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Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava s důrazem na požáry vegetace 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován Národnímu parku Šumava, s důrazem na jeho specifika, vazbu na 
administrativní uspořádání státu, roli Správy parku, důraz, kladený na krizové řízení 
respektive prevenci požárů. 
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Summary 
 
The paper is devoted to the Šumava (Bohemian Forest) National Park, with an emphasis on 
its specificity, linkage to the administrative organization of the state, the role of park 
management, as well as importance of the crisis management or prevention of fires on the 
respective territory. 
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Národní park Šumava 
 

 
 
Základní informace 
 
Na formování krajiny Šumavy se člověk ve větší míře svou činností podílel až zhruba od 
konce 12. století (první kolonizace). Celé území přibližně do poloviny 18. století pokrývaly 
neporušené pralesy. Přesto již v dávných dobách zde existovaly relativně frekventované 
přechody (například "Zlatá stezka" doložená již v 11. století). 
 
Zásadní roli při utváření dnešních lesních a nelesních ekosystémů Šumavy sehrála až 
kolonizace v rámci 17. a 18. století, spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví. 
Výrazně se zmenšují plochy pralesů, vznikají nové dřevorubecké osady a s tím i nové typy 
stanovišť. Okolo roku 1750 je možné zaznamenat i první zmínky o „turistice“ na Šumavě. 
 
Na sklonku 19. století se začalo se na Šumavě stavbou rozhleden a turistických chat. Chaty  
a atraktivní místa postupem času spojila velmi dobrá síť turistických značek, která zůstala 
z velké části zachována dodnes.  
 
Uzavřením hraničního pásma v 50. letech 20. století se přerušilo mnoho značených cest  
a velká část chat byla zrušena. Turistika byla omezena jen na vybrané oblasti. Otevření 
hraničního pásma a nových hraničních přechodů v letech 1989 a 1990 přineslo celkové 
oživení a rozšíření turistických možnosti.  
 
Národní park Šumava vznikl v roce 1991. Účelem jeho vzniku bylo ochránit mozaiku 
unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných 
řek a ledovcových jezer. Šumava tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, často 
bývá proto označována jako zelená střecha Evropy (Grüne Dach Europas).1 Žijí zde desítky 
ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako jsou rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se 
nevyskytují nikde jinde na světě než právě ve zdejších rašeliništích. 
 
Turistů do prostoru parku ročně přijíždějí asi dva miliony, což pro toto území představuje 
nemalou zátěž. Horní tok Vltavy je též oblíben vodáky. 
 
Klima v rámci parku se může propastně lišit od jiných lokalit republiky. Například v roce 
2000, kdy třeba v Národním parku České Švýcarsko mnohokrát hořelo, byla na Šumavě 
mnohem větší vlhkost a k požárům příliš nedocházelo a nebylo nutné ani omezovat pohyb 

                                                           
1
 Über das "Grüne Dach Europas"; in: Der Bayrische Wald <http://www.bayerischer-wald.de/Erleben/Sommer-

aktiv/Motorrad-Erlebnis/Touren/Ueber-das-Gruene-Dach-Europas>. 
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osob po území Parku.2 Každý turista musí nicméně dodržovat návštěvní řád spojený  
s požárními předpisy. 
 
Oblast Šumavy vykazuje relativně nízké průměrné roční teploty a velmi vysoký úhrn srážek. 
Hodnoty naměřené ve vysokých polohách dokonce výrazně překonávají údaje ze 
srovnatelných nadmořských výšek Alp. K nejstudenějším a nejdeštivějším místům patří 
Březník u Modravy. 
 
Nejteplejším měsícem na Šumavě je obvykle červenec (s průměrnou teplotou přes 15°C). 
Průměrné roční množství srážek je 838,3 mm, nejvíce jich spadne od června do srpna, jen 
samotný červen vykazuje v průměru 120,4. Největší množství vodních srážek za 24 hodin 
bylo v Kašperských Horách naměřeno 30. května 1940, kdy napršelo 163mm. Dnů s mlhou je 
nejvíce v říjnu až prosinci (za toto tříměsíční období v průměru celkem 27 dnů) 
 
Řeky na Šumavě patří ke středoevropskému typu vodních toků s maximálními vodními stavy 
v jarních měsících v důsledku tání sněhu. Minima nastávají na počátku podzimu v září  
a v říjnu. 
 
Lipenská nádrž je významnou atrakcí pro letní turistiku. Byla vybudována v letech 1950 až 
1959. Hráz má výšku 25m a délku 282m.V hloubce 150 m pod dnem nádrže je ve skále 
hydrocentrála s Francisovými turbínami. Od nich proudí voda 3,5 km dlouhým podzemním 
tunelem pod horou Luč do vyrovnávací nádrže nad Vyšším Brodem, kde jsou ve druhé 
hydroelektrárně instalovány Kaplanovy turbíny. S napouštěním jezera se začalo v únoru 
1958, silná obleva v tu dobu naplnila údolí vodou během několika dnů. Vodní plocha rozlohy 
kolem 5 000 ha dosahuje délky až 44 km a šířky v některých místech až 4 km. Vodní hladina 
přehradního jezera kolísá kolem kóty 717 m. 
 
