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„Společná vize Šumava 2020“ 
 

Dohoda starostů obcí, jejichž správní území je zcela nebo částečně pokryté Národním 

parkem Šumava a ministra životního prostředí České republiky (dále partneři).  

 

Pro zlepšení spolupráce partnerů v oblastech udrţení a rozvoje kvality ţivota v obcích 

národního parku a ochrany přírody přijímáme následující dohodu:  

 

 

I. Dohoda o udrţitelném rozvoji na Šumavě 

Partneři jsou si vědomi existujících problémů a skutečností socioekonomického 

charakteru v šumavském regionu. K jejich řešení a podpoře rozvoje území a kvality 

ţivota 

1. Společně zpracovali Krajinný integrovaný plán rozvoje regionu NP Šumava 

(viz. Příloha č. 1), jako projekt rozvojových aktivit  realizovaných v kooperaci 

obcí, SFŢP, MŢP a Správy NP Šumava. (Příloha č. 2 – garance spolupráce 

MŢP, SFŢP a obcí na dokumentu KIPR).  

 

2. MŢP ve spolupráci s MMR předloţí neprodleně Vládě ČR ke schválení návrh 

plošné bonifikace ţádostí podaných ţadateli z Regionu NP Šumava do 

operačních programů spravovaných dotčenými resorty o 10% oproti 

současnému stavu. Představitelé samospráv se zavazují vhodným způsobem 

tento návrh podpořit. 

 

3. MŢP zpracuje a s obcemi projedná speciální podprogram SFŢP podporující 

rozvoj ekologické infrastruktury obcí zasahujících do území NP s alokací             

50 mil. ročně. Tento podprogram bude schválen bezprostředně po podpisu této 

dohody. 

 

4. MŢP a správa NP  v oblasti zaměstnávání lidí při péči o krajinu národního 

parku, zejména lesy, louky a pastviny, bude v rámci zákonných rámců 

preferovat regionální a místní dodavatele. Zadávání těchto prací bude od roku 

2010 jasněji rozděleno do tří základních bloků:  

 

a)  Prvním blokem je zadávání zakázek tzv. osvědčeným dodavatelům pro 

drobné objemy prací, které generují právě specifické podmínky péče o 

ekosystémy národního parku. Jedná se například o odstraňování 

rizikových stromů a souší, speciální podsadby lesních dřevin, pomocné 

odborné práce při monitoringu přírody, při údrţbě specifické infrastruktury 

jako jsou poválky, mostky, lávky, značení, stezky pro pěší apod. 

b)  Druhý, objemem prací větší blok budou tvořit dodavatelé zajišťující 

dodávky při péči o ekosystémy  národního parku formou rámcových 

smluv.  

c)  Třetí blok bude představovat  další rozdělení  dodavatelů na práce v 

lese vykonávané v běţných provozních podmínkách a v  kalamitních 

podmínkách 
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      II.Dohoda o dlouhodobé strategii péče o lesní i nelesní ekosystémy 

1. Partneři jsou si vědomi, ţe podmínkou smysluplného managementu lesních i 

nelesních ekosystémů NP je zajištění jeho dlouhodobé kontinuity a 

předvídatelnosti. Proto se dohodli na stabilizaci péče o ekosystémy NP na 

dobu 10 let pro zachování stávajícího bezzásahového managementu na ploše 

21 % území NP a jeho rozšíření max. o 9 % plochy NP v rámci přechodového 

managementu do roku 2020. V případě konsensuálního postoje partnerů můţe 

v odůvodněných případech (přítomnost hlavních dřevin stanovištně přirozené 

druhové skladby) být tato plocha rozšířena i o další porosty na základě 

doporučení k tomu společně vytvořené pracovní skupiny. Partneři se dohodli, 

ţe bezzásahovost je takový managementový přístup v lesních ekosystémech, 

který je ponechává svému přirozenému vývoji. Není tím omezen šetrný 

turismus. Tato část dohody bude promítnuta i do obsahu plánu péče o národní 

park a do zonace území národního parku. 

 

2. Do roku 2020 se dohodne dlouhodobý koncept a principy rozvoje 

bezzásahového managementu v lesích národního parku. V zájmu všech 

zúčastněných stran je dohodnout toto v nejkratším moţném termínu. 

