MŽP ČR o navýšení státního příspěvku na provoz NP v souvislosti
s očekáváným poklesem ceny dřeva.
Výsledek hlasování o schválení Usnesení z jednání Rady NPŠ ze dne 25. 5. 2018:
jednohlasně

Návrh byl přijat.
Ve Vimperku, dne 25. května 2018