Ve třicátých letech 19 století byla pod jižním svahem Boubína uměle vytvořena vodní nádrž. 
S její pomocí bylo uměle zvyšováno množství vody v Kaplickém potoce, aby se tak mohlo 
dopravovat vytěžené dřevo. Rezervací byla prohlášena plocha o 141 ha, avšak po kalamitách 
v sedmdesátých letech 19. století nezbylo, než tuto plochu zmenšit na lesní oddělení  
o velikosti 47 ha. V roce 1958 byla ochrana rozšířena i na okolní les, dnes je tedy rezervace 
velká přes 600 ha. Vlastní rezervací je plocha mezi Lukenskou silnicí a Kaplickým potokem až 
k jezírku. Aby se zamezilo škodám, způsobeným jelení zvěří i návštěvníky, bylo nutné tuto 
část uzavřít. Prohlídková trasa vede po okraji rezervace. 
 

                                                           
2
 Hasiče zaměstnává dost lesních požárů: Vinu má teplé a suché počasí i neukázněnost; in: MFD, 10. V. 2000. 
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V rámci Šumavy existují i dva zajímavé vodní kanály:3 
 

 Schwarzenberský plavební kanál. Myšlenka spojení povodí Vltavy a Dunaje umělým 
průplavem pochází už z doby Karla IV. Nedokonalost technických prostředků však 
veškeré záměry odsoudila nadlouho k nezdaru. Teprve koncem 18. století navrhl 
knížecí lesní inženýr Josef Rosenauer velkorysé řešení, které umožňovalo plavení 
dřeva ze šumavských lesů do povodí rakouské řeky Mühl a po ní do Dunaje. Roku 
1791 byla dokončena první část průplavu od povodí Mühlu po úbočí Růžového vrchu 
ve Svatotomášském pohoří až k jezernímu potoku vytékajícímu z Plešného jezera, 
který kanál napájel vodou. Kanál byl po celé délce téměř 40 km vyložen kamennými 
deskami. Na dně široký 1,6 m dosahoval hloubky kolem 1 metru. Roku 1822 byla 
dokončena i druhá část kanálu včetně 419 m dlouhého tunelu pod Jelením hřbetem. 
Na celkovém spádu 255 m napájely kanál vodou četné potoky, křižující jeho trasu. 
Jejich vody reguloval důmyslný systém umělých jezírek, takže ani v létě jeho koryto 
nikdy nevyschlo. Kanál sloužil ještě roku 1962, kdy se dříví dopravovalo smykem  
k nádraží do Nové Pece. Dnes je z kanálu technická památka prvořadého významu. 
Podél kanálu vedou turistické cesty, přístup k němu je možný i pěšky a na kole z Nové 
Pece nebo z Nového údolí. 

 Vchynicko-tetovský kanál.  Stavba plavebního kanálu umožnila dopravu dřeva z dříve 
nepřístupných poloh kolem Modravy do řeky Otavy, po lesní kalamitě koncem 18. 
stol. Před stavbou kanálu nebyla plavba možná pro kamenné koryto Vydry pod 
Antýglem. Kanál, vystavěný v letech 1799 až 1800 inženýrem Josefem Rosenauerem, 
směřuje od toku Vydry mírným spádem kolem Kostelního vrchu do povodí 
Sekerského potoka a příkrým skluzem do řeky Křemelné. Jeho celková délka byla  
14 kilometrů. Dříví se tu plavilo ještě počátkem 20. století. Ve třicátých letech  
20. století byla z kanálu vybudována odbočka potrubím do nádrže pod Sedelským 
vrchem nad Srním, odkud vody kanálu proudí do hydroelektrárny na Čeňkově pile. Na 
trase kanálu jsou zachovány četné kamenné klenuté můstky a na mnoha místech 
zbytky vyzděného koryta, podél kanálu vede turistická cesta.  

  
 

                                                           
3
 Naučné stezky v Národním parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  

<http://www.npsumava.cz/cz/1129/sekce/naucne-stezky-v-np/>. 
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Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava4 
 
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava je příspěvková organizace, 
zaměřující se na ochranu přírody na území Národního parku Šumava a chráněné krajinné 
oblasti Šumava, tvořící stejnojmennou biosferickou rezervaci. Předmětem hlavní činnosti 
příspěvkové organizace, v souladu s platnými právními předpisy, je: 

 
1. státní správa v oboru ochrany přírody a krajiny na území Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti; 
2. státní správa v oborech lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany 

zemědělského půdního fondu na území Národního parku; 
3. odborná činnost v oboru ochrany přírody na území Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti; 
4. odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního 

plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně 
na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti; 

5. monitoring přírodního prostředí; 
6. koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu a monitoringu, 
7. poradenská, metodická a znalecká činnost v oboru ochrany přírody a životního 

prostředí; 
8. usměrňování a regulace dopravy, návštěvnosti a jiných aktivit na území Národního 

parku a Chráněné krajinné oblasti; 
9. odborná správa lesů na území Národního parku; 
10. informační a průvodcovská služba; 
11. provozování návštěvnických středisek a zařízení pro ekologickou výchovu; 
12. propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí; 
13. dokumentační činnost a provoz muzeí; 
14. sanační, údržbářské práce, biotechnické zásahy, výstavba a údržba cest a budov, 

výroba a údržba terénních zařízení; 
15. činnost s návazností na ochranu přírody a krajiny Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti, turistiku a využívání území; 
16. činnost v oboru cestovního ruchu a turismu na území Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti; 
17. hospodaření v lesích Národního parku, včetně hospodaření s pozemky určenými 

k plnění funkcí lesa, s jiným lesním majetkem a včetně navazujících výrobních 
činností; 

18. výkon práva myslivosti a rybářství na území Národního parku; 
19. výkon státní statistické služby. 

