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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
30. září 2019, s termínem dodání stanovisek do 21. října 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání  
Ministerstvo financí 
 

Připomínka: 
Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku „zákon“ v 
uvozovací větě, ale až při prvním použití v normativním textu 
(tedy v § 1). 
 

Vysvětleno. 
Podle čl. 44 odst. 1 LPV má být leg. zkratka zavedena na 
místě, kde je slovní spojení v právním předpisu použito 
poprvé (s výjimkou nadpisu a poznámek pod čarou). 

 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek   

Ministerstvo vnitra 
 
 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
zemědělství 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
Požadujeme doplnit odůvodnění ve smyslu, že návrh zonace NP 
Šumava neovlivní možnost dosavadního využívání zemědělské 
půdy ze strany zemědělců, kteří vstoupili do víceletého 
závazku v rámci dotačních opatření Programu rozvoje venkova. 

Akceptováno,  
Odůvodnění doplněno dle připomínky. 
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 Dále pro tyto účely žádáme o poskytnutí GIS vrstvy zonace NP 

Šumava tak, abychom mohli provést vlastní analýzu. 
Akceptováno. 
Vrstva GIS byla poskytnuta. 

 
 

 Požadujeme, aby pozemky, které jsou součástí vodního díla 
Lipno I (v jeho zátopě) v katastrálním území Nová Pec, byly 
přesunuty do zóny C (1). 
 
Jedná se o pozemky, které jsou ovlivněny manipulacemi s 
vodou dle schváleného manipulačního řádu, jenž je souborem 
zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému 
a hospodárnému využití podle platných povolení k nakládání 
s povrchovými vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, 
ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových 
jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění 
bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla. 

Vysvětleno. 
Manipulace s výškou hladiny VD Lipna není v rozporu 
s cílem ochrany přírodě blízké zóny, kam jsou tyto 
pozemky zahrnuty. Nově vymezená zonace tedy 
nebude činnosti prováděné v souladu s Manipulačním 
řádem nijak omezovat. Z přírodovědného hlediska jsou 
ekosystémy původní údolní nivy na změnu vodní 
hladiny dobře adaptovány a tato změna pro ně nebude 
představovat žádné ohrožení. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 

 

 Doporučujeme, aby k umísťování přírodních a přírodě blízkých 
zón, ve kterých budou vymezena klidová anebo bezzásahová 
území, docházelo v dostatečné vzdálenosti od hranic NP 
Šumava, aby bylo zabráněno přenosu škodlivých organismů 
(původců chorob nebo škůdců lesních porostů) mimo území 
NP. 

Vysvětleno. 
Přírodní či přírodě blízká zóna byla vymezena 
v blízkosti hranice NP pouze v případech, že na území 
NP navazuje ZCHÚ s obdobných režimem (NPR Velká 
Niva, NP Bavorský les) a v případě, že za hranicí NP 
jsou plochy bezlesí.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí. 
 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 

K příloze č. 2: 
Zásadně nesouhlasíme s vymezením zóny kulturní krajiny 
v oblasti bývalé obce Zhůří u Rejštejna (mapový list č. 71). 
Požadujeme zařadit toto území do zóny odpovídající jeho 
přírodním hodnotám a jeho nezastavitelnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  

V souladu s § 18 odst. 1 písm. d) ZOPK a Metodickým 
pokynem MŽP k vymezování zonace jsou zastavitelné 
plochy řazeny do zóny kulturní krajiny. Souhlasíme 
s autorem připomínky, že charakter území a přírodní 
hodnoty neodpovídají zařazení do zóny kulturní krajiny, 
při vymezování zonace se však vycházelo z platného 
územního plánu (byť byl schválen způsobem, který 
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Odůvodnění: 
Zařazení zhůřských luk do zóny kulturní krajiny, kam podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny i podle předloženého návrhu 
vyhlášky spadají zastavěná území obcí, zastavitelné plochy 
podle platné územně plánovací dokumentace a intenzivně 
obhospodařované pozemky na ně navazující, neodpovídá 
skutečnému charakteru tohoto území. Rovněž ve srovnání s 
jinými obdobnými případy na území Národního parku Šumava 
vyniká deformace návrhu zonace v případě Zhůří, když v místech 
jiných zaniklých obcí (např. Knížecí Pláně) zóna kulturní krajiny 
obdobným způsobem vymezena není.  
Situace v území bývalé obce Zhůří u Rejštejna je z hlediska 
působností Ministerstva pro místní rozvoj zásadní otázkou 
uplatňování zákonnosti, neboť zde jsou nezákonně pořízeným a 
nezákonně schváleným územním plánem města Rejštejna 
umístěna zastavitelná území (dnešní terminologií zastavitelné 
plochy) ve volné krajině a v současnosti je na těchto 
zastavitelných plochách navrhována výstavba „farmy“. 
Ministerstvo pro místní rozvoj proto požaduje, aby v souladu 
s prioritami 19 a 20 Politiky územního rozvoje ČR ve znění 
aktualizace č. 1 zůstalo území zaniklé obce Zhůří u Rejštejna 
nezastavitelné. 
 

popisuje MMR). Současný právní status území 
neumožňuje jiné zařazení, než do zóny kulturní krajiny. 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí.    

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek   

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek   
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Bez připomínek   

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu 
vlády 
 
 

 
1. Žádáme, aby do důvodové zprávy bylo doplněno, jak 

byla zonace parku projednána s obcemi a zda bylo 
dosaženo konsenzu. 

Zdůvodnění: 
V důvodové zprávě je uvedeno: „Návrh zonace byl zpracován a 
předjednán v souladu s Metodickým pokynem Sekce ochrany 
přírody a krajiny MŽP k vymezování, navrhování a schvalování 
zonace na území národních parků ČR zveřejněným ve Věstníku 
MŽP (Ročník XXVIII-červen 2018-částka 4, č.j. 
MZP/2018/130/403)….. Dne 7. června 2019 byl nový návrh 
zonace dohodnut s Radou NP Šumava v souladu s § 20 odst. 3 
zákona. Daný návrh lze považovat za obecně přijatelný 
konsenzus v rámci regionu.“ 
Zároveň se již před zahájením MPŘ mediálně silně projevoval 
nesouhlas se zonací NP ze strany obcí. Zápis z jednání Rady NP 
Šumava ze dne 7. června 2019 není zveřejněn, není tedy zřejmé, 
jak rozsáhlá je podpora zonace ze strany místních obcí (např. 
kolik bylo účastníků červnového jednání, pokud je celkový počet 
46?) 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno.  
Odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno o přehled 
hlasování delegovaných zástupců obcí v radě NP.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí.    

 

 2. Žádáme, aby do důvodové zprávy bylo doplněno, že 
intravilány dotčených obcí zcela spadají do 4. zóny 
ochrany. 

Zdůvodnění: 
Celková plocha NP Šumava se zvětšuje o více než 290 hektarů, 
mapa vymezení zón, na kterou se materiál odkazuje, není 

Akceptováno. 
Tato skutečnost vyplývá z vlastního znění vyhlášky; 
odůvodnění bylo doplněno a upřesněno dle připomínky. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí.      

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBL3HV8L5)



Stránka 5 (celkem 63) 

dostupná. Bylo by tedy vhodné doplnit reálný stav, který vznikne 
novou zonací. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 3. Žádáme o doplnění odhadu, jak se budou lišit současné 
nároky na financování NM Šumava z veřejných rozpočtů 
v poměru k nově vyhlášené zonaci. 

Zdůvodnění: 
V předkládaném materiálu se uvádí, že ÚV nepožadoval 
zpracování RIA. To však nebrání MŽP, aby provedlo vyčíslení 
nákladů na změnu zonace a zvětšení plochy NP Šumava. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Odůvodnění bylo doplněno dle připomínky. Vymezením 
zonace nedojde k navýšení příspěvku ze strany MŽP. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky souhlasí.      

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky z hlediska 
slučitelnosti s právem EU. 

  

Svaz měst a obcí 
ČR 

Bez připomínek   

Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek   

Plzeňský kraj 
 

Zásadní připomínky: 
1. Plzeňský kraj tímto vyjadřuje zásadní nesouhlas 

s vyhlášením zón ochrany přírody Národního parku Šumava 
(dále jen „NP Šumava“), a to do doby přijetí zásad péče o NP 
Šumava.  
Odůvodnění: Předložený návrh vyhlášky, resp. mapový 
podklad vymezení zón ochrany přírody NP Šumava vychází 
z materiálu, který byl schválen na Radě NP Šumava dne 7. 
6. 2019. Při schvalování v Radě NP Šumava byly k tomuto 
materiálu k dispozici alespoň rámcové popisy segmentů 
jednotlivých navrhovaných zón a velmi hrubý nástin 

Vysvětleno. 
Ze znění zákona č. 123/2017 Sb., konkrétně z 
přechodného ustanovení čl. II bodu 5 vyplývá, že 
„Projednávání vymezení zón národního parku podle § 18 
odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být zahájeno 
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“, zatímco z přechodného ustanovení čl. II bodu 8 
vyplývá, že „Plány péče o národní parky a jejich ochranná 
pásma schválené podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, platí 
po dobu v nich uvedenou, nejdéle však 10 let ode dne 
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budoucích managementových opatření, která budou v 
jednotlivých zónách uplatňována. Dokumentem, který 
rozpracuje základní limity pro management jednotlivých zón 
ochrany přírody stanovené v § 18a zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZOPK“) jsou zásady péče (§ 38 ZOPK). Zásady 
péče jsou základním koncepčním dokumentem, ze kterého 
vychází uplatňované způsoby péče o jednotlivé předměty 
ochrany národního parku a současně jsou zásadním 
podkladem pro jiné druhy plánovacích materiálů a pro 
(předvídatelné) rozhodování orgánů ochrany přírody. ZOPK 
vůbec nepředpokládá situaci, že národní park může existovat 
bez takto zásadního dokumentu, proto v přechodných 
ustanoveních stanoví (čl. II bod 8. z. č. 123/2017 Sb.), že 
dosavadní plány péče platí do schválení zásad péče o 
národní park. V NP Šumava je situace zcela odlišná, neboť 
NP Šumava nemá schválený plán péče ani zásady péče, 
jedná se tedy o situaci, která je zjevně v rozporu s platným 
ZOPK. Plzeňský kraj chápal a nadále chápe návrh vymezení 
zón ochrany přírody z Rady NP Šumava 7. 6. 2019 jako 
závazný podklad pro relevantní diskusi o návrhu zásad péče 
o NP Šumava, které budou vycházet právě z takto konkrétně 
navrženého rozdělení území NP Šumava. Jelikož však 
zásady péče jsou v době předložení této vyhlášky na samém 
počátku jejich zpracování, resp. existuje pouze první 
neveřejný návrh znění zásad péče, který je teprve podroben 
vnitřnímu kritickému připomínkování v rámci Správy NP 
Šumava a pracovní skupiny Rady NP Šumava, Plzeňský 
kraj zásadně nesouhlasí, aby byla bez platných zásad péče 
schválena navržená podoba zonace NP Šumava. V rámci 
tvorby a schvalování zásad péče o NP Šumava muže dojít k 

účinnosti tohoto zákona, nebo do doby schválení zásad 
péče o národní park podle § 38a zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“.  
 
Touto dikcí dal zákonodárce jasně najevo, který ze dvou 
uvedených dokumentů (zonace - zásady péče) má být 
zpracovávaný jako první. Tato posloupnost ostatně 
vyplývá i z hierarchie daných předpisů, kdy na prvním 
místě je obecný limit vyplývající ze zákona (režim zón dle 
§ 18a ZOPK), na který navazuje prováděcí právní předpis 
(vyhláška MŽP o zonaci), který upřesňuje zákonný režim 
pro konkrétní plochy na území NP, a na ni navazuje 
dokument schválený protokolárně ze strany MŽP dle § 
38a odst. 5 ZOPK, který navíc stejně jako plány péče 
schválené podle § 38 ZOPK není pro fyzické ani 
právnické osoby závazný. Zásady péče je dle zákona 
přípustné schvalovat s několikaletým odstupem po 
schválení zonace.    
 
Připomínkové místo setrvává na své připomínce 
přesto, že s návrhem zonace vyslovila souhlas Rada 
Plzeňského kraje svým usnesením a následně i 
zástupce Plzeňského kraje při hlasování v Radě NP 
Šumava. 
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situaci, že v zásadách péče dohodnuté způsoby péče o 
jednotlivé zóny ochrany přírody, resp. jejich jednotlivé 
segmenty, vyvolají potřebu revize návrhu zonace dohodnuté 
v Radě NP Šumava dne 7. 6. 2019. Plzeňský kraj upozorňuje 
zejména na problematiku ochrany a obnovy lesa v zóně 
přírodě blízké a zóně soustředěné péče o přírodu, která bude 
klíčová pro konečné vymezení zón ochrany přírody NP 
Šumava.  

 
 2. Plzeňský kraj zásadně nesouhlasí s formulací cíle zóny 

přírodě blízké ve vztahu k přípustným způsobům péče o tuto 
zónu, kterou požaduje přeformulovat tak, aby z popsaného 
režimu zóny jednoznačně vyplývalo, že k dosažení cíle zóny 
lze nezpochybnitelně využít i aktivní způsoby péče o 
ekosystémy (např. aktivní opatření v ochraně a obnově lesa). 

 

Vysvětleno 
Cíl zóny je jednoznačně stanoven v ZOPK (§ 18 odst. 1 
písm. b) – „dosažení stavu odpovídajícího přirozeným 
ekosystémům“); tento cíl byl převzat do návrhu vyhlášky a 
není možné jej v rozporu se zákonem přeformulovat.  
 
Připomínkové místo setrvává na své připomínce 
přesto, že s návrhem zonace vyslovila souhlas Rada 
Plzeňského kraje svým usnesením a následně i 
zástupce Plzeňského kraje při hlasování v Radě NP 
Šumava. 

 

 Plzeňský kraj dále nesouhlasí s definicí cíle zóny soustředěné 
péče C 1., který požaduje přeformulovat tak, aby z textu 
jednoznačně vyplynulo, že v případě lesních porostů zejm. 
„smrčin“ a „ekosystémů luk a pastvin“ je jejich existence 
podmíněna trvalou činností (péčí) člověka. Dle popisu v D.2 jsou 
pouze v zóně kulturní krajiny (1,2% území NP Šumava) pole a 
louky určeny k trvalému využívání člověkem. Pokud nebude 
změněn popis cíle C.1 ve výše uvedeném smyslu, byly by 
všechny zemědělsky hospodařící subjekty na území NP Šumava 
vystaveny značné nejistotě z hlediska dlouhodobé perspektivy 
jejich podnikání, a to i na nestátních majetcích. 

Akceptováno 
Text návrhu vyhlášky v příloze č. 1 upraven dle 
připomínky.    

 

Pardubický kraj Bez připomínek   
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Olomoucký kraj Bez připomínek   
Zlínský kraj Bez připomínek   
Ústecký kraj -   
Jihomoravský kraj Bez připomínek   
Středočeský kraj -   
Královéhradecký 
kraj 

Bez připomínek   

Jihočeský kraj 
 

 

Obecně k návrhu vyhlášky: 
 
Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí s podobou vyhlášky, 
resp. jejích příloh, neboť ta vychází z návrhu zonace, která byla 
projednávána v Radě Národního parku Šumava dne 7. 6. 2019, 
s níž vyslovil rovněž zásadní nesouhlas prostřednictvím svého 
zástupce. Jihočeský kraj si rovněž dovoluje připomenout, že 
příslušnému soudu podal žalobu proti nezákonnému zásahu při 
projednávání zonace, a to proti Správě Národního parku Šumava 
(též „NPŠ“) a Ministerstvu životního prostředí (též „MŽP“). 
Jihočeský kraj důrazně navrhuje, aby Ministerstvo životního 
prostředí pozdrželo práce na vyhlášce, resp. posečkalo s jejím 
vydáním minimálně do té doby, než bude rozhodnuto soudem o 
žalobě kraje proti nezákonnému zásahu. Skutečnost o podané 
žalobě není v důvodové zprávě přitom vůbec zmíněna. 
Pozastavení zonace nebude v rozporu se zákonem, neboť tento 
stanoví pouze termín jejího zahájení, nikoliv jejího ukončení.  
 
Jihočeský kraj byl de facto vyloučen z diskuse o další podobě 
Národního parku Šumava, ačkoliv se národní park nachází 
(mimo jiné) na jeho území a byl v podstatě zařazen do stejného 
režimu jako obce. S Jihočeským krajem, jako vyšším 
samosprávným celkem, tak není jednáno jako s jedním 
z hlavních partnerů pro úvahy o nastavení procesů na značné 
části jeho území, i když je zde odpovědný za udržování 
příznivého životního prostředí. Návrhy poměrně zásadního 

Vysvětleno 
 
Převážnou většinu připomínek Jihočeského kraje nelze 
akceptovat, neboť nepředstavují konkrétní připomínky 
k návrhu zonace, ale vyjadřují nesouhlas s právním 
režimem národních parků založeným zákonem č. 
123/2017 Sb. 
 
 
 
 
 
 
Správa NP Šumava a MŽP přistupovaly k projednávání 
návrhu zonace v souladu se ZOPK, který jasně stanovuje, 
jakým způsobem se návrh zonace projednává 
(prostřednictvím delegovaných zástupců v radě NP, dle § 
20 ZOPK).  
 
Předměty a cíle ochrany NP jsou jasně stanoveny 
v ZOPK (§ 15, 15d, § 18, § 18a). Lesy v NP spadají i na 
základě lesního zákona č. 289/1995 Sb. (§ 8 odst. 1 písm. 
c) do kategorie lesa zvláštního určení a jejich 
mimoprodukční funkce vyplývají ze ZOPK. Stejně tak jsou 
v ZOPK stanoveny dlouhodobé cíle ochrany. Ochrana 
„vzrostlého lesa“ je zcela anachronický pojem, který 
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charakteru tak byly nedostatečně projednány, na relevantní 
návrhy a podněty nebylo ze strany Správy Národního parku 
Šumava reagováno vůbec nebo zcela nedostatečně.  
 
