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Vážený pane řediteli, 
na základě výzvy zveřejněné na Vašich internetových stránkách zasílám následující připomínky k návrhu 
Zásad péče o Národní park Šumava. 
 
Především mi dovolte připomenout materiál nazvaný Podkladová studie pro zásady péče o národní parky 
z dubna 2019, který pro Ministerstvo životního prostředí zpracovali kolegové z Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity a Akademie věd, a který k tomuto dopisu také přikládám. 
 
Zde cituji klíčové pasáže, ke kterým se bude následně vztahovat část mých konkrétních připomínek. 
„7.1 Obecné principy péče 
1. Za zásadní při přípravě zásad péče o NP považujeme vyhnout se dogmatickým přístupům, a to 
zejména: 
a) statickému chápání ekosystémů jako stabilních, trvalých a neměnných, resp. směřujících 
k nějakému cílovému stavu; 
b) vědecky neopodstatněnému a prakticky neudržitelnému dělení ekosystémů v NP na lesní a 
suchozemské nelesní (...), neboť tuto umělou hranici nerespektuje ani sukcese, ani živočichové; 
c) úzkému chápání přírodních procesů jako ortodoxní bezzásahovosti, protože některé biotické 
disturbance (např. přirozenou pastvou) nelze v omezeném prostoru NP, resp. přírodních a 
přírodě blízkých zón s úplným vyloučením zásahů zabezpečit. 
(...) 
3. Za samozřejmou a naprosto nezbytnou součást zásad péče považujeme: 
(...) 
c) zajistit monitoring prováděných managementových opatření (aktivních i bezzásahových) a 
vyhodnocení jejich efektivity při naplňování cílů ochrany přírody v NP. Je žádoucí využít tyto 
znalosti pro aplikaci adaptivního managmentu v NP – možnost vědecky odůvodněné korekce 
managementu musí být nedílnou součástí managmentu NP. 
d) nastavit na základě výsledků pravidelného monitoringu a výzkumu efektivní zpětnovazební 
mechanismy pro optimalizaci zásad péče o předměty ochrany – možnost vědecky odůvodněné korekce 
managementu musí být nedílnou součástí zásad péče;“ 
 
 
Nyní ke konkrétním připomínkám k návrhu Zásad péče o NPŠ: 
  

https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava/


K bodu 1.1.7., str. 13 a zároveň k bodu 3.1.1., str. 60: 
Cíle se věnují pouze abstraktním, těžko definovatelným a měřitelným konceptům, jako „obnova 
přirozených ekosystémů“, „nerušený průběh přírodních dějů“ nebo „zlepšování stavu ekosystémů“. 
Přitom lze definovat mnohem hmatatelnější cíle, které podle mého názoru i lépe odpovídají účelu ZCHÚ: 
Zejména zachování a obnova populací původních druhů (a to zejména těch zvláště chráněných, a zejména 
těch, které jsou předměty ochrany v NP).  
 
Zároveň podle mého názoru zákon ani metodická doporučení ministerstva nevyžadují, aby byly cíle 
členěny právě tak, jak je v předložené verzi Zásad. „Procesy“ a „biodiverzita“ nejsou zpravidla v 
protikladu, obzvlášť na území Šumavy, kde mezi nejcennější a nejrozšířenější biotopy patří horské 
smrčiny a různé druhy podmáčených stanovišť.  
 
Navrhuji následující úpravu pro str. 13. (text na str. 60 by bylo potřeba upravit obdobně): 
„a) zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů a populací původních druhů, zejména 
předmětů ochrany NP, a to především prostřednictvím zajištění nerušeného průběhu nebo obnovy 
přírodních dějů v jejich přirozené dynamice; tento cíl bude aplikován na převažující ploše území 
národního parku (dále v textu jen „cíl procesy“) 
b) zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů a populací původních druhů, zejména předmětů 
ochrany, a to především pomocí aktivního hospodaření na zbývajícím území 
národního parku (dále v textu jen „cíl biodiverzita“).“ 
 
ad a): Kromě včlenění zachování a obnovy populací mezi cíle je klíčové i připuštění „obnovy přírodních 
dějů“ tam, kde jsou cílem „procesy“. To předpokládá managementové zásahy pro obnovu procesů, které 
udržovaly původních populací nebo ekosystémů. Lze si představit oheň nebo pastvu velkých býložravců, 
ale to je v tomto návrhu ponecháno na dalším posouzení. 
ad b): Můj návrh kromě včlenění péče o populace jako cíle NP záměrně nerozlišuje, které ekosystémy 
jsou závislé na člověku a které ne. Jako cíl stanovuje aktivní péči o všechny, které jsou navržené v této 
zóně. Podle mého názoru můj návrh lépe charakterizuje to samé, co měli autoři na mysli, a lépe navazuje 
na zde navrhovanou verzi bodu a). 
 