 
Kontaktní údaje 
 
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava 
1. máje 260, 385 01 Vimperk, tel. 0339/413095, 0339/413000  
Oddělení vztahů s veřejností a informačních systémů, jana.sysova@npsumava.cz 

                                                           
4
 Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava <http://www.npsumava.cz/cz/>. 
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V souvislosti s Národním parkem Šumava vznikla studie „Zabezpečení požární ochrany 
v Národním parku Šumava“ (Zdeněk Hanuška, na objednávku Správy Národního parku 
Šumava, červenec 2009). 
 

Struktura studie (43 stran) je následující:  
 

 Strana 1-3: Titulní listy a obsah. 

 Strana 4: Stručná informace o kompetencích správy Národního parku Šumava. 

 Strana 4-5: Plán péče Národního parku Šumava a popis obhospodařovaného území 
(680 km2, z toho zhruba 80% tvoří lesní pozemky rozdělené do tří zón). 

 Strana 6-8: Návštěvníci parku a opatření navrhovaná v souvislosti s jejich ochranou  
a zamezením vzniku požárů (informační tabule, role mobilních operátorů při lokalizaci 
volajícího, technická vybavenost, koordinace zainteresovaných složek). 

 Strana 8-11: Charakter požárního nebezpečí. Tabulka popisující požární ohrožení 
specifických ekosystémů. 

 Strna 11-14: Povinnosti Správy Národního parku v oblasti požární ochrany  

 Strana 14-24: Protipožární opatření. Studie operuje s informací, že 98 % požárů v lese 
– není zřejmé, zda všeobecně nebo v Národním parku Šumava – založí člověk. 
Vzhledem k řídkému osídlení nemusí být tento požár včas zpozorován. Existují  
i rezervy v pokrytí území parku hasičskými silami a prostředky. Na str. 19 a 20 je 
nastíněna katastrofická varianta požáru v suchém období v relativně odlehlé lokalitě, 
která by mohla zničit až 1200 ha lesa. V této souvislosti autor navrhuje zřízení 
požárního sboru Národního parku Šumava, posílení stávajících hasičských sborů 
v jeho okolí a opatření pro efektivnější využívání existujících vodních zdrojů. Zároveň 
je nutné udržovat, případně rozšiřovat síť komunikací využitelných pro hasičskou 
techniku.  

 Strana 24-26: Rekapitulace navrhovaných opatření. 

 Strana 27-36: Vybraná legislativní ustanovení vztahující se k problematice  

 Strana 37-38: Hasičské jednotky zasahující v Národním parku. 

 Strana 39-40: Tabulka „Požáry lesů v České republice 1998 až 2008“. 

 Strana 41: Návrh technického vybavení strážní a informační služby NP o celkové ceně 
více než 47 milionů Kč. 

 Strana 42-43: Odhad sil a prostředků na zvládání konkrétních typů pozemního  
a korunového požáru.  

 Tato studie neobsahuje žádnou detailnější statistiku, týkající se samotného 
Národního parku Šumava. 
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Zjištění z otevřených zdrojů k tématu požární bezpečnosti v Národním parku Šumava 
 
1) Budování „hasičského“ letiště u Prášil (fungující od roku 2000):5 
 

 Národní park dal zelenou výstavbě přistávací plochy pro speciální hasičská letadla  
u Prášil. Podmínkou je, že plocha bude využívána jen na leteckou činnost prováděnou 
v naléhavém veřejném zájmu. Plocha nebude využívána pro sportovní či jiné létání. 

 Pracovníci parku na vlastní náklady odstranili kameny na místě přistávací plochy, 
které by ohrožovaly přistávající letadla. 

 Na místě je pro případ požárů zajištěno tankování paliva i hasební látky do letadel. 
Načerpání tisíce litrů hasební látky, kterou tvoří voda a smáčedlo, do nádrže letadla 
bude trvat jen 40 vteřin. Stroj potom může okamžitě odstartovat k dalšímu zásahu 
proti ohni v nepřístupném terénu. 

 Třicet procent lesních požárů bývá zjištěno během pravidelné letecké hlídkové 
činnosti. Dříve byly v terénu nasazeny požární hlídky, kterým se však podařilo odhalit 
jen 0,3 procenta lesních požárů. 

 V případě lesních požárů startovala letadla z klatovského letiště v součinnosti  
s pokyny vedení Hasičského záchranného sboru v Klatovech. 

 Doposud se k hašení využíval letoun Čmelák, běžně využívaný k práškování 
zemědělských ploch. Od roku 1999 je na klatovském letišti připraven zmodernizovaný 
ruský dvouplošník AN – 2, který pojme až 12 hektolitrů – a může nad šumavskými lesy 
hlídkovat nepřetržitě až šest hodin. Zvlášť zdatným pomocníkem je v kopcovitém 
terénu a v lokalitách, které jsou pro klasickou protipožární techniku nedostupné.  
V případě protipožárního zásahu v Pošumaví může operativně doplňovat vodu na 
malých letištních plochách poblíž Bezděkova na Klatovsku a Týnce u Horažďovic. 

 
2) Koncept „Bezpečná Šumava“ (projekt spuštěný roku 2008) a role Informační a strážní 
služby v rámci integrovaného záchranného systému:6 
 

 Do projektu Bezpečná Šumava jsou zapojeny všechny v místě aktivní složky 
integrovaného záchranného systému, a to Informační a strážní služba (ISS) Národního 
parku Šumava, Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky, Hasičský 
záchranný sbor České republiky, Horská služba Šumava a armádní letecká záchranná 
služba. 