 

3. Cizí majetky uvnitř NP a po obvodu NP budou chráněny před moţnými vlivy 

bezzásahových území  ochranným pásmem v šířce minimálně 200 metrů 

uvnitř NP a minimálně 500 metrů po obvodu NP na území České republiky, 

bude-li to technicky moţné a nebude-li dosaţeno jiné dohody. 

 

4. Mimo bezzásahová území bude Správou NP prováděno účelové přírodě blízké 

lesní hospodaření s cílem zvýšit druhovou i prostorovou rozmanitost lesa 

v porostech, kde v současnosti převaţují smrkové monokultury. 

 

5. Pro trvalé zajištění stávající rozlohy bezlesí a péče o ně a pro zachování a k 

podpoře biodiverzity Správa NP a CHKO Šumava po dohodě zásad s obcemi 

urychleně zahájí účinnou podporu péče o bezlesí NP Šumava: 

a. Správou NP Šumava bude podpořena realizace minimálně                            

2 investičních projektů „šumavských farem“ - moderních zařízení 

fungujících plně v souladu s ochranou kulturní krajiny a ochranou 

biodiverzity bezlesí, 

b. Správou NP Šumava bude urychleně zahájena účinná ochrana proti 

rozšíření invazních druhů rostlin a sukcese, 

c. Správou NP Šumava bude urychleně navrţena a realizována koncepce 

odstraňování nevhodných sukcesních společenstev. 

 

6. Pro kvalitní management NP Šumava je nezbytná úzká spolupráce se Správou 

NP Bavorský les. Pro území na společné hranici s novou částí NP Bavorský 

les bude po dohodě s obcemi a kraji zpracován společný program péče o les a 

obě správy budou v oblasti péče o les postupovat koordinovaně. V intencích 

této dohody bude upraveno a doplněno existující Memorandum o spolupráci 

Správy NP a CHKO Šumava a Správy NP Bavorský les (viz příloha č. 3). 
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III.Dohoda o podpoře Správy NP a MŢP obcím 

1. Partneři se dohodli, ţe budou společně usilovat o převod pro Správu 

nepotřebných   nemovitostí naopak potřebných pro ţivot a rozvoj obcí do 

majetku samospráv. Seznam těchto nemovitostí určených k převodu zpracuje 

MŢP, Správa NP Šumava a obce do konce roku 2009 a ministr ŢP jej předloţí 

ke schválení Vládě ČR (bude doplněno jako Příloha č. 4). 

  

2.  Ke zlepšení péče o krajinný ráz bude ve spolupráci se zástupci samospráv 

dokončen návrh zonace Architektonické náročnosti regionu (viz Příloha č. 5) a 

bude zavedena bezplatná konzultantská a poradenská sluţba pro obce a 

investory. 

 

3.   Partneři se dohodli, ţe jako priority řešení ekologické infrastruktury v regionu 

bude řešena problematika svozu, likvidace a vyuţívání odpadu, zlepšení 

návštěvnické infrastruktury (např. zoologický program, oprava zámku, 

modernizace a rozvoj informačních míst i mimo území NP, úprava veřejných 

prostranství a drobné návštěvnické infrastruktury v obcích, realizace 

společného projektu lyţařských tras Bílá Šumava), projekt Bezpečná Šumava, 

další zkvalitnění kombinované hromadné dopravy, rozvoj vodního 

hospodářství, ochrany ovzduší formou zlepšování vyuţití OZE a úspor energie 

v návaznosti na zkvalitnění a stabilizaci péče o bezlesí NP apod.. Za společný 

rozvojový dokument pro dodrţení tohoto rozvojového potenciálu se povaţuje 

Master plán – Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava 

s potřebným podchycením v rámci ZÚR. 

 

4. Správa NP Šumava se zavazuje, ţe zajistí konzultační sluţby k programu    

Zelená úsporám pro obce v regionu. 

 

IV.Dohoda o řešení případných konfliktů 

Partneři ve vzájemné shodě konstatují, ţe v případě oboustranného hodnověrného 

úsilí při naplňování ostatních bodů této dohody budou případné nejasnosti a rozpory 

řešit přednostně vzájemnou přímou komunikací, ne mediální cestou. K tomuto účelu 

budou přesně definovány komunikační kanály (viz Příloha č. 6). 

 

 

 