Dále přímo na str. 60 navrhuji začlenění jasného mechanismu zpětné vazby ohledně efektivnosti 
zvoleného (ne)managementu pro zachování populací ohrožených druhů: monitoring, vyhodnocení dat a 
zhodnocení, jestli je plánovaný přechod „přírodnější“ zóny vhodný z hlediska benefitů pro ohrožené 
druhy, nebo je naopak třeba zásahů pro blokování sukcese apod. (V navrhovaném textu zmíněné 
hodnocení „cílového stavu ekosystému“ je zcela nedostatečné, protože je narozdíl od populací druhů 
abstraktní, mnohoznačné a těžko měřitelné.) 
 
K bodu 2.4.4, str. 49: 
U tetřívka obecného je uvedeno „Na některých lokalitách je problémem pastva, která by měla být 
vystřídána sečí.“ Takto obecně, bez uvedení zdroje nebo shrnutí vlastních dat, je to tvrzení 
rozporovatelné. Např. v Alpách je pastva doporučovaná (Schweiger A.-K., Nopp-Mayr U., Zohmann M. 
2012. European Journal of Wildlife Research 58: 35-45). 
Pokud nebude blíže zdůvodněno, navrhuji vypustit. 
 

http://www.forumochranyprirody.cz/jaky-habitat-preferuje-tetrivek-obecny-belokur-horsky
http://www.forumochranyprirody.cz/jaky-habitat-preferuje-tetrivek-obecny-belokur-horsky


 
K bodu 3.1.2., str. 61: 
Pro zónu přírodě blízkou a pro zónu soustředěné péče navrhuji cíl: 
„managementovými opatřeními nahrazovat působení přírodních jevů, je-li potřebné pro zajištění populací 
ohrožených druhů“, nebo obdobný. 
To lépe ospravedlní cílenou péči o chráněné druhy rostlin a živočichů. Např., ale zdaleka nejen, o tetřívka 
nebo hořeček, o jejichž nepříznivém stavu se hovoří např. na straně 25, respektive 27. 
 
K bodu 3.3, str. 66: 
V návaznosti na předchozí navrhuji upravit principy péče v jednotlivých zónách. Např: 

- „přírodní: zajištění nerušeného průběhu přírodních procesů v jejich přirozené dynamice“ (stejné 
jako je v návrhu) 

- „přírodě blízká: podpora a obnova přirozených procesů, příprava pro přechod do přírodní zóny, 
péče o ohrožené ekosystémy a populace“ (konkretizace) 

- „soustředěné péče o přírodu, cíl „procesy“: rekonstrukce významně pozměněných ekosystémů, 
postupná obnova přirozených procesů, ekosystémů a populací“ (doplnění populací) 

- „soustředěné péče o přírodu, cíl „biodiverzita“: diferencovaná aktivní péče s cílem podpory a 
ochrany biodiverzity a tradičního hospodaření v krajině“ (doplnění tradičního hospodaření, a 
zároveň zobecnění, aby se zde nepečovalo jen o to, co je ovlivněné činností člověka) 

 
Dále lze cíl „biodiverzita“ přejmenovat na cíl „tradiční krajina“, bude-li biodiverzita vlastně v obou cílech 
prostřednictvím slova „populace“, jak navrhuji výše. 
 
K bodu 3.3.2, str. 70: 
Navrhuji upravit úvodní větu k nelesním ekosystémům v zóně přírodě blízké na: 
„Základním principem péče o nelesní ekosystémy je zajištění jejich dlouhodobého zachování.“ 
Možné doplnit „pokud možno pomocí ponechání bez zásahu“. 
U rašelinišť apod. to stejně znamená bezzásahovost, ale u trávníků, světlin, vřesovišť apod. to znamená 
občasnou extenzivní managementovou péči (a to vč. maloplošných, které nejsou samostatně 
vymapované). 
 