 Výsledkem spolupráce je mimo jiné lepší využití znalosti území k rychlejší pomoci  
v nouzi a zlepšení pokrytí území záchrannými složkami. 

 Projekt je reakce na mimořádné události v, jako jsou například horské požáry, 
pohřešování osob nebo zranění v horském nepřístupném terénu. 

 Projekt Bezpečná Šumava funguje na základě smluv a dohod mezi zainteresovanými 
složkami, některé se ještě připravují.  

                                                           
5
 Letiště pomůže při likvidaci požárů; in: Blesk, 23. VIII. 1999. 

V Národním parku Šumava budou mít hasiči malé letiště; in: Právo, 19. VIII. 1999. 
6
 Projekt Bezpečná Šumava funguje třetím rokem; in: Právo, 14. IX. 2011. 

Členové šumavské strážní služby zasahují u stovek případů; in: ČTK, 8. IX. 2011. 
Záchranáři se předvedou u Prášil; in: 10. IX. 2011. 
Pískala, R.; Kajtman, J., Bezpečná Šumava; in: ČT24, 11. IX. 2011. 
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 S ohledem na znalost horských terénních poměrů hráli v projektu od začátku 
významnou roli členové Informační a strážní služby. V řadách Služby roku 2011 
působilo 28 až 30 osob (podle různých údajů). Ti zasahují nejčastěji u pádů z kola, 
dopravních nehod nebo při takzvané nouzi (vysílení, ztrátě orientace, podcenění 
zdravotního stavu nebo neodhadnutí počasí a situace v terénu).  

 Členové jsou profesionálně proškoleni i vybaveni, jejich zásahy jsou proto velmi 
efektivní a jsou respektovanými partnery ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. Členové absolvovali certifikované kurzy předlékařské první 
pomoci, vodního záchranářství a kurz lezec– záchranář u Horské služby. 

 Základny Služby jsou zřízeny ve třech šumavských obcích a jejich hlavním úkolem je 
vyjíždět k nehodám, akutním úrazům nebo monitorovat lesní požáry. Ve většině těch 
případů, kdy někdo upadne někde na túře, tak jsou obvykle ti první na místě.  

 Služba je určená jednak návštěvníkům Národního parku Šumava, ale samozřejmě  
i místním obyvatelům, protože dojezdové vzdálenosti všech těch složek jsou často 
velké. 

 Roku 2009 řešili 125 případů, roku 2010 350 a roku 2011 do konce srpna již více než 
250 případů. 

 Od roku 2011 je v provozu dispečerské číslo 800 977 977. To je nonstop k dispozici 
návštěvníkům parku a všem složkám integrovaného záchranného systému pro řešení 
mimořádných událostí na území parku. 

 Pokračováním projektu je zpracovaná studie zmapování a řešení požárních rizik  
a připraven je projektový záměr modernizace záchranářské techniky pro mimořádné 
události, který pro potřeby parku počítá s třemi autocisternami pro velkoobjemové 
hašení lesních požárů za 20,1 miliónu korun. 

 V rámci strategie plánuje vedení parku i založení vlastního hasičského sboru. 

 V poslední době došlo k instalování 140 traumatologických bodů, díky kterým se 
záchranáři snáze dostanou k problémovému místu (písmena, číslice, GPS souřadnice, 
tísňové linky). Ten, komu se něco stane, ten, který by se ztratil, tak pouze uvede 
písmeno a číslovku, která je součástí tohoto traumatologického bodu, na některý, na 
některou linku. 

 V květnu 2009 hasičské záchranné sbory Plzeňského a Jihočeského kraje uzavřely se 
správou parku dohodu o vzájemné pomoci. 

 Správa národního parku zařadila 15 terénních vozidel do integrovaného záchranného 
systému, z toho je osm plně vybaveno záchranným materiálem. 

 Od července 2011 platí smlouva ISS také se záchrannou službou Plzeňského kraje  
a připravuje se s jihočeskými záchranáři. 

 Součástí projektu Bezpečná Šumava byla také studie zabývající se riziky požáru na 
území parku. Na jejím základě se nyní připravuje rozsáhlý projekt zaměřený na 
modernizaci hasičské techniky při případných zásazích. Náklady jsou asi 700 milionů 
korun a nyní probíhá schvalování na evropské úrovni. Žadatelem je 13 hasičských 
sborů jednotlivých krajů a správa národního parku, která sama počítá se získáním tří 
cisteren pro velkoobjemové hašení lesních požárů za více než 20 milionů korun. 

 Státní správou požárního dozoru bylo nařízeno zřízení jednotky dobrovolných hasičů 
Národního parku, která byla zřízena. Nyní jsou řešeny finanční prostředky na její 
technické vybavení. 
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 Jestli hasičský sbor Národního parku Šumava opravdu vznikne, rozhodnou hlavně 
finanční prostředky.7  

 
3) Spory o koncept „bezzásahového“ Národního parku:8 
 

 Velmi vyhrocené jsou rozpravy mezi stoupenci a odpůrci „ponechání lesa sobě 
samému“, například s ohledem na působení kůrovce nebo odstraňování dopadů 
hurikánů. Odpůrci tohoto konceptu argumentují, že neodklizené popadané stromy 
mohou znesnadnit zásahy hasičských vozidel v případě požáru.  