Jihočeský kraj ohrožení životního prostředí spatřuje v tom, že ani 
procesem zonace, ani vyhláškou nedochází k ochraně 
existujícího vzrostlého lesa a nejsou mu přiznány funkce, které 
les má, naopak ochrana v národních parcích se lesu nepřiznává 
a jeho funkce jsou de facto popírány. V procesu klimatických 
změn stát hazarduje s touto nezastupitelnou složkou přírody a 
životního prostředí s dopadem na životy občanů v Jihočeském 
kraji, potažmo pak v celé ČR. Vyhláška o zonaci se tak dotýká 
práva občanů kraje na příznivé životní prostředí dle čl. 35 Listiny 
základních práva a svobod, přičemž kraj představuje „územní 
společenství občanů“, tj. je povolán k zastupování a ochraně 
práv a zájmů svých občanů, kteří jej tvoří. Podle § 1 odst. 4 
zákona o krajích kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 
potřeby svých občanů, což znamená, že kraj má v této oblasti 
totožné zájmy jako obce v jeho územním obvodu, pouze 
vyjádřené větším územním obvodem. Z toho důvodu zastupuje 
zájmy svých občanů a nejedná se tak pouze o jeden subjekt, ale 
o řadu subjektů (fyzických a právnických osob), které 
reprezentuje. 
 
Způsobem projednávání zonace bylo zasaženo Jihočeskému 
kraji jako vyššímu územně samosprávnému celku, vlastníkovi 
pozemků a osobě, která dbá‚ 
o všeobecný rozvoj území kraje ku prospěchu občanů do jeho 
práv, jak výše uvedeno, tento zásah má i ústavní přesah. 
Tvrzená nezákonnost postupu Správy NPŠ a MŽP spočívá 
v nedodržení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (též „ZOPK“) a zákona č. 
128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (též „zákon o obcích“), při 
schvalování nové zonace, kdy tento postup přímo zkrátil mimo 

přehlíží vědecké poznatky posledních let. V případě 
horských smrčin (na rozdíl od např. smíšených lesů 
středních poloh) je jejich velkoplošný rozpad přirozenou 
součástí vývoje a udržování vzrostlého lesa by tak bylo 
v rozporu se ZOPK, který za dlouhodobý cíl ochrany 
stanovuje průběh přírodních procesů v ekosystémech (viz 
§ 15 odst. 3 ZOPK).   
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
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jiné práva kraje nakládat se svým majetkem a činit takové kroky, 
které by přispěly k příslušnému rozvoji dotčeného území.  

Ze stejných důvodů, které Jihočeský kraj prezentoval již 
dříve v procesu projednávání zonace, neústavnosti 
připravované vyhlášky, porušení práva občanů kraje na 
příznivé životní prostředí a zachování příznivých životních 
podmínek, nedodržení práva na spravedlivý proces, který se 
samozřejmě vztahuje i na činnost MŽP a Správy NPŠ, jako 
správních orgánů, nelze souhlasit s návrhem vyhlášky, a 
proto tento návrh odmítá jako celek. Níže jsou uvedeny hlavní 
důvody, které vedou Jihočeský kraj k odmítnutí tohoto návrhu. 
 

 Zásadní připomínka:  
 
1) Absence zásad péče 
 
Zonace byla připravována za situace, kdy 5 let chybí NPŠ 
koncepční dokument ochrany přírody, kterým byl Plán péče 
(nově – zásady péče). Tedy péče v Národním parku Šumava 
probíhala a probíhá v rozporu se zákonem. Každý z ostatních 
národních parků projednává zonaci v prostředí, kdy koncepce 
péče existuje. Protože ze zásad péče vychází i ostatní 
dokumenty ochrany přírody  
a rozhodnutí orgánu ochrany přírody, považuje kraj jejich 
neexistenci za hrubou právní vadu celého návrhu zonace, která 
má přímý dopad do budoucího způsobu péče o přírodu a tím i na 
její stav. Nastavením nesprávného způsobu péče – chybné 
zařazení území do jednotlivých zón, za situace, kdy toto 
nastavení nebude možné po dobu 15 let změnit, bude mít přímý 
dopad na stav přírody a bude prohlubovat další škody, které jsou 
již dnes na území NPŠ značné. Návrh zásad péče je teprve nyní 
v procesu přípravy na pracovní úrovni Rady NPŠ a ten není ani 
zdaleka ukončen – i nyní se tedy de facto i de iure nacházíme ve 
stavu, kdy neexistují zásady péče jako základní koncepční 

Vysvětleno 
Ze znění zákona č. 123/2017 Sb., konkrétně z 
přechodného ustanovení čl. II bodu 5, vyplývá, že 
„Projednávání vymezení zón národního parku podle § 18 
odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být zahájeno 
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“, zatímco z přechodného ustanovení čl. II bodu 8 
vyplývá, že „Plány péče o národní parky a jejich ochranná 
pásma schválené podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, platí 
po dobu v nich uvedenou, nejdéle však 10 let ode dne 
účinnosti tohoto zákona, nebo do doby schválení zásad 
péče o národní park podle § 38a zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“.  
 
Touto dikcí dal zákonodárce jasně najevo, který ze dvou 
uvedených dokumentů (zonace - zásady péče) má být 
zpracovávaný jako první. Tato posloupnost ostatně 
vyplývá i z hierarchie daných předpisů, kdy na prvním 
místě je obecný limit vyplývající ze zákona (režim zón dle 
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dokument NPŠ.  

Správa NPŠ tedy nepředložila zásady péče jako koncepční 
odborný dokument ochrany přírody před schválením zonace, 
nebo alespoň současně s ním, současný pracovní návrh je velmi 
málo rozpracovaný a ve své podstatě je na více než 3/4 svého 
textu pouhým popisem historie vývoje území v dané lokalitě. 
Zásady péče stanoví postup pro naplňování dlouhodobých cílů 
ochrany NPŠ a jeho poslání, slouží i jako podklad pro jiné druhy 
plánovacích dokumentů. Zonace byla navrhována bez těchto 
zásad, a tak není do současné doby zřejmé, jak je naplňován cíl 
národního parku a není možné ověřit, zda je zonace navržena 
správně. Bez zásad péče by neměla být zonace schvalována. 
Jihočeský kraj trvá na tom, že nynější situaci lze přirovnat 
k tomu, jako kdyby obce schvalovaly územní plán, ale bez 
textové části, což by bylo samozřejmě nemyslitelné.  

Prováděcí vyhláška k ZOPK rovněž předřazuje zahájení 
projednání zásad před projednání zonace (viz § 9 odst. 4 
vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a 
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných 
území. Zásady péče nejsou jen rozvojový dokument, ale 
dokument, který má ovlivnit chování v NPŠ. Tento dokument 
kromě koncepce, stanoví také zásady péče, tedy jak se bude o 
přírodu pečovat a stanoví postup a způsob naplňování cílů parku 
a jeho poslání, tedy už musí podrobněji stanovit jednotlivé kroky 
chování, zásahů a rozhodnutí. Ze zásad péče vycházejí 
rozhodnutí orgánu ochrany přírody, zásady jsou tedy korekcí pro 
jejich chování a pro předvídatelnost jejich zásahů  
a rozhodnutí a také nástrojem jejich veřejné kontroly. Ustanovení 
§ 15 odst. 5 ZOPK stanoví, že NPŠ byl opětovně vyhlášen 
zákonem. Podle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech 
péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a 
označování chráněných území, platí, že u nově vyhlašovaných 
národních parků zajistí orgán ochrany přírody zpracování návrhu 

§ 18a ZOPK), na který navazuje prováděcí právní předpis 
(vyhláška MŽP o zonaci), který upřesňuje zákonný režim 
pro konkrétní plochy na území NP, a na ni navazuje 
dokument schválený protokolárně ze strany MŽP dle § 
38a odst. 5 ZOPK, který navíc stejně jako plány péče 
schválené podle § 38 ZOPK není pro fyzické ani 
právnické osoby závazný. Zásady péče je dle zákona 
přípustné schvalovat s několikaletým odstupem po 
schválení zonace.    
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
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zásad péče tak, aby oznámení o možnosti seznámit se 
s návrhem zásad péče o národní park bylo předloženo 
k projednání nejdéle do jednoho roku po vyhlášení národního 
parku. Národní park byl opětovně vyhlášen nabytím zákona č. 
123/2017 Sb., tj. 1. 6. 2017. Do 1. 6. 2018 tedy měly být 
zveřejněny analogicky podle výše uvedeného zásady péče, což 
se nestalo. 

Absence zásad péče pak znamená, že chybí základní rámec 
toho, jak má být území rozděleno do jednotlivých zón 
ochrany přírody. Zásady péče jsou nejvyšším dokumentem 
ochrany přírody ze zákona, všechny další dokumenty a 
rozhodnutí orgánů ochrany přírody, musí z tohoto 
dokumentu vycházet, tedy jsou zásadám podřízeny – včetně 
členění území parku do zón ochrany přírody. Protože by 
zásady péče měly obsahovat teze na ochranu lesa a přiznání 
lesu jeho funkce, pak současná zonace toto kritérium nectí a ani 
z něho nevychází.   

 
 1) Chyby v procesu zonace 

Zásadní připomínka se váže také k vlastnímu procesu 
projednávání zonace v Radě NPŠ, který činí další postup Správy 
NPŠ a MŽP nepřezkoumatelným. Jihočeský kraj namítá, že o 
návrhu zonace nebylo hlasováno v zastupitelstvech jednotlivých 
obcí. Zonace je velký zásah do rozvoje obcí, a tak by podle jeho 
názoru o jejím hlasování mělo být uvažováno obdobně, jako je 
tomu v případě přijímání územního plánu obce či schvalování 
programu rozvoje obce. Dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „stavební zákon“) platí: zastupitelstvo obce vydá 
územní plán. Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona o 
obcích platí: zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat 
program rozvoje obce. I kdyby bylo shledáno, že zde není 

Vysvětleno 
Zástupce obce (starosta) delegovaný do Rady NP hájí při 
projednávání a posuzování důležitých dokumentů 
ochrany a řízení NP a jeho ochranného pásma v této 
Radě zájmy obce. Účast (a hlasování) starosty v Radě 
NP nepředstavuje vyjmenovaná jednání, která musí podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předem schválit rada 
nebo zastupitelstvo ve vyhrazené pravomoci (viz § 84, § 
85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích). Pokud tedy 
zastupitelstvo (potažmo rada) pověří starostu, aby obec 
zastupoval jako člen Rady NP, pak je tímto pověřením 
starosta oprávněn vytvářet vůli obce v této Radě (v 
rozsahu, který umožňuje na starostu převést ustanovení § 
102 odst. 3 zákona o obcích). Jednání starosty 
delegovaného do Rady NP nepředstavuje rozhodnutí 
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obligatorní povinnost projednat zonaci v zastupitelstvech obcí, 
měla být lhůta k projednávání zonace nastavena tak, aby bylo 
umožněno obcím tento zásadní dokument, který určuje 
směřování rozvoje obcí na dalších 15 let schválit nejvyšším 
orgánem obce. Správní orgán je povinen jednat tak a nastavovat 
takový postup, aby byla v co nejmenší míře dotčena práva a 
právem chráněné zájmy jiných osob. V tomto případě ani Správa 
NPŠ ani MŽP takto nekonaly, lhostejno, zda disponují svými 
nezávaznými právními výklady o absenci povinnosti projednání 
v zastupitelstvech obcí. Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje 
žádný pevný termín ukončení projednávání zonace, byla 
možnost proces nastavit tak, aby byla dána příležitost obcím 
projednat zonaci v zastupitelstvech. V okamžiku, kdy fyzické 
osoby nejsou účastníky řízení o zonaci, a vzhledem k ochraně 
jejich práv, měla proběhnout jednání na úrovni orgánů ochrany 
přírody a obcemi v tom smyslu, aby zonace byla projednána v 
tomto nejvyšším orgánu obce, neboť tak, jak je uvedeno výše, 
mohou tímto způsobem občané uplatnit své připomínky. Zonace 
je ještě větším zásahem do dalšího rozvoje obcí, jejich občanů a 
osob, které mají v obcích nemovitosti, než výše zmíněné 
dokumenty, neboť nová zonace je fakticky vzato nadřízena plánu 
rozvoje obce, resp. územnímu plánu obce, neboť tyto dokumenty 
ji musejí respektovat, resp. nesmějí navrhovat rozvoj mimo zónu 
kulturní krajiny, a nesmějí s ní být v rozporu. Rozvoj je možný v 
zásadě pouze v zóně kulturní krajiny podle § 18 odst. 1 písm. d) 
ZOPK, která však je vymezena pouze na cca 1.2% území NP. 
Zonace národního parku nedopadne přitom pouze na obce, jejich 
zájmy a majetky, ale také zásadní měrou na majetky fyzických a 
právnických osob v těchto obcích. Vzhledem k tomu, že při 
návrhu zonace není podle ZOPK nutné oslovovat veřejnost a 
k jejím námitkám tak nemusí Správa NPŠ přihlížet, je projednání 
na veřejném zasedání zastupitelstva obce legitimním způsobem 
projednání návrhu zonace s veřejností alespoň v dotčených 
obcích. Pokud zákon předpokládá, že takto důležité dokumenty 
schvaluje zastupitelstvo obce, jakožto nejvyšší orgán obce, tak 

nepříslušného orgánu v zákonem stanovené věci, které 
by podléhalo předchozímu rozhodnutí zastupitelstva nebo 
rady (§ 41 odst. 2 zákona o obcích). Bylo tedy na vůli 
zastupitelstva dané obce, zda starostu (či jiného 
delegovaného zástupce) pověří způsobem hlasování či 
jednání. V některých obcích tato problematika v 
zastupitelstvem projednána byla, v jiných ne, ministerstvu, 
ani správě NP však nepřísluší toto projednání v 
zastupitelstvu po zástupcích obcí vyžadovat.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
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z daného za použití argumentace a minori ad maius, tedy od 
menšího k většímu plyne, že i schvalování nové zonace mělo být 
projednáno v zastupitelstvech jednotlivých obcí, které jako jediné 
orgány mohly a měly závazně rozhodnout, jak budou delegáti 
v dané věci hlasovat.  

 
 2) Návrh zonace projednávaný v Radě NPŠ 

Mapové podklady byly v průběhu zveřejnění (od konce ledna 
2019) několikrát měněny, nebyly kompletní, chyběla textová část, 
která se doplňovala po zveřejnění, zveřejnění trvalo navíc necelé 
dva měsíce (v poměru k 15 letům platnosti zonace se jeví lhůta k 
seznámení s návrhem jako extrémně krátká). I v době mezi 
projednáním zonace v Radě NPŠ a předložení vyhlášky do 
meziresortního připomínkového řízení došlo v mapách 
k podstatným změnám (arondace apod.), ačkoliv pro takový 
postup byl v minulosti rušen Plán péče.  

V současné době jsou zveřejněny mapové podklady jako příloha 
vyhlášky, nicméně pokud má být zonace momentálně odrazem 
managmentového hospodaření, nelze z těchto příloh odvodit, 
kde a jak bude probíhat péče o přírodu a krajinu. Základní 
přehled managementových opatření v jednotlivých zónách 
ochrany přírody z dubna 2019 zpracovaný ředitelem NPŠ, 
zveřejněný na internetových stránkách NP Šumava má 6 stran a 
lze ho obtížně považovat za ucelený materiál, na základě 
kterého by mohl být návrh zonace posouzen, což opět zakládá 
nepřezkoumatelnost celého návrhu zonace (opět připomínáme, 
že neexistují zásady péče). Správa NPŠ sice vytrvale uvádí, že 
zonace byla zpracována na základě odborných podkladů, ale 
tyto podklady nikdo neviděl, nikomu při schvalování nebyly 
předloženy. Je přitom povinností každého správního orgánu, 
aby při svém rozhodovacím procesu označil všechny podklady, 
na základě kterých provádí svoji správní úvahu a o co opírá své 

Vysvětleno 
 
Projednávání zonace bylo oficiálně zahájeno (byť některé 
konzultace probíhaly již dříve) dne 22. 1. 2019, kdy byla 
zonace představena na prvním ze seminářů. Ve stejnou 
dobu byla na webových stránkách správy NP zveřejněna 
informace o možném uplatnění připomínek k tomuto 
návrhu do 15. 3. 2019 
(http://www.npsumava.cz/cz/1444/10335/clanek/odstartov
alo-projednavani-nove-zonace-narodniho-parku-
sumava/). Dne 22. 3 2019 pak byl zveřejněn upravený 
návrh zonace 
(http://www.npsumava.cz/cz/1444/10358/clanek/sprava-
narodniho-parku-sumava-zverejnila-upraveny-navrh-
zonace/), detailně byl návrh zonace diskutován na jednání 
rady NP Šumava dne 5. 4. 2019, dne 7. 6. 2019 pak došlo 
k dohodě o návrhu zonace s radou NP. O termínu konání 
této rady rozhodli sami její členové rady, včetně zástupců 
obcí. Z těchto údajů jasně vyplývá, že obcím byl dán 
dostatečný časový prostor k případnému projednání této 
problematiky na jednání zastupitelstva, kdy mezi prvotním 
představení návrhu a dohadování v radě NP uběhlo cca 
4,5 měsíce, mezi projednáním v radě NP a vlastním 
hlasováním pak více než 2 měsíce. Mapové podklady 
byly skutečně průběžně měněny, tato skutečnost 
vycházela ze samotného procesu projednávání návrhu s 
členy rady a veřejností. Dne 22. 1. 2019 byla zveřejněna 
mapa pracovního návrhu zonace odsouhlasená MŽP jako 
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rozhodování. NPŠ byl vyhlášen na území, které bylo označeno 
jako „Zelené plíce Evropy“, jednalo se o území  s unikátními 
ekosystémy a zdravými funkčními lesními celky. Vzhledem 
k jejich unikátnosti a vzhledem k jejich zdraví a kondici byly tyto 
vloženy do nejvyššího stupně ochrany. Příroda však v rámci 
ochrany přírody utrpěla zásadní narušení nekontrolovatelnou 
kůrovcovou kalamitou, která zničila celé funkční lesní celky, a tím 
došlo k destabilizaci celého systému.  Jedním z cílů nové zonace 
mělo být dle přesvědčení kraje obnovení těchto ekosystémů, 
obnovení původních lesních celků, nicméně cíle ochrany a cíle 
jednotlivých zón ochrany přírody orgán ochrany přírody 
nestanovuje, nekonkretizuje a nerozvádí. Nelze tedy 
vyhodnotit, zda nastavená péče vůbec může naplnit stanovený 
cíl.  

 

podklad pro předjednávání. Toto bylo oznámeno tiskovou 
zprávou SNPŠ. Téhož dne proběhl první seminář pro 
členy rady NP k návrhu zonace, kterého se zúčastnil i 
zástupce JČK.  
 