K bodu 3.3.3, str. 72 a 74: 
Větu „V porostech s cílem biodiverzita lze těžit i jiné druhy dřevin než smrk tak, aby byla zachována 
trvalá přítomnost horní stromové vrstvy“ navrhuji vypustit. Může být v přímém rozporu s cílem zvýšení 
biodiverzity - mnohé „lesní“ druhy vyžadují místa s rozvolněným korunovým patrem, květnaté lesní 
světliny, osluněné mrtvé dřevo apod. 
 
Dále navrhuji vypustit větu „V zimním období se přikrmuje v přezimovacích zařízeních, výjimečně mimo 
ně na určených místech.“ Jistě by to nemělo být běžnou praxí, to by bylo v přímém rozporu s 
předcházejícím textem. Zcela speciální případy, kdy by taková praxe mohla být potřeba, by měly být 
zdůvodněny z pohledu ochrany biodiverzity, což text pokrývá dostatečně. 
 
Dále navrhuji zařadit možnost lesní pastvy v rámci opatření zvyšujících biodiverzitu (viz též Podkladová 
studie PřF JU). 



Dále navrhuji vypustit následující odstavec: 
„Řada významně pozměněných ekosystémů druhotného bezlesí byla, nebo ještě v současné době je, 
ponechána samovolnému vývoji několik desítek let, nebo šlo o bezlesé pozemky, jejichž management byl 
spíše extenzivního charakteru a umožnil existenci druhově bohatých ekosystémů. Na těchto plochách je 
aplikován princip nezasahování do nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice. 
Zachování pro biodiverzitu příznivého samovolného vývoje těchto ploch s druhotnými ekosystémy je 
aplikováno v době, kdy stav biotopu již vylučuje aplikaci destruktivního opatření a kdy hodnota 
přírodního prostředí spočívá již v postupném sukcesním procesu.“ 
Jde-li o pozemky, kde existují zvláště druhově bohaté ekosystémy, mělo by být cílem je zachovat. To 
někdy může znamenat samovolný vývoj, ale zejména spočívá-li „hodnota přírodního prostředí již v 
postupném sukcesním procesu”, je nezbytné tento proces pravidelně obnovovat, jinak sukcese samovolně 
skončí v méně hodnotném stavu hustého, zapojeného lesa. Jako celek tedy tento odstavec působí 
rozporuplně a vzhledem k předcházejícímu textu nadbytečně. 
 
K bodu 3.5.7, str. 84-86: 
Kromě monitoringu ptáků a rostlin na speciálních plochách zcela chybí monitoring společenstev jako 
celku, nejen cílových druhů. Je zásadní zajistit sledování účinnosti ochranných opatření na společenstva 
jako celek pomocí sledování dalších indikačních skupin - malí savci, denní a noční motýli, opylovači, 
létající hmyz obecně, lezoucí bezobratlí, dřevokazný hmyz, půdní fauna, ryby, plankton, bentos, atd. (Je-li 
to myšleno odstavcem 3.6.1.I, doporučuji myšlenku lépe specifikovat.) 
 
Dále kromě rysa, tetřeva a kurů není zmíněn genetický výzkum. Přitom i zdánlivě obyčejné druhy 
živočichů i rostlin mohou mít významné lokální populace s odlišnými genotypy. Navrhuji zahrnout 
obecný plán na podporu genetického výzkumu šumavských populací původních druhů rostlin a živočichů. 
 
 
Další drobné poznámky: 
 
K bodu 2.1.4., str. 25: 
Uvádí se, že populace mihule potoční „není izolovaná“. Navrhuji zohlednit izolaci šumavské populace 
vodní nádrží Lipno (a dalšími) vůči zbytku populací v povodí Vltavy v širším slova smyslu. 
 
K bodu 2.2.1, str. 31: 
Patrně míněna „desublimace“ místo „sublimace“. 
 
K bodu 2.3.5, str. 39: 
Doporučuji jazykovou a stylistickou korekturu. 
 
K bodu 3.2.2, str. 70: 
V odstavci Nelesní ekosystémy chybí oddělení věty před slovy „v případě“, což vede ke změně zřejmě 
zamýšleného významu. 
 
 
 



Předem děkuji za vyřízení a Vaše případné reakce, 
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