 „Vzniklé souše pak logicky představují i zvýšené riziko požáru. Kdyby došlo k jejich 
vznícení, což vzhledem ke stovkám tisíc turistů, kteří v létě na Šumavu vyrazí, není 
vůbec vyloučeno, byla by likvidace požáru velice náročná ... Tzv. zelená střecha Evropy 
se tak paradoxně stala největším bezlesím na původně lesní půdě ... Změn 
souvisejících s uschlými lesy si však všímají také meteorologové. V o mnoho kratší 
době nad Březníkem roztává sníh. V souvislosti s usycháním lesa a narušením jeho 
okrajové hradby kolem planiny na Březníku tu jsou znatelně teplejší noci. S pozvolným 
oteplováním se samozřejmě zvedá i velmi nízká průměrná teplota planiny na 
Březníku.“9 

 
4) Napětí mezi prioritami požární ochrany, ochrany přírody a rozvoje obcí a cestovního 
ruchu:10 
 

 Zatímco některé obce na Šumavě usilují o zřízení nových hraničních přechodů, správa 
Národního parku tvrdí, že přechodů je dostatek, a nehodlá povolovat zřízení dalších. 
Zejména to platí o vizi přechodu Modrý Sloup, který prosazuje obec Modrava. Cesta 
na hranice by podle ochranářů vedla dva a půl kilometru suchým lesem, kde navíc 
padají stromy. Pokud by se zde pohybovali turisté, hrozilo by údajně akutní nebezpečí 
vzniku lesního požáru. 

 
5) Příklady popisující obtížnou přístupnost některých lokalit z hlediska hasebních zásahů 
(stejně jako nutnost mezi-agenturní spolupráce): 
 

 Srpen 1998: Největším nebezpečím pro lesy jsou neukáznění trampové a vodáci. Na 
případné požáry jsme připraveni, cisternová auta jsou neustále naplněna vodou. 
Ovšem velice záleží na včasném nahlášení požáru. Likvidaci ohně ovlivňuje také 
přístupnost místa. Hadice jsou dvacetimetrové a v případě těžko přístupných míst, 

                                                           
7
 Zřejmě částečnou realizací této vize je dobrovolnická hasičská struktura vzniklá v únoru roku 2013. 

Pechoušek, P., Proti ohni bude v Národním parku Šumava zasahovat nová jednotka hasičů; in: Správa 
Národního parku Šumava, 6. II. 2013 <http://www.npsumava.cz/cz/1444/9104/clanek/proti-ohni-bude-v-
narodnim-parku-sumava-zasahovat-nova-jednotka-hasicu/>. 
8
 Nykles, F., Požár, nový přítel lesa?; in: MFD. 17. VIII. 2010. 

Lstibůrek, M., Odumřelé smrky zvyšují riziko požáru lesa; in: Právo, 21. I. 2012. 
9
 Lstibůrek, M., Odumřelé smrky zvyšují riziko požáru lesa; in: Právo, 21. I. 2012. 

10
 Usilují o nové přechody; in: Blesk, 30. X. 1999. 
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kam se s auty nedostaneme, chvíli trvá, než je nastavíme. A právě v těchto lokalitách 
táboří vandráci a vodáci.11 

 Červen 2008: Při odpolední bouřce zasáhl blesk suchý smrk v lokalitě Jezerní stěna  
v těžko přístupném okraji Černého jezera. „S našimi vozy jsme se dostali k Rozvodí, 
ale zbylý úsek v délce 1,5 km byl v extrémním terénu pro naše auta nepřístupný. Na 
místo nás tedy vyvezla Horská služba na terénní čtyřkolce s přívěsem. Nejdříve první 
čtyři hasiče s barelem vody, hasicím přístrojem, motorovou pilou a sekyrou. 
Posledních cca 400 metrů jsme ale přes popadané stromy museli jít stejně po svých. 
Než se s kolegy na místo události dostali, strom hořel plamenem, a proto byly 
povolány další posily. Další tři hasiči přivezli hasicí přístroje a kanystry s vodou. Strom 
byl mezitím pokácen a rozřezán. Jedním hasicím přístrojem byly uhašeny největší 
plameny a postupně likvidovány vodou z kanystrů. Ty se doplňovaly z malého, asi 300 
m vzdáleného jezírka. Zásah byl ukončen po třech hodinách.“12 

                                                           
11

 Vedra a sucho zvyšují riziko požárů i na Šumavě; in: Českobudějovické listy, 13. VIII. 1998. 
12

 Nad Černým jezerem bojovali hasiči s požárem velkého smrku, jejž zasáhl blesk; in: Plzeňský deník, 10. VI. 
2008. 
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Vazba území Národního parku na územní uspořádání státu 
 
Vazba území Národního parku na územní uspořádání státu naznačuje následující mapy  
a tabulky:13 
 

 
 

                                                           
13

 Masterplán Šumava: Podklad pro zajištění tvorby Krajinného integrovaného plánu rozvoje Regionu 
Národního parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
<http://www.npsumava.cz/gallery/16/4926-masterplan_sumava_fin.pdf>. 
Obce Národního parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
<http://www.npsumava.cz/cz/1214/sekce/obce-nps/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava (2014-2015_B_09) 

 

 

12 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Kraje správní obvody obcí 
s rozšířenou působností 

obce14 

2 5 22 (z toho 9 na území 
Národního parku) 