Dne 22. 3. 2019 byl vyvěšen na stejném portálu nový 
návrh zonace v podobě, jakou dostal po předjednání a 
následném přijetí návrhů členů Rady NP a veřejnosti. Šlo 
o veřejně přístupný podklad pro jednání členů Rady NP 
konané dne 5. 4. 2019. Na tomto jednání bylo navrženo a 
Radou schváleno posunutí jednání Rady k dohodě o nové 
zonaci na den 7. 6. 2019 a odstartováno tak druhé kolo 
projednání návrhu zonace. Na jednání této Rady byl 
přítomen zástupce JČK. Dne 24. 5. 2019 byl na stejném 
portálu vyvěšen konečný návrh zonace zahrnující úpravy, 
které vzešly z druhého kola předjednávání. Pokud jde o 
odborné podklady, jednotlivé zóny se navrhují primárně 
na základě vyhodnocení stavu ekosystémů, a to pro lesní 
ekosystémy na základě stanovení stupňů přirozenosti 
podle vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 
chráněných území, a podle Metodiky Výzkumného ústavu 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, ke 
stanovení přirozenosti lesů v ČR, pro nelesní ekosystémy 
pak na základě Aktualizované vrstvy mapování biotopů, 
která je zveřejněna v rámci Informačního systému 
ochrany přírody, je pravidelně aktualizovaná a obsahuje 
všechny vymapované přírodní biotopy (= ekosystémy) na 
území ČR To jasně vyplývá z metodického pokynu MŽP. 
Výsledky mapování stupňů přirozenosti jsou zveřejněny 
na zmíněných stránkách správy NP výsledky mapování 
ekosystémů jsou pravidelně aktualizovány na stránkách 
AOPK ČR. Pokud jde o činnosti prováděné v jednotlivých 
zónách, ty jasně vyplývají z ustanovení § 18a ZOPK.  
Tvrzení že „Příroda však v rámci ochrany přírody utrpěla 
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zásadní narušení nekontrolovatelnou kůrovcovou 
kalamitou, která zničila celé funkční lesní celky, a tím 
došlo k destabilizaci celého systému“ jsou proklamativní a 
ničím nepodložené.    
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
 

 3) Arondace a cestní síť 
 
Ustanovení § 18 odst. 2 až 4 ZOPK uvádí, že (2) Do jednotlivých 
zón ochrany přírody lze zařadit i území, která nesplňují 
charakteristiku zón podle odstavce 1, ale jejich zařazení je 
nezbytné z důvodů udržení jednotného způsobu péče o zónu  
a dosažení cíle ochrany zóny národního parku. 

(3) Do jednotlivých zón ochrany přírody lze zařadit i jednotlivá 
území do maximální souvislé plochy 5 ha, která nesplňují 
charakteristiku zón podle odstavce 1 a neslouží k dosažení cíle 
zóny národního parku, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů 
udržení celistvosti plochy segmentu zóny; tato území mohou 
tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny. 

(4) Zóny přírodní se vymezují tak, aby byly minimalizovány 
nepříznivé vlivy působící na pozemky jiných vlastníků lesa mimo 
zónu přírodní a přírodě blízkou a na pozemky mimo území 
národního parku. 

V předloženém návrhu zonace je na internetových stránkách 
NPŠ mj. přiložen materiál s názvem: „Popis segmentů 
jednotlivých zón“. V tomto popise jsou jednotlivé lokality popsány 
nedostatečně, protože nenaplňují požadavky ZOPK uvedené 
výše – žádný jiný popis segmentů není k dispozici. 

Pro příklad lze uvést segment 1003 – Ranklov, kde je sice 

Vysvětleno 
 
Vymezení uvedeného segmentu 1003 Ranklov vyplývá již 
ze zákonné definice arondace podle § 18 odst. 2 ZOPK, 
kdy se tato arondace využívá z „důvodu udržení 
jednotného způsobu péče“. Bylo by zcela nesmyslné 
vymezit arondovanou plochu (16 ha) jako samostatný 
segment zóny soustředěné péče o přírodu uvnitř téměř 
100 ha segmentu zóny přírodní. Provádění opatření na 
ochranu lesa na této ploše by nemohlo být nikdy efektivní 
a vedlo by v konečném důsledku k vykácení celé této 
plochy uvnitř území s průběhem přírodních procesů. 
Přesně to je smyslem arondací podle § 18 odst. 2 ZOPK, 
kdy jsou např. do území přírodní zóny zahrnuty některé 
plochy částečně a významně pozměněných ekosystémů 
a naopak některé plochy s přirozenými ekosystémy patří 
do zóny soustředěné péče o přírodu či zóny přírodě 
blízké. Bez možnosti využití arondací by byla zonace 
složena ze stovek drobných segmentů jednotlivých zón 
bez možnosti uplatnění jednotného managementu či 
efektivních opatření na ochranu lesa. Nelze provádět či 
neprovádět tato opatření v jednotlivých segmentech o 
rozloze jednotek či desítek hektarů, to by vedlo pouze ke 
vzniku plošných holin bez reálného ovlivnění gradace 
kůrovce. Smysluplný management lesa musí vždy 
probíhat na větších plochách. Jak je vidět z popisu 
segmentů, plochy přírodní zóny, na kterých převažují 
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uvedena charakteristika arondovaného území (strukturovaný 
smrkový porost po asanačních těžbách a gradacích lýkožrouta 
ve správě NPŠ), ale zcela chybí zdůvodnění, proč je toto území 
zařazeno do zóny přírodní (není jasné, proč je tato arondace 
nezbytná z důvodu udržení jednotného způsobu péče či 
dosažení cíle ochrany zóny NP). V tomto konkrétním případě je 
navíc uvedeno, že tento segment přímo sousedí s pozemky 
jiných vlastníků. Obecně tak lze konstatovat, že zdůvodnění 
jednotlivých segmentů zón spočívá pouze v popisu jejich stavu, 
neobsahuje však odůvodnění, z jakých důvodů došlo 
k arondování území nesplňujících charakteristiku zóny (obecný 
odkaz na ustanovení zákona nepředstavuje odůvodnění pro 
zařazení  - arondaci). U zóny kulturní krajiny potom jakékoliv 
zdůvodnění chybí. Takový způsob arondace lze považovat za 
nepřezkoumatelný. 

Správa NPŠ ustanovení o arondaci navíc důsledně nevyužívá a 
na základě vnitřního dokumentu řízení (metodického pokynu) 
vymezuje segmenty zóny kulturní krajiny pouze tak, že musí mít 
minimální velikost 2 ha (viz čl. 8 metodického pokynu), nicméně 
v zákoně to tak stanoveno není, zákon ani neumožňuje udělat 
výjimku a některé plochy do zastavěného území nezahrnout. 
Z pohledu vlastníků nemovitostí se jedná samozřejmě o 
problematický stav, není zřejmé, jak budou moci nakládat se 
svou nemovitostí. Arondace je navíc prováděna značně 
nesystematicky a nelogicky, kdy některé cesty jsou částečně 
arondovány, částečně nikoliv a není tedy zřejmý jejich režim do 
budoucna (viz níže).  

K nelogičnosti arondace cestní sítě do jednotlivých zón ochrany 
přírody lze poukázat na následující případy. Např. na map. listě 
223 je arondovaná Saitzova cesta pouze v zóně přírodní, takže 
začíná a končí na hranici této zóny, aniž je zřejmé její 
pokračování, (je možné, že dále je překryta označením hranice 
zóny, ale to nelze z přílohy vyhlášky ověřit, ale na map. listu 220 

porosty horských smrčin, mají vždy dostatečnou rozlohu 
min. ve stovkách ha. 
 
Uvedený limit 2 ha skutečně není uveden v zákoně, ale 
není důvod, proč by se tento limit nemohl při vymezování 
zóny kulturní krajiny využívat, pokud § 18 odst. 3 ZOPK 
umožňuje vymezit území do plochy 5 ha jako arondaci. 
Vymezování segmentů zón menších než 2 ha 
považujeme, až na zcela specifické a výjimečné případy, 
vzhledem k možnosti arondací za nevhodné. Plochy mezi 
2 a 5 ha je tedy dle zmíněného metodického pokynu 
možné vymezovat jako samostatné zóny či arondovat, 
vždy s přihlédnutí k okolní zóně a k charakteristice 
navazujících ekosystémů. 
 
Pokud jde o přístup k arondovaným plochám, opět 
v tomto případě jasně mluví ZOPK, na plochy arondované 
podle § 18 odst. 3 se nevztahuje režim přístupné zóny a 
lze na nich realizovat opatření nebo zásahy, které 
neohrožují předmět ochrany národního parku a 
naplňování cílů ochrany národního parku.  
 
K jednotlivým konkrétním námitkám k nelogické arondaci 
dle § 18 odst. 3 ZOPK uvádíme: 
 
Např. na map. listě 223 je arondovaná Saitzova cesta… 
Cesta je arondována i v zóně B, překryto označením 
hranice zóny, v bližším přiblížení je arondace v pořádku, 
pouze technický nedostatek mapové přílohy. Bude 
v příloze upraveno. 
 
…dochází k arondaci cest i v zónách B a C (např. map. 
list 217 a 216). Nejedná se o cesty nýbrž o vodovodní 
řad. Vysvětleno 
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pokračuje, aniž by byla arodovaná do zóny C)), na jiných místech 
dochází k arondaci cest i v zónách B a C (např. map. list 217 a 
216). Komunikace pak jsou arondovány pouze některé, zcela 
postrádáme odůvodnění výběru komunikací a odůvodnění 
skutečnosti, proč je zvolen rozdílný přístup k jednotlivým 
komunikacím. Nesouhlasíme proto ze zvoleným přístupem, 
neboť nezakládá rovný přístup a odchylky nejsou odůvodněny.  

Není zřejmé proč např. pozemek č. parc. 206/2 a sousední k. ú. 
Nová Pec (map. list 213) na hranici NP vedle přístupové silnice 
do Nové Pece, na kterém se nachází zpevněná plocha a jedná 
se jednoznačně o člověkem pozměnou plochu,  
je arondován do zóny C (obdobně parkoviště na listu 188). 

Obdobně je do zóny C arondován pozemek 220 se stavbou a 
okolní zahrada, nebo na listě 212 objekty v části Dlouhý Bor a 
Láz. Upozorňujeme, že se jedná pouze o příkladný výčet objektů 
a pozemků, které měly být dle § 18 odst. 1 písm d) ZOPK 
zařazeny do zóny kulturní krajiny. Pro jejich vlastníky tak nastává 
stav nejistoty, jak budou moci se svými objekty v budoucnu 
nakládat. 

Některé objekty jsou arondovány včetně přístupové komunikace 
(map. list 194), jiné bez (list. 213, 212. 180). Arondovány do zóny 
C jsou i objekty na hranici NP u přístupové komunikace (map. 
list. 188) Na map. listě 183 je u Údolské cesty naopak vymezena 
arondovaná plocha, na které se nenachází žádná stavba.  

Území arondovaná podle § 18 odst. 3 ZOPK jsou vymezena ve 
všech zónách NP. Z textu vyhlášky, ani ze samotného zákona 
nevyplývá, jak bude s těmito územími nakládáno do budoucna, 
zda bude a v jakém rozsahu možno provádět údržbu a 
rekonstrukce např. stávajících přístupových komunikací 
k objektům a pozemkům na území NP. Z přílohy č. 1 vyhl. totiž 
vyplývá, že cílem zóny přírodní je zachovat a umožnit nerušený 
průběh přírodních procesů a clem zóny přírodě blízké je 

pozemek č. parc. 206/2 a sousední k. ú. Nová Pec 
(map. list 213 Není v zóně C, ale v zóně D. 
Vysvětleno 
 
(obdobně parkoviště na listu 188) 
Parkoviště je arondace podle 18/3 z důvodu velikosti 
plochy do 2ha. Vysvětleno 
 
220 se stavbou a okolní zahrada, 
Jedná se o rekreační objekt v lokalitě Bělský vrch (st.p.č. 
1220) se zahradou o výměře cca 4 ary, proto arondace 
18/3.  
 
 
nebo na listě 212 objekty v části Dlouhý Bor a Láz 
V případě Dlouhého Boru a Lázu jde o roztroušenou zástavbu 
s plochami do 2 ha proto arondace 18/3. Vysvětleno 
 
arondovány včetně přístupové komunikace (map. list 
194), j Jedná se o stavbu technického vybavení 
(vodojem) na Jelení a arondována není přístupová 
cesta nýbrž vodovodní řad s ochranným pásmem. 
Vysvětleno 
 
(map. list. 188) Roztroušená zástavba sídla Chlum s plochami 
do 2 ha proto arondace 18/3. Vysvětleno 
 
183 je u Údolské cesty Jedná se o obecní pozemek a arondace 
18/3 vyplynula z předjednávání se zástupcem obce Stožec 
 
 
 
Použitá přesnost mapových podkladů odpovídá využité 
technologii. Přesnější postup by umožnilo pouze 
geodetické zaměřování hranic jednotlivých segmentů, 
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dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům. S takto 
definovanými cíli se však výstavba (údržba, rekonstrukce, 
homogenizace do normových parametrů) komunikací neslučuje, 
nemluvě o provádění údržby (přístavby, nástavby, stavebních 
úprav) stávajících nemovitostí, popř. sítí technického vybavení. 
Upozorňujeme, že se nejedná (s výjimkou staveb ve veřejném 
zájmu – např. odkanalizování, popř. zásobování vodou – 
stávajících objektů) o výstavbu nových staveb, ale pouze i 
úpravy stávajících objektů a zařízení. 

Správa NPŠ vycházela pro účely mapování z nesprávných, popř. 
nedostatečných podkladů. Jako příklad lze uvést Metodický 
pokyn k vymezování, navrhování  
a schvalování zonace na území národních parků ČR, který pro 
účely zonace vychází z tzv. Mapování biotopů v České republice, 
které má základ v prostých terénních zákresech do map o 
měřítku 1:10 000, kde milimetrová nepřesnost takového zákresu 
má v reálném terénu hodnotu 10 metrů. Mapování s takto hrubou 
přesností je následně jako překryvná vrstva přiloženo na aktuální 
katastrální mapu, která vychází ze souřadnic S-JTSK, mající dle 
§ 7 odst. 3 vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 
č. 357/2013 Sb. a následné přílohy k této vyhlášce přesnost 14 
centimetrů. Spojením Mapování biotopů ČR s katastrální mapou 
ČUZK může vzniknout v reálném terénu chyba vymezení 
v rozsahu min. 10 metrů, a výsledná zonace tak může významně 
omezit práva vlastníků dotčených nemovitostí. 

Jak již bylo uvedeno, v současné době nejsou zpracovány 
zásady péče, kde musí být vymezena cestní síť a péče o ni. 
Zonace žádné vymezení cestní sítě neobsahuje, přitom v NPŠ 
jsou účelové komunikace, místní komunikace, silnice I. třídy, II. 
třídy a III. třídy. Zásady péče a správně projednaná zonace by 
měla zajistit, aby i v budoucnu byla v NPŠ existující cestní síť a 
tato nezanikla. Podle přesvědčení kraje nelze tyto věci 
projednávat izolovaně. V návrhu absentuje mapa základní cestní 

které by generovalo vysoké a neúčelné náklady na státní 
rozpočet. Tento způsob, případně využití lomových bodů 
GPS, se používá u maloplošných ZCHÚ o rozloze 
několika ha, u NP Šumava o rozloze téměř 70tis. ha je 
tento postup s ohledem na výše uvedené nereálný. Pokud 
se vychází z mapování jednotlivých ekosystémů, jejichž 
hranice až na výjimky (převážně antropogenní tvary) 
nejsou ostré, není možné pracovat s větší přesností. 
 
Základní cestní síť je dle Metodického pokynu sekce 
ochrany přírody a krajiny MŽP ke zpracování a projednání 
zásad péče o národní parky ČR (Věstník MŽP – listopad 
2018) tvořena vybranými pozemními komunikacemi (tj. 
hlavními páteřními cestami na území NP), které 
zpřístupňují území NP primárně za účelem naplňování 
jiného veřejného zájmu než je zájem ochrany přírody (tj. 
především přístupnost staveb technického charakteru 
nebo zajišťují jediný možný přístup k budovám s číslem 
popisným, případně evidenčním) a tedy vyžadují 
dlouhodobou a v zásadě trvalou údržbu z důvodu 
zajištění obslužnosti území.  
 
Jak vyplývá z návrhu zonace (snadno viditelné je to na již 
zmíněných stránkách https://cz-np-
sumava.tmapserver.cz/mapa/zakladni-aplikace), veškeré 
silnice a prakticky všechny místní komunikace jsou po 
dohodě s regionem a s radou NP arondovány podle § 18 
odst. 3 ZOPK, případně jsou zařazeny do zóny 
soustředěné péče o přírodu či zóny kulturní krajiny. 
Případný rozpor s cílem zóny soustředěné péče o přírodu 
je v těchto případech méně pravděpodobný, než v 
případě přírodní či přírodě blízké zóny. Pokud jsou silnice 
a komunikace arondovány podle již zmíněného § 18 odst. 
3 ZOPK, nevztahuje se na ně dle § 18a odst. 6 režim 
příslušné zóny a lze na nich realizovat veškeré zásahy, 
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sítě, která je povinnou součástí zásad péče, a s ohledem na 
absenci těchto zásad, není zřejmé, co do ní bude zahrnuto. 
Pojem základní cestní síť je pojem existující pouze v ZOPK, bez 
zásad péče není zřejmé co to je, co do ní patří, zda tam budou 
zahrnuty i turistické cesty nebo pouze silnice a místní 
komunikace. Otázkou tak v současnosti je, i s ohledem na 
nesystémovost při vymezování zóny kulturní krajiny, zda patří do 
základní cestní sítě i přístupové komunikace k arondovaným 
objektům. 

Jihočeský kraj má navíc významné připomínky k cestní síti i 
v pracovní verzi zásad péče, které však mají dopad i na vlastní 
zonaci. Opět se tak ukazuje, že projednávat odděleně zonaci a 
zásady péče je nesmyslným krokem.  

 

které neohrožují předmět ochrany nebo naplňování cílů 
ochrany NP. Údržba a opravy stávajících komunikací 
předměty a cíle ochrany NP neohrožují, je možné tyto 
zásahy realizovat.  
 
Pokud jde o zahrnutí turistických cest do základní cestní 
sítě, podle § 8 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 45/2018 Sb. 
mohou být do základní cestní sítě zařazeny pouze 
pozemní komunikace. Turistické cesty vedoucí např. po 
lesních cestách tam tedy být zařazeny nemohou. Není 
však žádný důvod zařazovat turistické cesty do základní 
cestní sítě, podle § 18a odst. 1 písm. e) a písm. i) ZOPK 
je možné údržbu turistických tras realizovat v každé z 
vymezených zón, zařazení do základní cestní sítě, kde je 
možná údržba podle § 18a odst. 1 písm. f) ZOPK, by tedy 
bylo zcela nadbytečné a dublující již existující zákonnou 
výjimku. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
 

 4) Zóna kulturní krajiny 

Zóna kulturní krajiny je vymezena dle názoru kraje v rozporu se 
ZOPK – zákon uvádí, že se zóna kulturní krajiny vymezí na 
zastavěných plochách a zastavitelných územích a na plochách, 
kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené 
k trvalému využívání člověkem (ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) 
ZOPK), není ponecháno na vůli zpracovatele zonace, co bude do 
zóny kulturní krajiny zahrnuto. 

Návrh zonace však nezahrnuje veškeré zastavěné plochy na 
území NPŠ – část zastavěných ploch je tzv. arondována do 
jiných zón. Součástí zóny kulturní krajiny by měly být i plochy, 
kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy (typicky 

Vysvětleno 
 
Zóna kulturní krajiny se podle § 18 odst. 1 písm. d) ZOPK 
vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných 
územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a 
dále na plochách, kde převažují člověkem pozměněné 
ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem. 
Předně je tedy třeba identifikovat (po projednání s 
dotčenými obcemi) ty zastavěné plochy a zastavitelná 
území, které jsou určeny k jejich udržitelném rozvoji; 
východiskem je způsob využití dané plochy podle 
územního plánu (např. plochy s rekreačním využitím). 
Ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) ZOPK tedy neukládá, 
aby do zóny kulturní krajiny byly zařazeny veškeré 
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zahrady u objektů pro bydlení, sportovní areály, plochy 
využívané pro provoz zemědělských areálů). To však splněno 
není. 

Z důvodové zprávy k vyhlášce vyplývá, že zóna kulturní krajiny je 
vymezená na cca 1,2 % plochy NP. Pouze v textu pod 
písmenem D. je uvedeno, že se jedná o území intenzivně 
obhospodařované s výskytem polí a luk. Z výše uvedeného lze 
odvodit, že zemědělská činnost bude umožněna pouze v zóně 
kulturní krajiny. Tento stav však neodpovídá pracovní verzi 
zásad péče. 

zastavěné plochy a zastavitelná území, ale pouze ty, 
které jsou (na základě územního plánu) určeny k 
udržitelnému rozvoji. Části zastavěných ploch a 
zastavitelných území obcí, které nebudou zařazeny do 
zóny kulturní krajiny (neboť neslouží k jejich udržitelném 
rozvoji), mohou být podle § 18 odst. 3 ZOPK zařazeny do 
jiné zóny, pokud splňují územní rozsah do maximální 
souvislé plochy 5 ha a pokud je jejich zařazení nezbytné z 
důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny; tato 
území mohou zároveň tvořit maximálně jednu desetinu 
plochy segmentu zóny. Při úvaze o použití arondace 
podle citovaného ustanovení je nezbytné vycházet 
především z funkce (daného segmentu) „vyšší“ zóny, kdy 
arondace určité plochy (včetně staveb či terénních úprav) 
by měla přispět k plnění funkcí této zóny (například jako 
součásti migrační trasy živočichů), byť na dané ploše 
nebude uplatňován management této zóny (§ 18a odst. 6 
ZOPK) a platí pro ni pouze obecný cíl ochrany NP 
stanovený v § 15 odst. 3 ZOPK (a identicky v § 18a odst. 
4 ZOPK). Pokud by bylo nutné veškeré zastavěné plochy 
a zastavitelná území zařazovat do zóny kulturní krajiny, 
pozbývala by možnost arondace podle § 18 odst. 3 ZOPK 
smysl. Právě pro zařazování takových území byla tato 
arondace primárně zákonem nastavena. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
 

 1) Péče o lesy 

Za jednu ze stěžejních otázek považuje Jihočeský kraj tu 
skutečnost, jak se bude nakládat s lesy v NPŠ. Jak již bylo 
uvedeno, postrádáme zdůvodnění a analýzy současného stavu 
lesních porostů, jejich vyhodnocení a na základě tohoto 
vyhodnocení stanovení opatření k ochraně lesů, jak to 

Vysvětleno 
 
Jak již bylo uvedeno výše, pro zařazování jednotlivých 
ploch do zón ochrany přírody je zásadní stav ekosystému 
(jeho přirozenost). Pro lesní ekosystémy byly detailně 
stanovovány stupně přirozenosti lesního porostu dle 
zmíněné metodiky (Věstník MŽP). Není zřejmé, jakou 
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umožňují pravidla NPŠ, která jsou uvedena v zákoně. Místo toho 
je k dispozici stručný dokument vypracovaný ředitelem Správy 
NPŠ, který ve velmi hrubých obrysech naznačuje způsob péče.  

Jihočeský kraj postrádá analýzy i z důvodu rizik požárů, 
vysychání krajiny, změny odtokových poměrů v území, 
případného vlivu změny ekosystémů na obce (sucho, nedostatek 
vody, eroze), odolnosti lesů vůči přírodním katastrofám (vichřice, 
požáry, dlouhotrvající deště) apod. není zřejmé, zda byly vzaty 
v potaz poznatky  
o stavu lesních ekosystémů, které mají jednotlivé odborné 
organizace, viz např. Ministerstvo zemědělství, Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů. Kraji byl doručen materiál Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů - pokračování monitoringu kůrovce v 
PLO Šumava (publikováno dne 31. 1. 2019 č. j. 21466/2018-
MZE-16212). Tento materiál byl rovněž v lednu letošního roku 
doručen Správě NPŠ. Závěry tohoto materiálu jsou nanejvýše 
znepokojující s ohledem na budoucí stav kůrovce a s ohledem 
na kondici současných lesních ekosystémů. Tento materiál nebyl 
však v zonaci zohledněn a přitom nezohlednění jeho obsahu, 
bude znamenat vznik dalších škod v NPŠ.  

Celé území ČR je sužováno suchem, tento stav platí i pro 
Šumavu. Vliv lesa na vodní režim krajiny je více než zásadní. 
Kraj postrádá ve vztahu k navržené zonaci detailní analýzu 
současného stavu ekosystémů a vyhodnocení dosavadní péče 
chybí ve vztahu k navržené zonaci. Nelze ověřit, že zóny jsou 
vytýčeny správně. Přírodní zóna je na územích, která byla 
zničena kůrovcovou kalamitou. Přízemní porost v přírodních 
zónách je vystaven plnému slunečnímu záření. Většina sluneční 
energie se nevyužívá na přírodní procesy, ale přeměňuje se ve 
zjevné teplo, které pohání vzestupné turbulentní proudění. 
Přehřátá krajina se v jeho důsledku vysušuje a ve smyslu 
biotické pumpy dotuje vodní páry pro chladnější oblasti. Je tedy 
otázkou, zda pro ochranu přírody a vodního režimu na Šumavě 

analýzu či zhodnocení, které by přineslo bližší informace 
o lesních ekosystémech, by si JČK představoval. Jak 
bude nakládáno s lesy v jednotlivých zónách, je v 
hlavních rysech dáno rovněž zákonem, a to kombinací 
režimu zón dle §18a ZOPK, platností povinností 
vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích pro 
jednotlivé zóny (§22a ZOPK) a základními ochrannými 
podmínkami NP (zejm. § 16 odst. 2 písm. a) ZOPK). Jak 
JČK uvádí, stav jednotlivých zón a předpokládané 
zásahy v těchto zónách obsahuje dokument „Základní 
přehled managementových opatření v jednotlivých 
zónách ochrany přírody (návrh nových zón NP Šumava)“. 
Společně s dalším zveřejněným dokumentem „Popis 
segmentů jednotlivých zón“ poskytuje dostatek informací 
k projednání návrhu zonace v radě NP (dokumenty jsou 
dostupné na 
http://www.npsumava.cz/cz/5894/sekce/nova-zonace-
narodniho-parku-sumava/).  
 
Není zřejmé, jakým způsobem by měly být zohledněny 
analýzy rizik požárů, vysýchání krajiny, změny vodních 
poměrů či eroze. JČK nijak nespecifikuje, jak by tyto 
údaje mohly přispět k vymezení zonace, která vychází ze 
stavu ekosystémů a cílů ochrany, jak definuje ZOPK. 
Odolnost lesů vůči přírodním katastrofám je řešena při 
péči o konkrétní území, kdy je péče o les prováděna 
způsobem, který tuto odolnost zvyšuje (např. tzv. probírky 
s variabilní intenzitou). Správa NP samozřejmě 
dlouhodobě provádí celou řadu měření (např. odtokových 
poměrů) a není jasné, jak si JČK představuje jejich využití 
pro zjišťování stavu ekosystémů jako podkladu pro 
vymezení jednotlivých zón.  
 
Pokud jde o dokument „Pokračování monitoringu 
lýkožrouta smrkového v PLO 13 Šumava“, který JČK 
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je vůbec žádoucí tyto oblasti zařadit do zóny přírodní a přírodě 
blízké, když se skutečné přírodní procesy zastavily a přirozená 
obnova lesa téměř neprobíhá. Veřejnosti měla být nabídnuta 
detailní inventura ekosystémů na celém NPŠ, zejména v zónách 
přírodních a přírodě blízkých, zařazení ploch do jednotlivých zón, 
mělo být vyhodnoceno ve vzájemné souvislosti, ve vztahu k 
existenci škůdců a ve vztahu k vodnímu hospodářství na 
Šumavě a zejména ve vztahu k cíli, kterého má být dosaženo. 
Zkušenosti z minulého období dávají za pravdu tomu, že je nutné 
k přírodě přistupovat citlivě, stav důkladně zmapovat a vyhodnotit 
všechny dostupné názory. Tím, že v minulosti došlo k tomu, že 
řada území byla vyhlášena jako bezzásahová, bylo umožněno, 
aby došlo k velkoplošnému rozpadu lesů. Přesto se přistupuje 
k nové zonaci postupem, který způsobuje důvodné obavy z 
dalšího zanikání lesa. Stejně jako u cestní sítě je zřejmé, že 
zonaci nelze oddělovat od zásad péče a tyto dva dokumenty 
projednávat odděleně. Jedná se o dva vzájemně provázané 
celky, na nichž musí být široká shoda a musí na sebe vzájemně 
navazovat. Bez toho nebude ani jeden z dokumentů kvalitní.  

Z toho důvodu i na tomto místě Jihočeský kraj poukazuje na to, 
že zásady péče by měly obsahovat snahu o zachování 
mimoprodukčních funkcí lesa ve všech zónách, stejně tak by měl 
mít les zvýšenou ochranu před nežádoucími vlivy by mělo být 
vycházeno z toho, že les má nezastupitelnou roli, která může být 
splněna pouze tím, pokud vzrostlému lesu přiznáme ochranu tak, 
aby mohl plnit svou funkci. Z toho musí podle přesvědčení kraje 
vycházet jak zásady péče, tak činnost orgánu ochrany přírody a 
krajiny.  
 
Jihočeský kraj požaduje, aby budoucí způsob péče ctil ochranu 
lesa a jeho funkce, neboť politikou ochrany „přírodních procesů v 
přirozené dynamice“ je už nyní ohrožen stávající les a les, který 
se v některých případech obtížně obnovuje. Postačí jedna 
disturbance, stávající sucho, neodklizení polomů a kůrovec se 

zmiňuje, důvod, proč nebyl využit pro přípravu zonace, je 
ten, že nepřináší žádné nové informace, které by bylo 
možné využít. O přítomnosti kůrovce, či o výskytu souší, 
kterým se materiál primárně věnuje, má správa NP k 
dispozici přesné a detailní údaje. V materiálu se dále 
objevuje celá řada nepřesností, např. nepřesné údaje o 
možnostech zásahu v jednotlivých zónách na str. 23 a 
další. Některá tvrzení v závěrečných kapitolách práce 
nijak nesouvisejí s vlastním sběrem dat (tím byly souše a 
těžby dle LHP) a pouze vyjadřují názory autora na danou 
problematiku, které nejsou ničím podloženy. Např. 
některé pokusy vysvětlit stabilitu či fungování ekosystémů 
(str. 9, str. 26) citací publikace Ekologická stabilita (Míchal 
1994) působí anachronicky. Tato publikace je jistě 
obsažná a kvalitní, vzhledem k době svého vzniku však 
vychází z popisné ekologie 70.- 80. let a neobsahuje 
(nemůže obsahovat) vývoj poznání v této problematice za 
posledních cca 30 let. Pokud současná ekologie používá 
pojem ekologická stabilita či stabilní ekosystém, tak je 
pojem vnímán jako tzv. dynamická stabilita, která 
zahrnuje časoprostorovou dynamiku včetně vývojových 
cyklů, disturbancí, sukcesních pochodů či přizpůsobování 
se měnícím podmínkám (včetně změny klimatu), pojem 
klimaxu, používaný v minulosti, který předpokládá 
skutečnou a dlouhodobou stabilitu ekosystémů je již v 
současné době zcela zastaralý. V tomto pojetí nelze např. 
změnu ekosystému ve smyslu vymizení 1 věkové třídy u 1 
druhu (starší jedinci smrku po kůrovcové gradaci) 
považovat za zánik či změnu ekosystémů, ale pouze za 
projev jeho dynamické stability.  
 
Závěrečná kapitola pak v úvodu uvádí, že šíření kůrovce 
ze současných bezzásahových ploch na území NP 
Šumava nehrozí, varuje však před rozšířením 
bezzásahovosti na další plochy, přičemž toto tvrzení není 
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opět objeví ve velké síle.  Tedy Jihočeský kraj požaduje, aby 
nebyly rozšiřovány stávající bezzásahové plochy, ale aby bylo 
možno zasahovat proti škůdcům a zejména přispět k obnově 
lesa formou umělé výsadby a zalesnění způsobem šetrným 
k přírodě alespoň do stavu, kdy se lesní ekosystémy dostanou 
do rovnováhy. Nelze přijmout tezi, že náhlá úmrtnost stromů 
v důsledku kůrovcové kalamity je běžným stavem, se kterým si 
les poradí, to je podle názoru Jihočeského kraje možné v případě 
menších gradací, nikoliv však v tomto rozsahu, kdy najednou 
odumírají velké lesní celky.  
 

ničím podloženo; rozsah bezzásahovosti navíc navrženou 
zonací (až na drobné plochy) rozšířen nebude.  Není 
zřejmé, jak si JČK představuje, že bude ověřeno, že 
„zóny jsou vytýčeny správně“. Zonace byla navržena v 
souladu se zákonem a za využití nejpřesnějších 
dostupných podkladů, které již byly popsány výše. V 
dalším textu jsou pouze přebírány některé informace 
(nepodložené a opakovaně vyvrácené) o negativním vlivu 
samovolného vývoje na přírodní prostředí. Tyto údaje jsou 
navíc přejímány často nepřesně či neúplně, např. odpůrci 
režimu samovolného vývoje nepovažují za problematické 
samotný vznik vzestupného turbulentního proudění, ke 
kterému do jisté míry dochází, ale jeho vliv na vodní režim 
území, bývá výrazně nadhodnocován. V poslední době 
byla uvedená tvrzení přehlednou a srozumitelnou formou 
vyvrácena např. v článku prof. Kopáčka ze dne 29.2.2019 
(https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-
kopacek-pohadky-jana-pokorneho-o-sumave) či v 
otevřeném dopise vědců z Platformy vědci pro Šumavu 
(podepsáni prof. Hruška, prof. Kindlmann) hejtmance JČ 
kraje a v navazujícím článku Dvanáct mýtů o Šumavě 
(https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5002-dvanact-mytu-
o-sumave/). V tomto textu je kromě jiného uvedena 
analýza dat, ze které plyne, že průběh relativního 
nasycení půdy vodou a absolutní obsah vody v půdě na 
Šumavě, Vysočině, v Jeseníkách a Krkonoších dokládá, 
že Šumava byla nedostatkem půdní vody zasažena v 
posledních letech nejméně ze všech zkoumaných oblastí. 
Jinými slovy Šumava konzistentně vysychá méně než s ní 
srovnatelné horské oblasti, i než zbytek území republiky, 
přestože zde byla ponechána část území bez zásahu a 
dospělé stromy podlehly kůrovcové gradaci. Dále je zde 
doloženo, že roční odtoky z povodí Modravského potoka 
(za období 1950-2017) nevykazují žádný statisticky 
významný trend. Nemění se ani výskyt dnů s extrémně 
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nízkými a extrémně vysokými denními průtoky. 
Skutečnost, že nedochází k nárůstu ani k poklesu odtoku, 
potvrzuje fakt, že pokud je část povodí vykácena, či 
kůrovcové gradaci podlehly dospělé stromy (v případě 
Modravského potoka jde o celkem 58 % plochy povodí), 
neznamená to náchylnost ke změnám ve vodním režimu. 
 
Není zřejmé, o jaké údaje JČK opírá své nepodložené 
tvrzení, že „se skutečné přírodní procesy zastavily a 
přirozená obnova lesa téměř neprobíhá“.  Relevantní data 
z dlouhodobého a detailního monitoringu probíhajícího v 
bezzásahovém území udávají, že „na jednom hektaru 
bezzásahové plochy roste v průměru 6352 kusů mladých 
stromků“ 
(http://www.npsumava.cz/cz/1444/10276/clanek/priroda-
si-umi-pomoci-sama-treba-i-s-obnovou-lesa-ukazuji-to-
vysledky-rozsahleho-biomonitoringu/, podrobné výstupy 
má k dispozici Správa NP Šumava. Do monitorujících 
ploch jsou zahrnuta i přirozená bezlesí (rašeliniště, okolí 
vodních toků), na plochách lesů s rozpadlým stromovým 
patrem je obvyklé zmlazení v řádu nižších desítek tisíc 
kusů na hektar.     
 