Plzeňský 
Jihočeský 

 Sušice, Železná Ruda 

 Vimperk, Prachatice, Český 
Krumlov  

Viz tabulky níže15 

 
  Název obce adresa  kontakt  fax  @ www 

1 
Město 
Hartmanice 

 Hartmanice 75 342 
01 Sušice 

602 486 742 376 593 218 podatelna@muhartmanice.cz www.muhartmanice.cz 

2 
Město Horní 
Planá 

Náměstí 54 382 26 
Horní Planá 

724 095 111, 380 
724 410 

380 724 420 starosta@horniplana.cz www.horniplana.cz 

3 
Město 
Kašperské 
Hory 

Náměstí 1 341 92 
Kašperské Hory 

725 042 582 376 503 420 starosta@kasphory.cz www.sumavanet.cz/khory 

4 
Město 
Volary 

Náměstí 25 384 51 
Volary  

607 533 580, 388 
302 211 

388 302 203 starosta@mestovolary.cz www.mestovolary.cz 

5 
Město 
Železná 
Ruda 

Klostermannovo 
nám.295 Železná 
Ruda 

724 181 624, 376 
361 211 

376 397 425 starosta@zeleznaruda.cz www.sumavanet.cz/zeleznaruda 

6 
Město 
Rejštejn 

Rejštejn č.p. 1 341 92 
Kašperské Hory 

774 402 654, 376 
582 822 

376 582 822 mesto.rejstejn@seznam.cz www.sumavanet.cz/murejstejn 

7 
Městys 
Čachrov 

Čachrov 55 339 01 
Klatovy 

725 041 257, 376 
399 838 

376 399 838 
obeccachrov@iol.cz, 
starosta@cachrov.cz 

www.cachrov.cz 

8 
Městys 
Strážný 

Strážný 23 384 43 
Strážný 

602 860 879 388 437 128 starosta@strazny.cz www.strazny.cz 

9 
Obec 
Borová Lada 

Borová Lada 38 384 
92 Borová Lada 

724 187 016, 388 
434 135 

388 434 135 borovalada@sumavanet.cz www.borova-lada.cz 

10 
Obec Horní 
Vltavice 

Horní Vltavice 80 384 
91 Horní Vltavice 

724 133 644, 388 
436 303 

388 436 101 
fastner@hvltavice.cz; 
info@hvltavice.cz 

www.hornivltavice.cz 

11 
Obec Horská 
Kvilda 

Horská Kvilda č.p. 40 
385 01 Vimperk  

724 296 177 388 435 830 obec@horskakvilda.cz www.horskakvilda.eu 

12 Obec Kvilda 
Kvilda 17 384 93 
Kvilda 

724 192 150, 388 
435 522 

388 435 522 ou.kvilda@tiscali.cz www.sumava.net/kvilda 

13 Obec Lenora 
Lenora 36 384 42 
Lenora 

602 677 352, 388 
438 804 

388 438 012 
starostka@lenora.cz, 
obec@lenora.cz 

www.lenora.cz 

14 
Obec 
Modrava 

Modrava 63 341 92 
Kašperské Hory 

724 009 184, 376 
599 050  

376 599 050 starosta@modrava.eu www.sumavanet.cz/modrava 

15 Obec Nicov 
Nicov 33 384 73 
Stachy 

728 944 503, 388 
428 153 

388 428 153 ou.nicov@seznam.cz www.nicov.cz 

16 
Obec Nová 
Pec 

Nové Chalupy 43 384 
62 Nová Pec 

602 160 507, 388 
336 029 

388 336 024 starosta@novapec.info www.novapec.info 

17 
Obec Nové 
Hutě 

Nové Hutě 106 385 
01 Vimperk 

602 661 858 388 434 119 info@obecnovehute.cz www.novehute.cz 

18 Obec Prášily 
Prášily 110 342 01 
Sušice 

731 530 435 376 589 021 prasily@cmail.cz www.prasily.net 

19 Obec Srní 
Srní č.p.113 341 92 
Kašperské Hory 

721 747 634, 376 
599 281 

376 599 209 ousrni@tiscali.cz www.sumavanet.cz/srni 

20 Obec Stachy 
Stachy 200 384 73 
Stachy 

734 768 390, 388 
428 030 

388 428 031 starosta@stachy.net www.stachy.cz 

21 Obec Stožec 
Stožec 54 384 44 
Stožec 

603 169 163, 388 
335 162 

388 335 005 starosta@stozec.cz www.stozec.cz 

22 
Obec 
Želnava 

 Želnava 2 384 51 
Volary 

724 190 378 388 336 123 urad@obeczelnava.cz www.obeczelnava.cz 
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 Portál územního plánování; in: Ústav územního rozvoje z oblasti územního plánování; Ministerstvo pro místní 
rozvoj <http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp>. 
15

 Obce Národního parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
<http://www.npsumava.cz/cz/1214/sekce/obce-nps/>. 
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mailto:info@obecnovehute.cz
http://www.novehute.cz/
mailto:prasily@cmail.cz
http://www.prasily.net/
mailto:ousrni@tiscali.cz
http://www.sumavanet.cz/srni
mailto:starosta@stachy.net
http://www.stachy.cz/
mailto:starosta@stozec.cz
http://www.stozec.cz/
mailto:urad@obeczelnava.cz
http://www.obeczelnava.cz/
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Přehled pokrývající nejen Národní park Šumava, ale i navazující Chráněnou krajinnou 
oblast:16 
 

 

                                                           
16

 Masterplán Šumava: Podklad pro zajištění tvorby Krajinného integrovaného plánu rozvoje Regionu 
Národního parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
<http://www.npsumava.cz/gallery/16/4926-masterplan_sumava_fin.pdf>. 
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Krizové plánování v rámci Národního parku 
 
Téma krizového plánování ve vztahu kraj, správné obvod obce s rozšířenou působností, 
respektive obce a Národní park je alespoň okrajově zmíněno v těchto otevřených zdrojích: 
 