Detailní inventura stavu ekosystémů podle opakovaně 
citované metodiky byla zveřejněna 
(http://www.npsumava.cz/cz/5894/sekce/nova-zonace-
narodniho-parku-sumava), není jasné, jaká jiná analýza 
by měla být provedena a zveřejněna. Není jasné, co si 
JČK  představuje pod pojmem velkoplošný rozpad lesů. K 
31. 12. 2018 bylo na území NP Šumava evidováno 236 
ha holin. Toto číslo představuje 0,4% porostní půdy na 
území NP, což je menší plocha, než by odpovídala stejně 
rozsáhlým lesním porostům obhospodařovaným 
klasickým pasečným způsobem (kde se ročně vytěží cca 
1% porostů). Přes rozsáhlý rozpad horního stromového 
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patra nedošlo k žádnému úplnému rozpadu ekosystémů, 
který popisuje JČK. Na plochách s odumřelým horním 
stromovým patrem probíhá dostatečným způsobem 
přirozená obnova (viz výše zmíněné výstupy 
monitoringu), vliv na vodní režim území nebyl prokázán, 
což dokládají již zmíněné údaje.     
Jak již bylo uvedeno výše, mimoprodukční funkce lesa 
zvláštního určení jsou v případě NP jasně definovány 
ZOPK, stejně tak přístup k péči o lesní pozemky či 
ochraně lesa.     
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
      

 5) Fixace stavu na 15 let 
 
Jakkoliv je vyhláška podzákonným právním předpisem, je 
povinen Jihočeský kraj upozornit na to, že 15-leté moratorium 
schválené zonace je nesmyslné a mělo by být změněno. Je 
zřejmé, že situace v současné době je diametrálně odlišná od 
situace, kdy byla schválena novela ZOPK. Za pouhé dva roky se 
situace změnila natolik, že kůrovcová kalamita vygradovala 
téměř na celém území ČR. Z toho důvodu Jihočeský kraj 
navrhuje, aby MŽP změnilo tuto dobu a výrazně ji zkrátilo.  
 

Vysvětleno 
 
Tato fixace vyplývá ze znění ZOPK (§ 18 odst. 6). MŽP 
tedy tuto dobu změnit nemůže.  
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
připomínky nesouhlasí.  
 

 

 Závěr 
 
S ohledem na výše uvedené žádá Jihočeský kraj o vyhovění 
shora uvedeným připomínkám a požaduje zejména to, aby 
nebyla v současné době zonace schválena, ale aby byla 
podrobena další diskusi s cílem ji pozměnit na úrovni MŽP. 
Zároveň požaduje, aby oba dva dokumenty, tedy zásady péče a 
zonaci projednávat jako jeden celek tak, aby byly tyto dva 
dokumenty provázány a zajistily především ochranu vzrostlého 
lesa a přiznání lesu jeho funkci tvůrce klimatu a základu pro 
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život, dalších přírodních hodnot, tak i reálný život na území NPŠ 
nebo jeho blízkosti. 
 

Liberecký kraj Bez připomínek   
Kraj Vysočina Bez připomínek   
Karlovarský kraj Bez připomínek   
Magistrát hlavního 
města Prahy 

Bez připomínek   

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek   

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 

Část G odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“), je vhodné přepracovat. 

Současná podoba DPIA není vhodná i když návrh samotný na 
ochranu osobních údajů či soukromí nijak nedopadá. Nevhodný 
je odkaz na zákon č. 101/2000 Sb., jež byl derogován zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
 

Akceptováno. 
  
Odůvodnění upraveno dle připomínky. 

 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek   

Český báňský úřad 
Český báňský úřad upozorňuje, že celková plocha nově 
navržených zón ochrany přírody (68 355 ha) je o 291 ha větší 
než v případě stávajících zón (68 064 ha), přičemž materiál 
zdůvodňuje nárůst rozlohy pouze o 149 ha v důsledku arondace 
401 dílčích ploch. Doporučujeme návrh vyhlášky v tomto ohledu 
zpřesnit. 
 

Akceptováno 
 
Odůvodnění upraveno dle připomínky. 

 

Akademie věd ČR Bez připomínek   
Státní úřad pro Bez připomínek   
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jadernou 
bezpečnost 
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek   

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek   

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek   

Bezpečnostní 
informační služba 

Bez připomínek   

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek   

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

-   

Konfederace umění 
a kultury 

Bez připomínek   

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek   

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek   

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek   

Nejvyšší soud Bez připomínek   
Nejvyšší správní 
soud 

Bez připomínek   

Technologická 
agentura ČR 

Bez připomínek   

Úřad národní 
rozpočtové rady 

Bez připomínek   

Asociace 
samostatných 

-   
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odborů 
Asociace malých a 
středních podniků 
a živnostníků 

Bez připomínek   

Úřad pro 
zastupování státu 
ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek   

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 

-   

Sdružení místních 
samospráv 
 
 

Nesouhlasíme s předloženým návrhem zonace NP Šumava, 
jelikož dlouhodobě nejsou vypracovány Zásady péče o NP 
Šumavy. Tímto podporujeme i připomínky Plzeňského kraje a 
Jihočeského kraje. 

Právě vypracování zásad péče je klíčové pro přijetí tohoto 
návrhu, jelikož se jedná o primární dokument upravující péči 
v národním parku a tím tvoří podklad pro vytvoření právě tohoto 
návrhu. Je nutné také zmínit, že ze zákona jsou Zásady péče 
nejvyšším dokumentem ochrany přírody v národních parcích, 
tedy z pohledu hierarchie právních předpisů by měl návrh zonace 
ze Zásad vycházet a nikoliv opačně.  

Dále nemůžeme souhlasit s rozšířením bezzásahových zón, 
jelikož okolní obce v minulosti byly postiženy šířením kůrovcové 
kalamity právě z bezzásahových zón. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Návrh zonace byl dohodnut v rámci rady NP s naprostou 
většinou obcí na území NP, navíc SMO ČR, který 
oficiálně zastupuje obce v rámci MPŘ, žádné připomínky 
k návrhu vyhlášky neuplatnil.  
 
Dle mapy Plzeňského a Jihočeského kraje uvedených na 
stránkách www.smscr.cz je členem sdružení pouze obec 
Želnava zasahující okrajově do území NP.  Jsme tedy 
toho názoru, že předložený návrh vyhlášky žádným 
způsobem nezasahuje do zájmů subjektů sdružených v 
SMS. 
 
 
Důvody, pro něž neshledáváme opodstatněnou 
připomínku ohledně prioritizace zásad péče, viz výše u 
vypořádání připomínek Jihočeského a Plzeňského kraje. 
 
Při vymezování zonace byly zohledněny navazující lesní 
porosty nestátních vlastníků. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
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připomínky souhlasí.  
 

Vědci pro Šumavu 
 
 

v příloze si vám dovolujeme zaslat naše připomínky platformy 
Vědci pro Šumavu, a to formou komentářů k připomínkám, které 
vznesl k návrhu zonace Jihočeský kraj. Připomínky Jihočeského 
kraje jsou kurzívou, 
jejich části, na které reagujeme, jsou podtrženy a naše 
komentáře jsou obyčejným fontem a podbarveny šedě. (pozn. 
MŽP - zelené zvýraznění) 
Konstatujeme, že odsouhlasením návrhu zonace Radou NPŠ 
došlo k významnému pokroku, a to především tím, že byly 
podstatně zvýšeny rozlohy jádrových území (přírodní a přírodě 
blízké zóny) v NPŠ. 
Tyto rozlohy je zcela imperativně nutné alespoň zachovat a v 
žádném případě nezmenšovat. Za prvé je to jediný způsob, jak 
zajistit na Šumavě přežití vzácných druhů a společenstev tak, jak 
na členské země 
OSN apeluje zpráva Mezivládní platformy pro biodiverzitu a 
ekologické služby (IPBES). Za druhé je to jediný způsob, jak 
splnit mezinárodní závazky ČR vůči EU ohledně ochrany 
cílových druhů a ekosystémů. 

Porušení povinností ČR vůči EU by mělo nutně za následek 
tvrdé finanční sankce obrovského rozsahu. 

Vysvětleno 
 
Bereme na vědomí názory uvedené v komentářích,  
 
 

 

 Příloha 1: Komentované připomínky Jihočeského kraje 
NÁVRH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního 
parku Šumava 
 
Obecně k návrhu vyhlášky: 
Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí s podobou vyhlášky, resp. 
jejích příloh, 
neboť ta vychází z návrhu zonace, která byla projednávána v 
Radě Národního parku Šumava dne 7. 6. 2019, s níž vyslovil 
rovněž zásadní nesouhlas prostřednictvím svého zástupce. 

Viz výše - reakce MŽP na připomínky uplatněné JČK. 
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Jihočeský kraj si rovněž dovoluje připomenout, že příslušnému 
soudu podal žalobu proti nezákonnému zásahu při projednávání 
zonace, a to proti Správě Národního parku Šumava (též „NPŠ“) a 
Ministerstvu životního prostředí (též „MŽP“). Jihočeský kraj 
důrazně navrhuje, aby Ministerstvo životního prostředí pozdrželo 
práce na vyhlášce, resp. posečkalo s jejím vydáním minimálně 
do té doby, než bude rozhodnuto soudem o žalobě kraje proti 
nezákonnému zásahu. Skutečnost o podané žalobě není v 
důvodové zprávě přitom vůbec zmíněna. Pozastavení zonace 
nebude v rozporu se zákonem, neboť tento stanoví pouze termín 
jejího zahájení, nikoliv jejího ukončení. 
 
Komentář: 
Jihočeský kraj má sice právo žaloby, avšak rozhodnutí o ní je 
věcí soudu. Žádný zákon neukládá ministerstvu pozastavení 
vyhlášení zonace jenom kvůli tomu, že proti údajně 
nezákonnému zásahu byla vznesena žaloba – viz presumpce 
neviny. 
 
Jihočeský kraj byl de facto vyloučen z diskuse o další podobě 
Národního parku Šumava, ačkoliv se národní park nachází 
(mimo jiné) na jeho území a byl v podstatě zařazen do stejného 
režimu jako obce. S Jihočeským krajem, jako vyšším 
samosprávným celkem, tak není jednáno jako s jedním z 
hlavních partnerů pro úvahy o nastavení procesů na značné části 
jeho území, i když je zde odpovědný za udržování příznivého 
životního prostředí. Návrhy poměrně zásadního charakteru tak 
byly nedostatečně projednány, na relevantní návrhy a podněty 
nebylo ze strany Správy Národního parku Šumava reagováno 
vůbec nebo zcela nedostatečně. 
 
Komentář: 
Schvalování „Návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody 
Národního parku Šumava“ proběhlo v Radě NPŠ přesně dle 
zákona. Jihočeský kraj měl možnost podat při projednávání 
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připomínky a jeho zástupci měli hlasovací právo. Jihočeský kraj 
nemá dle zákona právo si vynucovat jakékoliv přednosti před 
ostatními účastníky řízení, neboť byl pouze jedním z mnoha 
zcela rovnoprávných účastníků hlasování. 
 
Jihočeský kraj ohrožení životního prostředí spatřuje v tom, že ani 
procesem zonace, ani vyhláškou nedochází k ochraně 
existujícího vzrostlého lesa a nejsou mu přiznány funkce, které 
les má, naopak ochrana v národních parcích se lesu nepřiznává 
a jeho funkce jsou de facto popírány. V procesu klimatických 
změn stát hazarduje s touto nezastupitelnou složkou přírody a 
životního prostředí s dopadem na životy občanů v Jihočeském 
kraji, potažmo pak v celé ČR. 
 
Komentář: 
Dle zákona platí: 
„Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování 
jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů 
odpovídajících danému stanovišti a dosažení jejich přirozené 
biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany 
sledovanými jejich vyhlášením.“ (§ 15, odst. (2) zák. č. 114/92 
Sb. v platném znění). „Dlouhodobým cílem ochrany národních 
parků je zachování nebo postupná obnova přirozených 
ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních 
dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území 
národních parků“ (§ 15, odst. (3) zák. č. 114/92 Sb. v platném 
znění). 
 
Zákon však nic neříká o „ochraně existujícího vzrostlého lesa“. 
Takový výrok je proti všem biologickým poznatkům, neboť každý 
les prochází pravidelnými cykly (typické jsou třeba cykly 
způsobené v horských smrčinách kůrovcem s periodou cca 180 
let). V lese ponechaném samovolnému vývoji (nerušenému 
průběhu přírodních dějů) není proto možné uměle udržovat 
neustále „vzrostlý les“, neboť to v tomto případě odporuje cílům 
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ochrany. Dlužno podotknout, že i v lese hospodářském s 
obmýtím cca 100 let neustále existuje cca 25% porostů mladších 
25 let – a to Jihočeskému kraji nevadí? 
 
Výrok „nejsou mu přiznány funkce, které les má, naopak ochrana 
v národních parcích se lesu nepřiznává a jeho funkce jsou de 
facto popírány“ je v rozporu se zákonem, který jasně definuje 
funkce ekosystémů (tedy včetně lesa) v národních parcích (§ 15, 
odst. (2) a (3) zák. č. 114/92 Sb. v platném znění). 
 
Vyhláška o zonaci se tak dotýká práva občanů kraje na příznivé 
životní prostředí dle čl. 35 Listiny základních práva a svobod, 
přičemž kraj představuje „územní společenství občanů“, tj. je 
povolán k zastupování a ochraně práv a zájmů svých občanů, 
kteří jej tvoří. Podle § 1 odst. 4 zákona o krajích kraj pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, což 
znamená, že kraj má v této oblasti totožné zájmy jako obce v 
jeho územním obvodu, pouze vyjádřené větším územním 
obvodem. Z toho důvodu zastupuje zájmy svých občanů a 
nejedná se tak pouze o jeden subjekt, ale o řadu subjektů 
(fyzických a právnických osob), které reprezentuje. 
 
Komentář: 
Právo na příznivé životní prostředí zahrnuje i právo člověka na 
to, aby aspoň na části území jeho kraje, státu apod. byly 
zachovány přirozené ekosystémy. Desítky tisíc občanů vyjádřilo 
v peticích v tomto smyslu svůj jasný požadavek a stát nemá 
právo je jejich nezadatelného práva, zaručeného jim Listinou 
základních práv a svobod, zbavovat. V současné době jde o 
(pokud bude zonace v dnešní podobě vyhlášena) pouhé 0,3% 
území ČR, jež budou ponechány samovolnému vývoji. 
 
Způsobem projednávání zonace bylo zasaženo Jihočeskému 
kraji jako vyššímu územně samosprávnému celku, vlastníkovi 
pozemků a osobě, která dbá‚ o všeobecný rozvoj území kraje ku 
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prospěchu občanů do jeho práv, jak výše uvedeno, tento zásah 
má i ústavní přesah. Tvrzená nezákonnost postupu Správy NPŠ 
a MŽP spočívá v nedodržení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (též „ZOPK“) a 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(též „zákon o obcích“), při schvalování nové zonace, kdy tento 
postup přímo zkrátil mimo jiné práva kraje nakládat se svým 
majetkem a činit takové kroky, které by přispěly k příslušnému 
rozvoji dotčeného území. 
 
Komentář: 
Jihočeský kraj není majitelem Národního parku Šumava. Navíc 
schvalování „Návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody 
Národního parku Šumava“ proběhlo v Radě NPŠ přesně dle 
zákona. Jihočeský kraj měl možnost podat při projednávání 
připomínky a jeho zástupci měli hlasovací právo. Jihočeský kraj 
nemá dle zákona právo si vynucovat jakékoliv přednosti před 
ostatními účastníky řízení, neboť byl pouze jedním z mnoha 
zcela rovnoprávných účastníků hlasování o „Návrhu vyhlášky o 
vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava“. 
 
Ze stejných důvodů, které Jihočeský kraj prezentoval již dříve v 
procesu projednávání zonace, neústavnosti připravované 
vyhlášky, porušení práva občanů kraje na příznivé životní 
prostředí a zachování příznivých životních podmínek, nedodržení 
práva na spravedlivý proces, který se samozřejmě vztahuje i na 
činnost MŽP a Správy NPŠ, jako správních orgánů, nelze 
souhlasit s návrhem vyhlášky, a proto tento návrh odmítá jako 
celek. Níže jsou uvedeny hlavní důvody, které vedou Jihočeský 
kraj k odmítnutí tohoto návrhu. 
 
Komentář: 
Jihočeský kraj neuvedl žádný důkaz neústavnosti vyhlášky. 
Právo na příznivé životní prostředí zahrnuje i právo člověka na 
to, aby aspoň na části území jeho kraje, státu apod. byly 
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zachovány přirozené ekosystémy. Desítky tisíc občanů vyjádřilo 
v peticích v tomto smyslu svůj jasný požadavek a stát nemá 
právo je jejich nezadatelného práva, zaručeného jim Listinou 
základních práv a svobod, zbavovat. V současné době jde o 
(pokud bude zonace v dnešní podobě vyhlášena) pouhé 0,3% 
území ČR, jež budou ponechány samovolnému vývoji. 
 
Ad „nedodržení práva na spravedlivý proces“: 
Schvalování „Návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody 
Národního parku Šumava“ proběhlo v Radě NPŠ přesně dle 
zákona. Jihočeský kraj měl možnost podat při projednávání 
připomínky a jeho zástupci měli hlasovací právo. Jihočeský kraj 
nemá dle zákona právo si vynucovat jakékoliv přednosti před 
ostatními účastníky řízení, neboť byl pouze jedním z mnoha 
zcela rovnoprávných účastníků hlasování o „Návrhu vyhlášky o 
vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava“. 
 
Zásadní připomínka: 
 
1) Absence zásad péče 
Zonace byla připravována za situace, kdy 5 let chybí NPŠ 
koncepční dokument ochrany přírody, kterým byl Plán péče 
(nově – zásady péče). Tedy péče v Národním parku Šumava 
probíhala a probíhá v rozporu se zákonem. Každý z ostatních 
národních parků projednává zonaci v prostředí, kdy koncepce 
péče existuje. 
 
Komentář: 
Termín vyhlášení zonace je dán zákonem a není proto možné 
vyhlášení zonace zdržovat prostřednictvím uměle vytvářených 
obstrukcí, mezi něž patří všechny zde uvedené výroky 
Jihočeského kraje. 
 
Protože ze zásad péče vychází i ostatní dokumenty ochrany 
přírody a rozhodnutí orgánu ochrany přírody, považuje kraj jejich 
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neexistenci za hrubou právní vadu celého návrhu zonace, která 
má přímý dopad do budoucího způsobu péče o přírodu a tím i na 
její stav. 
 
Komentář: 
Veškeré právní normy týkající se zásad péče uvádí § 38a zák. č. 
114/92 Sb. Žádná z těchto norem neobsahuje ustanovení o tom, 
že by vyhlášení zásad péče muselo předcházet vyhlášení 
zonace. 
 
Nastavením nesprávného způsobu péče – chybné zařazení 
území do jednotlivých zón, za situace, kdy toto nastavení nebude 
možné po dobu 15 let změnit, bude mít přímý dopad na stav 
přírody a bude prohlubovat další škody, které jsou již dnes na 
území NPŠ značné. 
 
Komentář: 
Ano, s tímto je třeba jen souhlasit. Tato zonace byla vytvořena 
na základě vědecky podložených analýz, rozsáhlých souborů 
terénních dat o dotyčné oblasti a s přihlédnutím jak k 
mezinárodním závazkům ČR vůči EU, tak i k platným 
standardům, vytyčeným Zprávou Mezinárodní platformy pro 
biodiverzitu a ekologické služby, jež byla zveřejněna v květnu 
2019 
(https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment, 
https://www.ipbes.net/system/tdf/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf?fil
e=1&type=node&id 
=35329) 
 
Navržená zonace byla tedy vytvořena správně, tak aby bylo 
umožněno zachování jejich ekologicky stabilních přirozených 
ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a dosažení jejich 
přirozené biologické rozmanitosti (§ 15, odst. (2) zák. č. 114/92 
Sb. v platném znění). Ad: „bude prohlubovat další škody, které 
jsou již dnes na území NPŠ značné“ Jihočeský kraj zde uměle 
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vytváří obstrukce, které nikde nedokázal a ani zde nedokazuje. 
 
Návrh zásad péče je teprve nyní v procesu přípravy na pracovní 
úrovni Rady NPŠ a ten není ani zdaleka ukončen – i nyní se tedy 
de facto i de iure nacházíme ve stavu, kdy neexistují zásady 
péče jako základní koncepční dokument NPŠ. 
 
Komentář: 
Veškeré právní normy týkající se zásad péče uvádí § 38a zák. č. 
114/92 Sb. Žádná z těchto norem neobsahuje ustanovení o tom, 
že by vyhlášení zásad péče muselo předcházet vyhlášení 
zonace. 
 
Správa NPŠ tedy nepředložila zásady péče jako koncepční 
odborný dokument ochrany přírody před schválením zonace, 
nebo alespoň současně s ním, současný pracovní návrh je velmi 
málo rozpracovaný a ve své podstatě je na více než 3/4 svého 
textu pouhým popisem historie vývoje území v dané lokalitě. 
Zásady péče stanoví postup pro naplňování dlouhodobých cílů 
ochrany NPŠ a jeho poslání, slouží i jako 
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů. Zonace byla 
navrhována bez těchto zásad, a tak není do současné doby 
zřejmé, jak je naplňován cíl národního parku a není možné 
ověřit, zda je zonace navržena správně. Bez zásad péče by 
neměla být zonace schvalována. Jihočeský kraj trvá na tom, že 
nynější situaci lze přirovnat k tomu, jako kdyby obce schvalovaly 
územní plán, ale bez textové části, což by bylo samozřejmě 
nemyslitelné. 
 
Komentář: 
Veškeré právní normy týkající se zásad péče uvádí § 38a zák. č. 
114/92 Sb. Žádná z těchto norem neobsahuje ustanovení o tom, 
že by vyhlášení zásad péče muselo předcházet vyhlášení 
zonace. 
Výrok Jihočeského kraje v tomto odstavci je neodborný proto, že 
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zonace se vytváří na základě současného stavu ekosystému a 
jejich ochranářské hodnoty. K tomu nejsou naprosto nutné 
zásady péče, které je možné vytvořit i poté, co byly zóny jasně 
definovány, podle jejich biologických požadavků. 
 
Ad“ jako kdyby obce schvalovaly územní plán, ale bez textové 
části, což by bylo samozřejmě nemyslitelné“: Naprosto 
nesmyslné a nelogické přirovnání a další umělá obstrukce. 
Adekvátním příměrem by bylo, že při schvalování územního 
plánu obce rozhodují, kde se bude stavět a kde nikoli, avšak již 
neschvalují, které konkrétní domy zde budou postaveny, kolik 
budou mít pater, jaký půdorys, jakou budou mít střechu či barvu 
omítky. 
 
Prováděcí vyhláška k ZOPK rovněž předřazuje zahájení 
projednání zásad před projednání zonace (viz § 9 odst. 4 
vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a 
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných 
území. 
 
Komentář: 
§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 45/2018 Sb., zní: 
U nově vyhlašovaných národních parků zajistí orgán ochrany 
přírody zpracování návrhu zásad péče tak, aby oznámení o 
možnosti seznámit se s návrhem zásad péče o národní park bylo 
předloženo k projednání nejdéle do jednoho roku po vyhlášení 
národního parku. 
1. NPŠ není nově vyhlašovaným národním parkem. 
2. Ve vyhlášce č. 45/2018 Sb., není nikde uvedeno, že 
„předřazuje zahájení projednání zásad před projednání zonace“. 
Uvedené tvrzení Jihočeského kraje tedy postrádá podporu ve 
skutečnosti. 
 
Zásady péče nejsou jen rozvojový dokument, ale dokument, 
který má ovlivnit chování v NPŠ. Tento dokument kromě 
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koncepce, stanoví také zásady péče, tedy jak se bude o přírodu 
pečovat a stanoví postup a způsob naplňování cílů parku a jeho 
poslání, tedy už musí podrobněji stanovit jednotlivé kroky 
chování, zásahů a rozhodnutí. Ze zásad péče vycházejí 
rozhodnutí orgánu ochrany přírody, zásady jsou tedy korekcí pro 
jejich chování a pro předvídatelnost jejich zásahů a rozhodnutí a 
také nástrojem jejich veřejné kontroly. Ustanovení § 15 odst. 5 
ZOPK stanoví, že NPŠ byl opětovně vyhlášen zákonem. Podle § 
9 odst. 4 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 
chráněných území, platí, že u nově vyhlašovaných národních 
parků zajistí orgán ochrany přírody zpracování návrhu zásad 
péče tak, aby oznámení o možnosti seznámit se s návrhem 
zásad péče o národní park bylo předloženo k projednání nejdéle 
do jednoho roku po vyhlášení národního parku. Národní park byl 
opětovně vyhlášen nabytím zákona č. 123/2017 Sb., tj. 1. 6. 
2017. Do 1. 6. 2018 tedy měly být zveřejněny analogicky podle 
výše uvedeného zásady péče, což se nestalo. 
 
Komentář: 
Pouhé rozvíjení obstrukcí vyvrácených v předchozích 
poznámkách. NP Šumava byl vyhlášen 20. 3. 1991 nařízením 
vlády České republiky. Ustanovením § 15 odst. 5 ZOPK bylo 
ustanovení NPŠ povýšeno na ustanovení zákonem, nešlo však o 
ustanovení nového národního parku, ale o potvrzení jeho 
existence zákonem To, zda byly či nebyly vytvořeny zásady péče 
v zákonem stanoveném termínu, nemá co do činění s 
vyhlášením zonace – legálně spolu nejsou tyto dvě vyhlášky 
nijak spjaty. 
 
Absence zásad péče pak znamená, že chybí základní rámec 
toho, jak má být území rozděleno do jednotlivých zón ochrany 
přírody. Zásady péče jsou nejvyšším dokumentem ochrany 
přírody ze zákona, všechny další dokumenty a rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody, musí z tohoto dokumentu vycházet, tedy 
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jsou zásadám podřízeny – včetně členění území parku do zón 
ochrany přírody. 
 
Komentář: 
Zcela vymyšlené, nijak zákonem nepodpořené tvrzení. § 38a 
zák. č. 114/92 Sb. ani náznakem něco takového nenaznačuje. 
 
Protože by zásady péče měly obsahovat teze na ochranu lesa a 
přiznání lesu jeho funkce, pak současná zonace toto kritérium 
nectí a ani z něho nevychází. 
 
Komentář: 
Zcela vymyšlené, nijak zákonem nepodpořené tvrzení. § 38a 
zák. č. 114/92 Sb. ani náznakem něco takového nenaznačuje. 
 
2) Chyby v procesu zonace 
Zásadní připomínka se váže také k vlastnímu procesu 
projednávání zonace v Radě NPŠ, který činí další postup Správy 
NPŠ a MŽP nepřezkoumatelným. Jihočeský kraj namítá, že o 
návrhu zonace nebylo hlasováno v zastupitelstvech jednotlivých 
obcí. 
 
Komentář: 
Nic takového zákon nepřikazuje. 
 
Zonace je velký zásah do rozvoje obcí, a tak by podle jeho 
názoru o jejím hlasování mělo být uvažováno obdobně, jako je 
tomu v případě přijímání územního plánu obce či schvalování 
programu rozvoje obce. Dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „stavební zákon“) platí: zastupitelstvo obce vydá 
územní plán. Dle ustanovení § 84 odst. 2 7 písm. a) zákona o 
obcích platí: zastupitelstvu obce je vyhrazeno schvalovat 
program rozvoje obce. I kdyby bylo shledáno, že zde není 
obligatorní povinnost projednat zonaci v zastupitelstvech obcí, 
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měla být lhůta k projednávání zonace nastavena tak, aby bylo 
umožněno obcím tento zásadní dokument, který určuje 
směřování rozvoje obcí na dalších 15 let schválit nejvyšším 
orgánem obce. 
 
Komentář: 
Neexistuje obligatorní povinnost projednat zonaci v 
zastupitelstvech obcí. Jihočeský kraj má právo na názor o tom, 
zda lhůta k projednání byla dostatečná, avšak jeho názor – s 
přihlédnutím k hlasování Rady NPŠ a průběhu jednání před tímto 
hlasováním – je zcela minoritní. 
 
Správní orgán je povinen jednat tak a nastavovat takový postup, 
aby byla v co nejmenší míře dotčena práva a právem chráněné 
zájmy jiných osob. V tomto případě ani Správa NPŠ ani MŽP 
takto nekonaly, lhostejno, zda disponují svými nezávaznými 
právními výklady o absenci povinnosti projednání v 
zastupitelstvech obcí. 
 
Komentář: 
Nejde o „NEZÁVAZNÉ PRÁVNÍ VÝKLADY o absenci povinnosti 
projednání v zastupitelstvech obcí, ale o ABSENCI DŮKAZŮ 
provedených Jihočeským krajem o NUTNOSTI povinnosti 
projednání v zastupitelstvech obcí. 
 
Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje žádný pevný termín 
ukončení projednávání zonace, byla možnost proces nastavit 
tak, aby byla dána příležitost obcím projednat zonaci v 
zastupitelstvech. V okamžiku, kdy fyzické osoby nejsou 
účastníky řízení o zonaci, a vzhledem k ochraně jejich práv, měla 
proběhnout jednání na úrovni orgánů ochrany přírody a obcemi v 
tom smyslu, aby zonace byla projednána v tomto nejvyšším 
orgánu obce, neboť tak, jak je uvedeno výše, mohou tímto 
způsobem občané uplatnit své připomínky. Zonace je ještě 
větším zásahem do dalšího rozvoje obcí, jejich občanů a osob, 
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které mají v obcích nemovitosti, než výše zmíněné dokumenty, 
neboť nová zonace je fakticky vzato nadřízena plánu rozvoje 
obce, resp. územnímu plánu obce, neboť tyto dokumenty ji 
musejí respektovat, resp. nesmějí navrhovat rozvoj mimo zónu 
kulturní krajiny, a nesmějí s ní být v rozporu. Rozvoj je možný v 
zásadě pouze v zóně kulturní krajiny podle § 18 odst. 1 písm. d) 
ZOPK, která však je vymezena pouze na cca 1.2% území NP. 
Zonace národního parku nedopadne přitom pouze na obce, jejich 
zájmy a majetky, ale také zásadní měrou na majetky fyzických a 
právnických osob v těchto obcích. Vzhledem k tomu, že při 
návrhu zonace není podle ZOPK nutné oslovovat veřejnost a k 
jejím námitkám tak nemusí Správa NPŠ přihlížet, je projednání 
na veřejném zasedání zastupitelstva obce legitimním způsobem 
projednání návrhu zonace s veřejností alespoň v dotčených 
obcích. Pokud zákon předpokládá, že takto důležité dokumenty 
schvaluje zastupitelstvo obce, jakožto nejvyšší orgán obce, tak z 
daného za použití argumentace a minori ad maius, tedy od 
menšího k většímu plyne, že i schvalování nové zonace mělo být 
projednáno v zastupitelstvech jednotlivých obcí, které jako jediné 
orgány mohly a měly závazně rozhodnout, jak budou delegáti v 
dané věci hlasovat. 
 
Komentář: 
Tyto argumenty může Jihočeský kraj uplatnit při soudním líčení, 
které bude vyvoláno jeho žalobou. Tyto argumenty však nemají 
žádný vliv na vyhlášení zonace – jde pravděpodobně o pouhé 
obstrukce, uplatňované s úmyslem zdržovat vyhlášení zonace. 
 
3) Návrh zonace projednávaný v Radě NPŠ 
Mapové podklady byly v průběhu zveřejnění (od konce ledna 
2019) několikrát měněny, nebyly kompletní, chyběla textová část, 
která se doplňovala po zveřejnění, zveřejnění trvalo navíc necelé 
dva měsíce (v poměru k 15 letům platnosti zonace se jeví lhůta k 
seznámení s návrhem jako extrémně krátká). I v době mezi 
projednáním zonace v Radě NPŠ a předložení vyhlášky do 
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meziresortního připomínkového řízení došlo v mapách k 
podstatným změnám (arondace apod.), ačkoliv pro takový 
postup byl v minulosti rušen Plán péče. 
 
Komentář: 
Běžná situace při vytváření podobných dokumentů; jejich znění 
podléhá diskusi a reaguje na ni. Tento argument je pouze další 
obstrukcí Jihočeského kraje. 
 
V současné době jsou zveřejněny mapové podklady jako příloha 
vyhlášky, nicméně pokud má být zonace momentálně odrazem 
managmentového hospodaření, nelze z těchto příloh odvodit, 
kde a jak bude probíhat péče o přírodu a krajinu. 
 
Komentář: 
Jde o základní nepochopení účelu zonace – zonace definuje 
jádrové oblasti národního parku. Které je třeba chránit, nikoli 
přesný způsob managementu těchto oblastí. Základní zásady 
managementu jednotlivých zón určuje § 18a zák. č. 114/92 Sb. 
 
Základní přehled managementových opatření v jednotlivých 
zónách ochrany přírody z dubna 2019 zpracovaný ředitelem 
NPŠ, zveřejněný na internetových stránkách NP Šumava má 6 
stran a lze ho obtížně považovat za ucelený materiál, na základě 
kterého by mohl být návrh zonace posouzen, což opět zakládá 
nepřezkoumatelnost celého návrhu zonace (opět připomínáme, 
že neexistují zásady péče). Správa NPŠ sice vytrvale uvádí, že 
zonace byla zpracována na základě odborných podkladů, ale 
tyto podklady nikdo neviděl, nikomu při schvalování nebyly 
předloženy. Je přitom povinností každého správního orgánu, aby 
při svém rozhodovacím procesu označil všechny podklady, na 
základě kterých provádí svoji správní úvahu a o co opírá své 
rozhodování. 
 
Komentář: 
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Zonace se posuzuje dle biologické cennosti jednotlivých 
ekosystémů, nikoli podle toho jaký zde bude konkrétní 
management. Ten částečně vyplývá z § 18a zák. č. 114/92 Sb., 
detailně je poté určen zásadami péče, které nemusejí nutně 
předcházet vyhlášení zonace (viz předchozí připomínky). 
 
Ad „tyto podklady nikdo neviděl“: Tyto dokumenty existují, jsou 
uloženy u Správy NPŠ, jsou však tak rozsáhlé, že je nebylo 
možné předvést třeba při jednání na Radě NPŠ. Zástupci 
Jihočeského kraje měli možnost požádat Správu o přístup k 
těmto dokumentům, neučinili však tak. Vznesení této připomínky 
až nyní evokuje myšlenku, zda nejde jen o další zdržovací 
manévr Jihočeského kraje. 
 
Mezi politiky Jihočeského kraje., kteří připravovali tyto 
připomínky, není ani jeden skutečný odborník na ochranu 
přírody, žádný z autorů připomínek ani z těch, které tito jmenují 
jakožto „odborníky“ na ochranu přírody nikdy nepublikoval ani 
jeden vědecký článek týkající se ochrany přírody v nějakém 
skutečně recenzovaném časopise (obsaženém ve Web of 
Science, dále jen WoS). Je tedy pochybné, že by někdo z těchto 
lidí byl schopen objektivně posoudit návrh zonace, který 
připravovali profesionální pracovníci Správy NPŠ společně s 
desítkami světově uznávaných (soudě dle počtů citací jejich 
prací ve WoS) univerzitních profesorů, docentů, a dalších 
skutečných odborníků, kteří se ochranou přírody zabývají 
profesionálně a mají v ochraně přírody dlouholeté zkušenosti. 
 
Pragmaticky vzato, ilustrováno na příkladě: Situace připomíná 
případ, kdy by třeba dobrý automechanik chtěl posuzovat práci 
prof. Pafka při operacích plic či srdce a radit mu, jaké nástroje či 
postupy při operaci používat. 
 
NPŠ byl vyhlášen na území, které bylo označeno jako „Zelené 
plíce Evropy“, jednalo se o území s unikátními ekosystémy a 
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zdravými funkčními lesními celky. Vzhledem k jejich unikátnosti a 
vzhledem k jejich zdraví a kondici byly tyto vloženy do nejvyššího 
stupně ochrany. Příroda však v rámci ochrany přírody utrpěla 
zásadní narušení nekontrolovatelnou kůrovcovou kalamitou, 
která zničila celé funkční lesní celky, a tím došlo k destabilizaci 
celého systému. Jedním z cílů nové zonace mělo být dle 
přesvědčení kraje obnovení těchto ekosystémů, obnovení 
původních lesních celků, nicméně cíle ochrany a cíle jednotlivých 
zón ochrany přírody orgán ochrany přírody nestanovuje, 
nekonkretizuje a nerozvádí. Nelze tedy vyhodnotit, zda 
nastavená péče vůbec může naplnit stanovený cíl. 
 
Komentář: 
Emotivní, ničím nepodložená, odborníky mnohokrát vyvrácená 
tvrzení svědčící o naprostém diletantství autorů v oboru ochrany 
přírody. 
 