1) Zmínka o Dohodě o budoucnosti části Vojenského újezdu Boletice, „Deklaraci  
o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice", 
kterou podepsali 24. Května 2006 na úřadě vlády ministr obrany Karel Kühnl, ministr 
životního prostředí Libor Ambrozek, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek  
a jihočeský hejtman Jan Zahradník.17 

 
2) Dokument „Masterplan Šumava: Podklad pro zajištění tvorby Krajinného 

integrovaného plánu rozvoje Regionu Národního parku Šumava“18. Zde je mimo jiné 
uvedeno (strana 11 a 12): „Na území Šumavy, jak již bylo výše uvedeno, také zasahuje 
území dvou krajů, kde jsou další specializované orgány státní správy a pochopitelně 
krajský úřad, který vykonává jak samostatnou působnost samosprávy, tak  
i přenesenou působnost rozhodování státní správy, zpravidla v druhoinstančním 
odvolacím řízení (kromě výkonu státní správy ochrany přírody, kde funkci odvolacího 
orgánu vykonává Územní odbor Ministerstva životního prostředí České Budějovice pro 
celé území Národního parku, včetně jeho plzeňské části). Na krajské úrovni také 
existuje například krizové řízení, takže v případě některých krizových situací, které 
se mohou dotýkat bezprostředně území Šumavy bez ohledu na krajské hranice, je 
nutné zajistit koordinaci rozhodovacích procesu mezi oběma kraji (např. lokální  
a regionální povodně). Na rozdíl od územní struktury veřejné správy působí jako 
orgán státní správy Správa Národního parku Šumava napříč administrativním 
členěním České republiky a dokonce i napříč administrativními hranicemi jednotlivých 
obcí.19 Její působnost jako jediného orgánu veřejné správy tak muže zajišťovat nebo 
podporovat stejný výkon veřejné správy na území, které je svým charakterem stejné 
nebo má stejné či podobné vlastnosti. Proto je role Správy Národního parku Šumava 
nezastupitelná a je významná z hlediska prosazování stejných principu v oblasti 
ochrany a tvorby přírodního prostředí na území Národního parku Šumava. Tato 
jedinečná role Správy Národního parku Šumava je však také příčinou celé rady 
nedorozumění nebo potenciálních problému, protože jednotlivá odborná pracoviště 
správy vstupují do správních řízení, které jsou vedeny orgány státní správy ne vždy 
identicky, jednotlivé požadavky se mohou měnit nebo výklad jednotlivých ustanovení 
podzákonných norem muže být mírně odlišný. Vzhledem k odlišnému rozhodovacímu 
prostředí pak muže být i konzistentní rozhodování Správy Národního parku Šumava 

                                                           
17

 Dohoda o budoucnosti části Vojenského újezdu Boletice; in: Jihočeský kraj 
<http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1028&par%5Blang%5D=%3E>. 
18

 Masterplán Šumava: Podklad pro zajištění tvorby Krajinného integrovaného plánu rozvoje Regionu 
Národního parku Šumava; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
<http://www.npsumava.cz/gallery/16/4926-masterplan_sumava_fin.pdf>. 
Potřebuji si vyřídit; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava  
<http://www.npsumava.cz/cz/1591/sekce/potrebuji-si-vyridit/>. 
19

 Část obce je součásti Národního parku a část nikoliv. Je obtížné uvažovat o tom, že je po linii kraje, 
Hasičského záchranného sboru kraje či obce s rozšířenou působností vytvářena krizová dokumentace pouze pro 
tu část obce, která leží mimo území Národního parku. 
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chápáno jednotlivými dalšími účastníky řízení diferencovaně a muže zakládat pocity 
nejednotného (a tudíž i nespravedlivého) postupu vůči jednotlivým účastníkům řízení v 
jednotlivých krajích, okresech nebo obcích s rozšířenou působností.“  
 