Třeba už jen to, že tvrdí cosi o „zničení funkčních lesních celků“ v 
situaci, kdy byla jednoznačně prokázána masivní samoobnova 
bezzásahových šumavských lesů po zasažení kůrovcem, svědčí 
o tom, že autoři situaci na Šumavě naprosto neznají, neznají 
odbornou literaturu a nejsou schopni pochopit odborné, 
statisticky podložené závěry, které z terénních dat plynou. 
 
Povídání o „destabilizaci systému“ svědčí jednoznačně o tom, že 
autoři nemají pojem o tom, co stabilita je (její definice viz třeba 
Berryman A. A, Kindlmann P. Population Systems, Springer, 
2012). 
 
4) Arondace a cestní síť 
Ustanovení § 18 odst. 2 až 4 ZOPK uvádí, že (2) Do jednotlivých 
zón ochrany přírody lze zařadit i území, která nesplňují 
charakteristiku zón podle odstavce 1, ale jejich zařazení je 
nezbytné z důvodů udržení jednotného způsobu péče o zónu a 
dosažení cíle ochrany zóny národního parku. 
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(3) Do jednotlivých zón ochrany přírody lze zařadit i jednotlivá 
území do maximální souvislé plochy 5 ha, která nesplňují 
charakteristiku zón podle odstavce 1 a neslouží k dosažení cíle 
zóny národního parku, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů 
udržení celistvosti plochy segmentu zóny; tato území mohou 
tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny. 
 
(4) Zóny přírodní se vymezují tak, aby byly minimalizovány 
nepříznivé vlivy působící na pozemky jiných vlastníků lesa mimo 
zónu přírodní a přírodě blízkou a na pozemky mimo území 
národního parku. 
 
V předloženém návrhu zonace je na internetových stránkách 
NPŠ mj. přiložen materiál s názvem: „Popis segmentů 
jednotlivých zón“. V tomto popise jsou jednotlivé lokality popsány 
nedostatečně, protože nenaplňují požadavky ZOPK uvedené 
výše – žádný jiný popis segmentů není k dispozici. 
 
Komentář: 
Falešné, nepravdivé a ničím nepodložené tvrzení. Jihočeský kraj 
neuvádí ani náznakem jediný důkaz svého tvrzení. 
 
Pro příklad lze uvést segment 1003 – Ranklov, kde je sice 
uvedena charakteristika arondovaného území (strukturovaný 
smrkový porost po asanačních těžbách a gradacích lýkožrouta 
ve správě NPŠ), ale zcela chybí zdůvodnění, proč je toto území 
zařazeno do zóny přírodní (není jasné, proč je tato arondace 
nezbytná z důvodu udržení jednotného způsobu péče či 
dosažení cíle ochrany zóny NP). V tomto konkrétním případě je 
navíc uvedeno, že tento segment přímo sousedí s pozemky 
jiných vlastníků. Obecně tak lze konstatovat, že zdůvodnění 
jednotlivých segmentů zón spočívá pouze v popisu jejich stavu, 
neobsahuje však odůvodnění, z jakých důvodů došlo k 
arondování území nesplňujících charakteristiku zóny (obecný 
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odkaz na ustanovení zákona nepředstavuje odůvodnění pro 
zařazení - arondaci). U zóny kulturní krajiny potom jakékoliv 
zdůvodnění chybí. Takový způsob arondace lze považovat za 
nepřezkoumatelný. 
 
Komentář: 
Proč tento argument neuvedl Jihočeský kraj při diskusi o zonaci v 
Radě NPŠ? Evidentně proto že jeho zástupci buď o něm vůbec 
nevěděli a argument byl nyní vykonstruován na poslední chvíli, 
nebo – což je pravděpodobnější – zástupci kraje dobře věděli, že 
by tento argument při diskusi s odborníky neprošel. 
 
Správa NPŠ ustanovení o arondaci navíc důsledně nevyužívá a 
na základě vnitřního dokumentu řízení (metodického pokynu) 
vymezuje segmenty zóny kulturní krajiny pouze tak, že musí mít 
minimální velikost 2 ha (viz čl. 8 metodického pokynu), nicméně 
v zákoně to tak stanoveno není, zákon ani neumožňuje udělat 
výjimku a některé plochy do zastavěného území nezahrnout. Z 
pohledu vlastníků nemovitostí se jedná samozřejmě o 
problematický stav, není zřejmé, jak budou moci nakládat se 
svou nemovitostí. Arondace je navíc prováděna značně 
nesystematicky a nelogicky, kdy některé cesty jsou částečně 
arondovány, částečně nikoliv a není tedy zřejmý jejich režim do 
budoucna (viz níže). 
 
K nelogičnosti arondace cestní sítě do jednotlivých zón ochrany 
přírody lze poukázat na následující případy. Např. na map. listě 
223 je arondovaná Saitzova cesta pouze v zóně přírodní, takže 
začíná a končí na hranici této zóny, aniž je zřejmé její 
pokračování, (je možné, že dále je překryta označením hranice 
zóny, ale to nelze z přílohy vyhlášky ověřit, ale na map. listu 220 
pokračuje, aniž by byla arodovaná do zóny C)), na jiných místech 
dochází k arondaci cest i v zónách B a C (např. map. List 217 a 
216). Komunikace pak jsou arondovány pouze některé, zcela 
postrádáme odůvodnění výběru komunikací a odůvodnění 
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skutečnosti, proč je zvolen rozdílný přístup k jednotlivým 
komunikacím. Nesouhlasíme proto ze zvoleným přístupem, 
neboť nezakládá rovný přístup a odchylky nejsou odůvodněny. 
Není zřejmé proč např. pozemek č. parc. 206/2 a sousední k. ú. 
Nová Pec (map. List 213) na hranici NP vedle přístupové silnice 
do Nové Pece, na kterém se nachází zpevněná plocha a jedná 
se jednoznačně o člověkem pozměnou plochu, je arondován do 
zóny C (obdobně parkoviště na listu 188). 
 
Obdobně je do zóny C arondován pozemek 220 se stavbou a 
okolní zahrada, nebo na listě 212 objekty v části Dlouhý Bor a 
Láz. Upozorňujeme, že se jedná pouze o příkladný výčet objektů 
a pozemků, které měly být dle § 18 odst. 1 písm d) ZOPK 
zařazeny do zóny kulturní krajiny. Pro jejich vlastníky tak nastává 
stav nejistoty, jak budou moci se svými objekty v budoucnu 
nakládat. 
Některé objekty jsou arondovány včetně přístupové komunikace 
(map. list 194), jiné bez (list. 213, 212. 180). Arondovány do zóny 
C jsou i objekty na hranici NP u přístupové komunikace (map. 
list. 188) Na map. listě 183 je u Údolské cesty naopak vymezena 
arondovaná plocha, na které se nenachází žádná stavba. 
 
Komentář: 
Opět z velké části nekonkrétní či zcela podružné detaily, což 
vnuká myšlenku, že jde o další obstrukci Jihočeského kraje. 
Pokud nikoliv, proč Kraj nevznesl tyto připomínky při jednání o 
zonaci v rámci Rady NPŠ? 
 
Nicméně by bylo zřejmě dobře, kdyby MŽP tuto část podrobně 
prozkoumalo a využilo této poslední příležitosti – meziresortního 
připomínkového řízení – k případným opravám zonace na 
základě těchto bodů vznesených Jihočeským krajem. 
 
Území arondovaná podle § 18 odst. 3 ZOPK jsou vymezena ve 
všech zónách NP. Z textu vyhlášky, ani ze samotného zákona 
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nevyplývá, jak bude s těmito územími nakládáno do budoucna, 
zda bude a v jakém rozsahu možno provádět údržbu a 
rekonstrukce např. stávajících přístupových komunikací k 
objektům a pozemkům na území NP. Z přílohy č. 1 vyhl. totiž 
vyplývá, že cílem zóny přírodní je zachovat a umožnit nerušený 
průběh přírodních procesů a clem zóny přírodě blízké je 
dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům. S takto 
definovanými cíli se však výstavba (údržba, rekonstrukce, 
homogenizace do normových parametrů) komunikací neslučuje, 
nemluvě o provádění údržby (přístavby, nástavby, stavebních 
úprav) stávajících nemovitostí, popř. sítí technického vybavení. 
Upozorňujeme, že se nejedná (s výjimkou staveb ve veřejném 
zájmu – např. odkanalizování, popř. zásobování vodou – 
stávajících objektů) o výstavbu nových staveb, ale pouze i 
úpravy stávajících objektů a zařízení. 
 
Komentář: 
Toto je věc zásad péče, nikoli zonace. 
 
Správa NPŠ vycházela pro účely mapování z nesprávných, popř. 
Nedostatečných podkladů. Jako příklad lze uvést Metodický 
pokyn k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území 
národních parků ČR, který pro účely zonace vychází z tzv. 
Mapování biotopů v České republice, které má základ v prostých 
terénních zákresech do map o měřítku 1:10 000, kde milimetrová 
nepřesnost takového zákresu má v reálném terénu hodnotu 10 
metrů. Mapování s takto hrubou přesností je následně jako 
překryvná vrstva přiloženo na aktuální katastrální mapu, která 
vychází ze souřadnic S-JTSK, mající dle § 7 odst. 3 vyhlášky o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. a 
následné přílohy k této vyhlášce přesnost 14 centimetrů. 
Spojením Mapování biotopů ČR s katastrální mapou ČUZK může 
vzniknout v reálném terénu chyba vymezení v rozsahu min. 10 
metrů, a výsledná zonace tak může významně omezit práva 
vlastníků dotčených nemovitostí. 
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Komentář: 
Uměle vykonstruovaný pseudoproblém. Hranice biotopu není v 
reálu v naprosté většině případů možné určit s přesností na 14 
centimetrů – to ví každý, kdo o přírodě něco zná. I tento bod 
však budou řešit zásady péče, nikoli zonace, čili je v tomto 
okamžiku irelevantní. 
 
Jak již bylo uvedeno, v současné době nejsou zpracovány 
zásady péče, kde musí být vymezena cestní síť a péče o ni. 
Zonace žádné vymezení cestní sítě neobsahuje, přitom v NPŠ 
jsou účelové komunikace, místní komunikace, silnice I. třídy, II. 
třídy a III. třídy. Zásady péče a správně projednaná zonace by 
měla zajistit, aby i v budoucnu byla v NPŠ existující cestní síť a 
tato nezanikla. Podle přesvědčení kraje nelze tyto věci 
projednávat izolovaně. V návrhu absentuje mapa základní cestní 
sítě, která je povinnou součástí zásad péče, a s ohledem na 
absenci těchto zásad, není zřejmé, co do ní bude zahrnuto. 
Pojem základní cestní síť je pojem existující pouze v ZOPK, bez 
zásad péče není zřejmé co to je, co do ní patří, zda tam budou 
zahrnuty i turistické cesty nebo pouze silnice a místní 
komunikace. Otázkou tak v současnosti je, i s ohledem na 
nesystémovost při vymezování zóny kulturní krajiny, zda patří do 
základní cestní sítě i přístupové komunikace k arondovaným 
objektům. 
 
Komentář: 
Uměle vykonstruovaný pseudoproblém. I tento bod budou řešit 
zásady péče, nikoli zonace, čili je v tomto okamžiku irelevantní. 
 
Jihočeský kraj má navíc významné připomínky k cestní síti i v 
pracovní verzi zásad péče, které však mají dopad i na vlastní 
zonaci. Opět se tak ukazuje, že projednávat odděleně zonaci a 
zásady péče je nesmyslným krokem. 
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5) Zóna kulturní krajiny 
Zóna kulturní krajiny je vymezena dle názoru kraje v rozporu se 
ZOPK – zákon uvádí, že se zóna kulturní krajiny vymezí na 
zastavěných plochách a zastavitelných územích a na plochách, 
kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k 
trvalému využívání člověkem (ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) 
ZOPK), není ponecháno na vůli zpracovatele zonace, co bude do 
zóny kulturní krajiny zahrnuto. 
Návrh zonace však nezahrnuje veškeré zastavěné plochy na 
území NPŠ – část zastavěných ploch je tzv. arondována do 
jiných zón. Součástí zóny kulturní krajiny by měly být i plochy, 
kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy (typicky 
zahrady u objektů pro bydlení, sportovní areály, plochy 
využívané pro provoz zemědělských areálů). To však splněno 
není. 
 
Komentář: 
Námět pro MŽP – pokud jsou zde chyby, je ještě možnost je 
opravit. Jihočeský kraj však nepodal konkrétní popis těchto 
případů. Otázka na MŽP: Je možné takový popis dodat 
dodatečně? 
 
Z důvodové zprávy k vyhlášce vyplývá, že zóna kulturní krajiny je 
vymezená na cca 1,2 % plochy NP. Pouze v textu pod 
písmenem D. je uvedeno, že se jedná o území intenzivně 
obhospodařované s výskytem polí a luk. Z výše uvedeného lze 
odvodit, že zemědělská činnost bude umožněna pouze v zóně 
kulturní krajiny. Tento stav však neodpovídá pracovní verzi 
zásad péče. 
 
Komentář: 
Námět pro MŽP – pokud jsou zde chyby, je ještě možnost je 
opravit. Jihočeský kraj však nepodal konkrétní popis těchto 
případů. Otázka na MŽP: Je možné takový popis dodat 
dodatečně? 
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6) Péče o lesy 
Za jednu ze stěžejních otázek považuje Jihočeský kraj tu 
skutečnost, jak se bude nakládat s lesy v NPŠ. Jak již bylo 
uvedeno, postrádáme zdůvodnění a analýzy současného stavu 
lesních porostů, jejich vyhodnocení a na základě tohoto 
vyhodnocení stanovení opatření k ochraně lesů, jak to umožňují 
pravidla NPŠ, která jsou uvedena v zákoně. Místo toho je k 
dispozici stručný dokument vypracovaný ředitelem Správy NPŠ, 
který ve velmi hrubých obrysech naznačuje způsob péče. 
 
Komentář: 
Dokument je zcela postačující. Pokud chtějí politici podrobnější 
výklad, stavějí se do pozice výše zmíněného automechanika vůči 
prof. Pafkovi. 
 
Jihočeský kraj postrádá analýzy i z důvodu rizik požárů, 
vysychání krajiny, změny odtokových poměrů v území, 
případného vlivu změny ekosystémů na obce (sucho, nedostatek 
vody, eroze), odolnosti lesů vůči přírodním katastrofám (vichřice, 
požáry, dlouhotrvající deště) apod. není zřejmé, zda byly vzaty v 
potaz poznatky o stavu lesních ekosystémů, které mají jednotlivé 
odborné organizace, viz např. Ministerstvo zemědělství, Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů. Kraji byl doručen materiál Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů - pokračování monitoringu 
kůrovce v PLO Šumava (publikováno dne 31. 1. 2019 č. j. 
21466/2018-MZE-16212). Tento materiál byl rovněž v lednu 
letošního roku doručen Správě NPŠ. Závěry tohoto materiálu 
jsou nanejvýše znepokojující s ohledem na budoucí stav kůrovce 
a s ohledem na kondici současných lesních ekosystémů. Tento 
materiál nebyl však v zonaci zohledněn a přitom nezohlednění 
jeho obsahu, bude znamenat vznik dalších škod v NPŠ. 
 
Komentář: 
Další uměle vykonstruovaný mnohokrát prodiskutovaný 
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pseudoproblém. Opatření proti vzniku lesních požárů je 
definováno v odst. 2, par. 22a ZOPK a nepostrádá tedy opatření 
pro důvod vzniku požárů. 
 
Při přípravě zonace byly použity výhradně materiály, které prošly 
vědeckou recenzí. 
 
Není možné při přípravě tak důležitého dokumentu, jako je návrh 
zonace, přihlížet k neodborným, nepodloženým či statisticky 
chybně zpracovaným materiálům. Zde zmiňovaný materiál 
(21466/2018-MZE-16212) byl sice zvažován, avšak jeho 
vědecká kvalita byla určena jako nulová. Materiál je plný 
statisticky chybných tvrzení, špatně provedených či 
interpretovaných analýz a vlastně žádné konkrétní doporučení 
ohledně zonace z něj není možné použít. 
 
Na vyžádání MŽP bude provedena písemně rigorózní recenze 
tohoto textu a poukázáno na zásadní chyby, kterých se zde autor 
dopustil, ať už v metodice, nebo ve statistické analýze dat a bude 
provedena analýza toho, zda výsledky práce lze dát do nějaké 
souvislosti s návrhem zonace. 
 
Závěry tohoto materiálu ohledně predikce populační dynamiky 
kůrovce jsou buď zcela mlhavé, nebo chybné. 
 
Celé území ČR je sužováno suchem, tento stav platí i pro 
Šumavu. Vliv lesa na vodní režim krajiny je více než zásadní. 
Kraj postrádá ve vztahu k navržené zonaci detailní analýzu 
současného stavu ekosystémů a vyhodnocení dosavadní péče 
chybí ve vztahu k navržené zonaci. Nelze ověřit, že zóny jsou 
vytýčeny správně. Přírodní zóna je na územích, která byla 
zničena kůrovcovou kalamitou. 
 
Komentář: 
Šumava je suchem postižena nejméně ze sledovaných oblastí 
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viz 
https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5002-dvanact-mytu-o-
sumave/, mýtus č. 3. 
 
Přízemní porost v přírodních zónách je vystaven plnému 
slunečnímu záření. 
Většina sluneční energie se nevyužívá na přírodní procesy, ale 
přeměňuje se ve zjevné teplo, které pohání vzestupné 
turbulentní proudění. Přehřátá krajina se v jeho důsledku 
vysušuje a ve smyslu biotické pumpy dotuje vodní páry pro 
chladnější oblasti. Je tedy otázkou, zda pro ochranu přírody a 
vodního režimu na Šumavě je vůbec žádoucí tyto oblasti zařadit 
do zóny přírodní a přírodě blízké, když se skutečné přírodní 
procesy zastavily a přirozená obnova lesa téměř neprobíhá. 
 
Komentář: 
Odborníky dávno vyvrácené mýty – viz 
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-akomentare/ 
jiri-kopacek-pohadky-jana-pokorneho-o-sumave 
 
Veřejnosti měla být nabídnuta detailní inventura ekosystémů na 
celém NPŠ, zejména v zónách přírodních a přírodě blízkých, 
zařazení ploch do jednotlivých zón, mělo být vyhodnoceno ve 
vzájemné souvislosti, ve vztahu k existenci škůdců a ve vztahu k 
vodnímu hospodářství na Šumavě a zejména ve vztahu k cíli, 
kterého má být dosaženo. Zkušenosti z minulého období dávají 
za pravdu tomu, že je nutné k přírodě přistupovat citlivě, stav 
důkladně zmapovat a vyhodnotit všechny dostupné názory. 
 
Komentář: 
Mediální kachna. Odborníci tyto otázky již dávno detailně 
prozkoumali, pro laiky platí příklad automechanika a prof. Pafka v 
komentáři výše. 
 
Tím, že v minulosti došlo k tomu, že řada území byla vyhlášena 
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jako bezzásahová, bylo umožněno, aby došlo k velkoplošnému 
rozpadu lesů. Přesto se přistupuje k nové zonaci postupem, který 
způsobuje důvodné obavy z dalšího zanikání lesa. Stejně jako u 
cestní sítě je zřejmé, že zonaci nelze oddělovat od zásad péče a 
tyto dva dokumenty projednávat odděleně. Jedná se o dva 
vzájemně provázané celky, na nichž musí být široká shoda a 
musí na sebe vzájemně navazovat. Bez toho nebude ani jeden z 
dokumentů kvalitní. 
 
Komentář: 
Odborníky dávno vyvrácené mýty – viz 
https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/5002- 
dvanact-mytu-o-sumave/, mýtus č. 9. 
Návrh zonace může možná vyvolávat obavy u některých laiků, 
mezi něž patří všichni tři autoří připomínek Jihočeského kraje, 
nikoli třeba u světově uznávaného odborníka specializujícího se 
na populační dynamiku škůdců, který publikoval na toto téma 
kolem stovky článků v nejprestižnějších světových časopisech, a 
jehož práce byly pozitivně citovány několika tisíci zahraničních 
vědců. Opět výrok automechanika o tom, jak má prof. Pafko 
operovat. 
 
Z toho důvodu i na tomto místě Jihočeský kraj poukazuje na to, 
že zásady péče by měly obsahovat snahu o zachování 
mimoprodukčních funkcí lesa ve všech zónách, stejně tak by měl 
mít les zvýšenou ochranu před nežádoucími vlivy by mělo být 
vycházeno z toho, že les má nezastupitelnou roli, která může být 
splněna pouze tím, pokud vzrostlému lesu přiznáme ochranu tak, 
aby mohl plnit svou funkci. Z toho musí podle přesvědčení kraje 
vycházet jak zásady péče, tak činnost orgánu ochrany přírody a 
krajiny. 
 
Komentář: 
Diletantský výrok svědčící o naprosté neznalosti problematiky 
ochrany přírody. V kontradikci s § 15, odst. (2) a (3) zák. č. 
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114/92 Sb. 
 
 
Jihočeský kraj požaduje, aby budoucí způsob péče ctil ochranu 
lesa a jeho funkce, neboť politikou ochrany „přírodních procesů v 
přirozené dynamice“ je už nyní ohrožen stávající les a les, který 
se v některých případech obtížně obnovuje. Postačí jedna 
disturbance, stávající sucho, neodklizení polomů a kůrovec se 
opět objeví ve velké síle. Tedy Jihočeský kraj požaduje, aby 
nebyly rozšiřovány stávající bezzásahové plochy, ale aby bylo 
možno zasahovat proti škůdcům a zejména přispět k obnově 
lesa formou umělé výsadby a zalesnění způsobem šetrným k 
přírodě alespoň do stavu, kdy se lesní ekosystémy dostanou do 
rovnováhy. Nelze přijmout tezi, že náhlá úmrtnost stromů v 
důsledku kůrovcové kalamity je běžným stavem, se kterým si les 
poradí, to je podle názoru Jihočeského kraje možné v případě 
menších gradací, nikoliv však v tomto rozsahu, kdy najednou 
odumírají velké lesní celky. 
 
Komentář: 
Odborně ničím nepodložené požadavky. 
 
Jihočeský kraj požaduje, aby bylo možno zasahovat proti 
škůdcům a zejména přispět k obnově lesa formou umělé 
výsadby a zalesnění. Podle odst. 1 § 22 ZOPK však: 
(1) Lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými. 
(2) S lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí lesa je příslušná 
hospodařit správa národního parku. Požadavek na zasahování 
proti škůdcům a přispění k obnově lesa umělou výsadbou je tedy 
naprosto irelevantní a míří mimo zákonem stanovené zájmy 
národních parků. 
 
Také platí § 22a pro "Nakládání s lesy v národních parcích 
stanovující, že podle odst. (1) "Vlastníci nebo nájemci lesů v 
národních parcích jsou povinni v nich hospodařit tak, aby byly 
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zachovány nebo podporovány především jejich přirozené 
ekologické funkce a biologická rozmanitost. 
 
Jihočeský kraj požaduje, aby bylo možno zasahovat proti 
škůdcům a zejména přispět k obnově lesa formou umělé 
výsadby a zalesnění. To ale nesplňuje požadavek na přirozené 
ekologické funkce ani biologickou rozmanitost na území NP 
stanovenou zákonem a je tedy v přímém rozporu se zákonem. 
1) Forma umělé výsadby, kterou předkládá návrh JČ Kraje 
předpokládá obnov pomocí geneticky odlišných semenáčků, 
včetně typů, které jsou nejen genotypově, ale i svým původem z 
podmínek monokulturního pěstování znevýhodněny, což vede ke 
snížené resistenci a odolnosti porostů vůči škodlivým biotickým i 
abiotickým činitelům. Tomu by naopak ale napomohla přirozená 
obnova, zaručující vyšší diverzitu porostů a tím i odolnost vůči 
těmto vlivům, které umělá obnova nemůže zaručit. Ekonomická 
efektivnost takových porostů může být nižší, ale jak již bylo 
řečeno výše, lesy 
v národním parku „nejsou lesy hospodářskými“. 
2) Rovněž není zmiňována devastace půdy v důsledku těžby, 
pojezdy těžkých strojů při těžební činnosti, které s sebou 
přinášejí vznik erozních rýh a následný zvýšený odtok vody z 
území. 
3) Také opatření proti kůrovci, kdy je vyžadován postřik 
insekticidy není přírodě blízkým způsobem zacházení na území, 
které by mělo být chráněno. Přehlížen je i fakt, že používání 
harvestorů používaných při odklízení napadených porostů může 
docházet k nežádoucímu roznosu 
lýkožrouta mimo území (trajektorie svozu dřeva). 
 
7) Fixace stavu na 15 let 
Jakkoliv je vyhláška podzákonným právním předpisem, je 
povinen Jihočeský kraj upozornit na to, že 15-leté moratorium 
schválené zonace je nesmyslné a mělo by být změněno. Je 
zřejmé, že situace v současné době je diametrálně odlišná od 
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situace, kdy byla schválena novela ZOPK. Za pouhé dva roky se 
situace změnila natolik, že kůrovcová kalamita vygradovala 
téměř na celém území ČR. Z toho důvodu Jihočeský kraj 
navrhuje, aby MŽP změnilo tuto dobu a výrazně ji zkrátilo. 
 
Komentář: 
Určuje § 18, odst. (6) zák. č. 114/92 Sb. Může tedy být změněno 
pouze novelou zákona. MŽP tedy nemůže svévolně tuto dobu 
zkrátit. 
 
Nota bene, to, že „kůrovcová kalamita vygradovala téměř na 
celém území ČR“ nemá nic společného se zonací NPŠ. 
 
Závěr 
S ohledem na výše uvedené žádá Jihočeský kraj o vyhovění 
shora uvedeným připomínkám a požaduje zejména to, aby 
nebyla v současné době zonace schválena, ale aby byla 
podrobena další diskusi s cílem ji pozměnit na úrovni MŽP. 
Zároveň požaduje, aby oba dva dokumenty, tedy zásady péče a 
zonaci projednávat jako jeden celek tak, aby byly tyto dva 
dokumenty provázány a zajistily především ochranu vzrostlého 
lesa a přiznání lesu jeho funkci tvůrce klimatu a základu pro 
život, dalších přírodních hodnot, tak i reálný život na území NPŠ 
nebo jeho blízkosti. 
 
Komentář: 
Tento požadavek Jihočeského kraje není ničím jiným než 
obstrukčním manévrem, pokoušejícím se podkopat složitě 
dosažené shody mezi obcemi a odborníky. Právě teď je 
jedinečná možnost konečně ustanovit vědecky podloženou 
zonaci, která změní dosavadní stav 135 zcela 
neživotaschopných ostrůvků a vytvoří prostor pro dokončení 
smysluplných zásad péče, na kterých se nyní pracuje. 
 

Hnutí Duha Hnutí DUHA se dlouhodobě věnuje problematice ochrany přírody   
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v národním parku Šumava. Odborně připomínkuje legislativu i 
podzákonné dokumenty, účastní se expertních debat, jedná s 
politiky i úředníky či popularizuje téma na veřejnosti.  
Z těchto důvodů proto Hnutí DUHA nyní podává připomínky k 
návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národního 
parku Šumava. Navrhuje významné změny v předkládaném 
vymezení zonace ve dvou variantách – v optimální a v minimální 
akceptovatelné. 

 Optimální varianta  
Hnutí DUHA spolu s vědci z Univerzity Karlovy, CzechGlobe – 
Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a z 
Jihočeské univerzity připravili odborný návrh vymezení přírodní 
zóny NP Šumava. Vycházeli přitom z dat získaných při 
podrobném mapování přírodních biotopů pro účely vymezení 
evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Přírodní 
zónu pak vymezili v těch biotopech, jejichž ochraně by dle 
odborných poznatků nejvíce prospělo ponechání přírody 
samovolnému vývoji. Hnutí DUHA a vědci společně tento návrh 
již dříve publikovali a odůvodnili v odborném časopise European 
Journal of Environmental Sciences1. Později návrh jen mírně 
upravili dle aktualizovaných zdrojových dat.  
 
1 Bláha, J., Romportl, D., Křenová, Z. (2013): Can Natura 2000 
mapping be used to zone the Šumava National Park? European 
Journal of Environmental Sciences 3 (1): 57– 64.   
 
Vhodné biotopy, které mají být zařazeny do přírodní zóny, jsou 
následující:  
L9.1 – Horské třtinové smrčiny nad 1 100 m n. m.  
L9.2 – Rašelinné a podmáčené smrčiny  
L9.3 – Horské papratkové smrčiny  
L5.1 – Květnaté bučiny  
L5.2 – Horské klenové bučiny  
L5.4 – Acidofilní bučiny  
A4 – Subalpínská vysokobylinná vegetace  

Vysvětleno 
  
Definování stavu ekosystémů jasně vyplývá 
z metodického pokynu MŽP (a pro lesy z metodiky 
stanovení stupňů přirozenosti). Nelze automaticky 
zařazovat do přírodní zóny určité tyty ekosystémů bez 
vyhodnocení jejich stavu (např. biotopy s nízkým stupněm 
zachovalosti dle mapování biotopů Natura 2000). Při 
vymezování zonace byla provedena analýza ekosystémů 
podle daných kritérií a nelze ji tedy porovnávat s návrhem 
Hnutí DUHA, který byl vytvořen dle kritérií zcela 
odlišných.   
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K1 – Mokřadní vrbiny  
L2 – Horské olšiny, jasanovo-olšové luhy  
L4 – Suťové lesy  
L10 – Rašelinné březiny, brusnicové bory  
M1 – Rákosiny a vegetace vysokých ostřic  
R1 – Prameniště  
R2 – Slatinná a přechodová rašeliniště  
R3 – Vrchoviště  
T2 – Smilkové trávníky  
T8 – Vřesoviště  
V1 – Makrofytní vegetace přirozených eutrofních a mezotrofních 
vod  
V3 – Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 
 
Kromě těchto biotopů byly mezi vhodné biotopy, které mají být 
chráněny jako přírodní zóna, zařazeny také mozaiky drobných 
přírodních biotopů a také divoké říční kaňony řek Vydra, 
Křemelná a Otava a jádrové území výskytu tetřeva hlušce. Říční 
kaňony si zasluhují nejpřísnější ochranu před kácením díky 
prudce svažitému a velmi obtížně přístupnému terénu. Jádrové 
území tetřeva hlušce pak má být chráněno ponecháním 
samovolnému vývoji, neboť právě taková ochrana tomuto 
ohroženému druhu nejvíce prospívá (členitý terén samovolně se 
vyvíjejícího horského smrkového lesa, minimum rušivých vlivů 
apod.). 
 
Po překrytí výše uvedených vrstev a nezbytných arondacích 
a praktických úpravách hranic takového území byla přírodní 
zóna NP Šumava vymezena na 53,03 % území NP. Právě 
takové vymezení přírodní zóny Hnutí DUHA navrhuje a 
apeluje na Ministerstvo životního prostředí, aby takové 
nezbytné úpravy v předkládané vyhlášce provedlo. Mapové 
vymezení uvedeného návrhu přírodní zóny je uloženo pod 
odkazem 
https://www.uschovna.cz/zasilka/ROC97XKGBNLMAVAI-DJE 
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Pozn.: výše zmíněný návrh vymezení přírodní zóny NP Šumava 
je rovněž prezentován v infolistu dostupném zde: 
 
https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/03/hd
_a_vedci_infolist_navrh 
_prirodni_zony_nps_final.pdf 
 

 Minimální akceptovatelná varianta  
V krajním případě – jestliže nebude možné akceptovat výše 
popsanou optimální variantu připomínek – Hnutí DUHA navrhuje 
alespoň úpravy ve vymezení zón ve 32 klíčových přírodně 
cenných lokalitách NP Šumava. Jejich podrobný popis spolu s 
odůvodněním změny vymezení zóny v každé lokalitě je uveden v 
tabulce, která je Přílohou tohoto dokumentu. Mapové vymezení 
všech 32 lokalit lze pak nalézt pod odkazem 
https://www.uschovna.cz/zasilka/ROJ3WRIGWL5TJZKT-Y2Y.  
 
Hnutí DUHA apeluje na MŽP, aby přinejmenším provedlo 
změny ve vymezení zón v uvedených 32 lokalitách. 
 
+ tabulková příloha – připomínky ke konkrétním lokalitám 
(viz samostatný soubor) 

  

  
Vážený pane ministře,  
 
Rád bych ocenil významný pokrok, kterého bylo dosaženo v 
souvislosti s odsouhlasením zonace Radou NPŠ a to především 
díky tomu, že došlo k zvýšení rozlohy jádrových území přírodní a 
přírodě blízké zóny NPŠ. Pokládám za nezbytné zachovat tuto 
rozlohu v zájmu zachování unikátních druhů a ekosystémů NPŠ, 
které jsou předmětem ochrany v tomto území. Jak bylo ostatně 
konstatováno v předchozím stanovisku COŽP v této věci.  
 
I přes tento celkově positivní dojem mám některé připomínky, 

Vysvětleno 
 
Zhůří: 
V souladu s příslušným ustanovením ZOPK (§ 18 odst. 1 
písm. d) a metodickým pokynem MŽP k vymezování 
zonace jsou zastavitelné plochy řazeny do zóny kulturní 
krajiny. Souhlasíme s autorem připomínky, že charakter 
území a přírodní hodnoty neodpovídají zařazení do zóny 
kulturní krajiny, při vymezování zonace se však vycházelo 
z platného územního plánu (byť byl schválen způsobem, 
který popisuje MMR v jimi uplatněné připomínce – viz 
výše). Současný právní status neumožňuje jiné zařazení, 
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které jsou zásadní pro zajištění ochrany, některých unikátních 
ekosystémů a v nich se vyskytujících druhů, a které se též 
shodují se stanoviskem Ústavu pro životní prostředí PřFUK a 
některých dalších instituci. První z nich se týká navrhovaného 
zařazení zhůřských luk do zóny kulturní krajiny, v oblasti bývalé 
obce Zhůří u Rejštejna. Tato změna umožňuje zastavitelnost 
předmětné lokality a navazující další změny, které, podle mého 
názoru ohrožují předměty ochrany, které jsou zde chráněny.  
 
Jak výrazný problém vnímám též řešením zonace v oblasti 
komplexu slatí východně od Horské Kvildy, kdy v návrhu NPŠ 
došlo k fragmentaci přírodní zóny do jednotlivých izolovaných 
plošek. Toto řešení zásadním způsoben zhoršuje životní 
podmínky druhů, které jsou předmětem ochrany a může též 
ovlivnit přírodní procesy, které jsou zodpovědné za fungování 
ekosystémů, které jsou předmětem ochrany. Bylo by nanejvýše 
vhodné sloučení těchto fragmentů do jednoho sceleného území. 

než do zóny kulturní krajiny.    
 
Komplex slatí u Horské Kvildy: 
V tomto případě jde o kompromisní návrh vzešlý 
z předjednávání návrhu zonace v regionu a respektující 
práva vlastníka.  
 

 
Ústav výzkumu 
globální změny AV 
ČR, v.v.i. 
 
 

 
 
Nesouhlas se zařazením lokality do zóny kulturní krajiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesouhlas s řešením zonace v oblasti komplexu slatí východně 
od Horské Kvildy 

Vysvětleno 
 
Zhůří: 
V souladu s příslušným ustanovením ZOPK(§ 18 odst. 1 
písm. d) a metodickým pokynem MŽP k vymezování 
zonace jsou zastavitelné plochy řazeny do zóny kulturní 
krajiny. Souhlasíme s autorem připomínky, že charakter 
území a přírodní hodnoty neodpovídají zařazení do zóny 
kulturní krajiny, při vymezování zonace se však vycházelo 
z platného územního plánu (byť byl schválen způsobem, 
který výše popisuje MMR). Současný právní status 
neumožňuje jiné zařazení, než do zóny kulturní krajiny.    
 
Komplex slatí u Horské Kvildy: 
V tomto případě jde o kompromisní návrh vzešlý 
z předjednávání návrhu zonace v regionu a respektující 
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Přírodovědecká 
fakulta Jihočeské 
univerzity v 
Českých 
Budějovicích 
 

 

Ano, bereme na vědomí. 
 
Viz rovněž výše - argumentace MŽP k připomínkám 
Jihočeského kraje a Plzeňského kraje 

 

V Praze 27. února 2020 

Vypracoval: Podpis: 
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	Část G odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je vhodné přepracovat.
	Současná podoba DPIA není vhodná i když návrh samotný na ochranu osobních údajů či soukromí nijak nedopadá. Nevhodný je odkaz na zákon č. 101/2000 Sb., jež byl derogován zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 