3) Článek ze srpna 2009: „Hejtman Zimola je připraven na území Šumavy vyhlásit stav 
nebezpečí“: „Expertní posouzení vybraných porostů druhých zón Národního parku 
Šumava přineslo šokující závěry. Na Šumavě propukla pandemie kůrovce. Kraje 
Jihočeský a Plzeňský proto žádají vypracování krizového plánu péče v Národním parku 
Šumava. Vznik expertní skupiny v červnu tohoto roku inicioval hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Vědomi si kritické 
situace s možnými fatálními důsledky pro celý širší region, žádají představitelé 
Jihočeského a Plzeňského kraje i odborníci okamžité ustavení krizové pracovní komise, 
sestavené ze zástupců Národního parku Šumava, odborných expertů delegovaných 
oběma kraji a zástupců obcí na území Národního parku Šumava. Komise by měla 
vypracovat závazný krizový plán péče v Národním parku Šumava. "V případě, že ve 
velmi krátkém časovém úseku nedojde k ustavené této krizové pracovní komise, že 
Ministerstvo životního prostředí neprojeví vůli s námi jednat a opravdu kritickou 
situaci řešit, jsem připraven podle krizového zákona vyhlásit na území Šumavy stav 
nebezpečí. Mám připraveno rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí a záleží nyní na 
ministerstvu a Správě parku, zda budu nucen použít okamžitá opatření a tuto situaci 
tak řešit velmi radikálně," uvedl na mimořádné tiskové konferenci hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola. Skupina expertů v červenci posuzovala vybrané zóny 
v Národním parku Šumava. Zvláště ty, kde se v roce 2008 a dříve uplatnil bezzásahový 
režim zejména vůči kůrovci. Dvanáctičlenná nezávislá expertní skupina byla složená  
z představitelů výzkumu, správy a majitelů lesů, odborníků z Jihočeského i Plzeňského 
kraje a pracovala za účasti pracovníků Správy Národního parku Šumava. Skupina 
provedla v červenci 2009 několikadenní terénní šetření zejména v bezzásahových a 
navazujících územích II.zón. Ze závěrečné zprávy expertní skupiny vzešly alarmující 
údaje. Ty včera na tiskové konferenci přiblížil člen expertní skupiny Josef Vovesný, 
poradce Sdružení obecních a soukromých lesů České republiky. „Opatření, která se 
připouštějí v bezzásahových částech parku, jsou nedostatečná a neúčinná. Uplatňují 
se tam metody, které mají výzkumný charakter. Žádali jsme o praktické výsledky, ale 
v současné době nejsou k dispozici. Řada opatření má často propagační charakter. 
Stávající systém péče prosazovaný vedením Národního parku Šumava a podporovaný 
ministerstvem životního prostředí a ekologickými hnutími, vede k fatální devastaci 
Šumavy s nedozírnými následky," uvedl člen expertní skupiny Josef Vovesný. Šíření 
kůrovce je způsobeno zejména masivním rozšiřováním bezzásahového území od roku 
2006. Pravidelní návštěvníci mají možnost sledovat rychlý proces změny zelené 
Šumavy v hnědou jen z některých vrcholů zejména v oblasti pramene Vltavy. 
Dynamika nárůstu napadení kůrovcem je obrovská a aktuální stav nelze 
charakterizovat jinak než jako kůrovcovou pandemii. Rozsah postižení je takový, že na 
mnoha místech kde se zasahuje, nelze už proces rozpadu aktuálně zastavit, ale jen za 
cenu rozsáhlých holin tlumit. Pokračující plošný rozpad porostů vlivem kůrovců 
determinuje další vývoj na staletí a zcela mění krajinný ráz oblasti. Včerejší tiskové 
konference se zúčastnil také ministr životního prostřední Ladislav Miko. „Ministr Miko 
na tiskovou konferenci zván nebyl. To že se jí dobrovolně v neděli zúčastnil, dost jasně 
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naznačuje, že situace v Národním parku Šumava je kritická a je nutné ji začít řešit," 
poznamenal na adresu ministra hejtman Zimola.“20 
 

4) Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje: „Koncepce 
protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (dále jen Koncepce) zhodnotila 
současný stav ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje, stanovila slabá 
místa a vymezila cíle ochrany před povodněmi. Součástí Koncepce je i návrh opatření 
na ochranu před povodněmi v obcích, které nejsou chráněny před povodněmi  
z vodních toků, nebo jsou před povodněmi z vodních toků zatím chráněny 
nedostatečně. Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje bude 
sloužit zároveň i jako podklad Jihočeského kraje pro Plán oblasti povodí Horní Vltavy, 
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Dyje. Plány oblastí povodí jsou 
pořizovány podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“21 Dokument obsahuje návrhy opatření 
pro všechny jednotlivé obce na území Kraje, včetně těch, které se nacházejí na 
území Národního parku Šumava. 

 

                                                           
20

 Hejtman Zimola je připraven na území Šumavy vyhlásit stav nebezpečí; in: Jihočeský kraj, 24. VIII. 2009 <http: 
//www.kraj-jihocesky.cz/archiv_aktualit.php?par%5Bid_v%5D=1&par%5Blang%5D=&par%5Bakt%5D=2076>. 
21

 Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje; in: Jihočeský kraj 
<http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1247&par%5Blang%5D=%3E>. 
Mapa povodňových rizik a protipovodňových opatření; Protipovodňová koncepce Jihočeského kraje; in: GIS: 
Kraj Jihočeský <http://gis.kraj-jihocesky.cz/flex/povodnekoncepce/>. 
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Ilustrace: Národní park Šumava je parkem zónovaným. Zonace napomáhá realizaci cílů parku.
22

  
V I. zónách je přísně uplatňována ochrana přírodních procesů; v II. a III. zónách nalézají uplatnění 
zejména řízený management, vzdělávání a ekologické formy pobytu v přírodě. Klidová území, 
vyhlášená k ochraně souvislejších přírodně cenných oblastí parku, zejména životních areálů vzácných, 
na přítomnost člověka citlivých druhů zvířat, jsou jedním z kroků na cestě k plnohodnotnému poslání 
národního parku. Zonace se týká i přiléhající Chráněné krajinné oblasti. 
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 Národní parky; Šumava; in: Klub českých turistů Tábor 
<http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/SumavaNP/img/sumava_zonace.jpg>. 
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Ilustrace: Národní park Šumava – jižní a západní, včetně například vyznačení železničních 
tras na jeho území.23 
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 Přehledová mapa území; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
<http://www.npsumava.cz/cz/1599/sekce/mapy-uzemi-nps/>. 
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Ilustrace: Ne všemi podporovaná vize z roku 2011 na rozšíření sítě turistických tras v rámci 
Národního parku.24 
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 Bouda, V., Stránský a jeho šílený sen o Šumavě; in: Blog Respekt, 26. XII. 2011 
<http://boudavaclav.blog.respekt.ihned.cz/c1-54286340-strasky-a-jeho-sileny-sen-o-sumave>. 
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Ilustrace: Rozdělení kompetencí státní správy v rámci Národního parku.25 
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 Rozdělení kompetencí státní správy podle území; in: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava <http://www.npsumava.cz/cz/1591/2147/clanek/>. 


