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ŠUMAVA
Nový zákon ovlivní podobu Šumavského národního parku. Dobře či

špatně?

Návrh zákona o Šumavském národním parku

Na podzim tohoto roku bude probíhat závěrečné druhé a třetí čtení návrhu zákona o
Šumavském národním parku. Jde o návrh poslanců Miroslava Máčeho (ČSSD), Vojtěcha Filipa
(KSČM) a Libora Ambrozka (KDU – ČSL).

Jednalo se o původně o dvou konkurenčních návrzích, z nichž druhý – poslanců Toma Zajíčka (ODS),
Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) a Jiřího Vlacha (US) – neprošel na červencové schůzi Parlamentu do

druhého čtení. Hlavní rozdíl těchto předloh byl již v
jejich úvodu. Tak, jak si do vínku dal návrh
poslanců Máčeho a dalších především ochranu
přírody a krajiny, tak návrh poslanců Zajíčka a
dalších naopak omezuje bližší ochranné podmínky
národního parku a vytváří tím širší prostor pro další
aktivity v oblasti Šumavy. Ale ten možná
nejdůležitější rozdíl je v důvodové zprávě, protože
přílohy, které určují rozsah Šumavského národního
parku, byly v obou návrzích úplně totožné - rozsah
parku byl podle nich stejný. Právě důvodová zpráva zamítnuté verze zákona
poslanců Kalouska, Zajíčka a Vlacha přímo uváděla, že by bylo rozumné
uvažovat o redukci národního parku. Právě tyto úvahy vedly jak MŽP, tak
řadu poslanců, kteří vystoupili v rozpravě k oběma zákonům, k
jednoznačnému odmítnutí této předlohy. Zmenšením rozlohy parku bychom

se vydali na úplně opačnou cestu, nežli je cesta rozvinutých zemí Evropské unie. Tam se naopak území
národních parků zvětšují. My bychom šli cestou opačnou, naopak bychom tuto rozlohu zmenšovali.

Návrh poslance Máčeho a dalších je mnohem propracovanější. Sám jsem byl přítomen několikerému
setkání se starosty všech šumavských obcí, na kterých zmínění poslanci svůj návrh připravovali. 

A v neposlední řadě na rozdíl od zamítnuté verze pana poslance Zajíčka a dalších, tento projednávaný
návrh zákona o Šumavském národním parku trpí mnohem menším množstvím vad a problémů. Takže není
složité v rámci druhého čtení navrhnout příslušné úpravy, umožňující přijmout kvalitní normu, která upraví
vztahy mezi obcemi a Správou NP takovou právní úpravou, která zajistí kvalitní ochranu přírody a krajiny
v této tak cenné oblasti, ne nadarmo nazývané zelenou střechou Evropy.

RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí ČR



Jak a proč vznikl Národní park Šumava

Zřízení Národního parku Šumava v r. 1991 završilo dlouholeté snahy o komplexní ochranu
tohoto zajímavého a přírodovědecky hodnotného území. Stalo se tak ve velmi krátké době po
pádu železné opony a zrušení dosavadního přísného režimu na západní hranici státu. 

Oba naše národní parky, vyhlášené v té době, tedy Šumava a Podyjí, zaujímají část bývalého
hraničního pásma. Tato skutečnost významně ovlivnila jejich přednostní vyhlášení. Existovaly důvodné
obavy (ostatně vyjadřované dopisy, které v té době docházely na Ministerstvo životního prostředí od našich i
německých a rakouských občanů), že nebude-li Šumava rychle vzata pod přísnější ochranu, dojde tam
k překotnému rozvoji aktivit, které by vedly ke zničení mnoha hodnot a k nenávratnému poškození
krajiny. Dosud existující ochrana formou chráněné krajinné oblasti nebyla považována za dostačující, a to
zcela oprávněně: před přijetím zákona č.114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) neměly správy
chráněných krajinných oblastí dostatek pravomocí, aby zabránily devastaci krajiny v turisticky atraktivních
oblastech.

Chtěl bych zdůraznit, že navrhovatelé parku od počátku odmítali myšlenku, že Šumava je divočina,
území, které se vyvíjí bez vlivu člověka. Ani násilné vysídlení obyvatelstva po druhé světové válce
a čtyřicetiletý režim západní hranice neudělaly z dříve relativně hustě osídlené krajiny pralesní divočinu.
V lesích se hospodařilo, a to i „za drátama”, i když s potížemi a často extenzivně. Také mnohé zemědělské
pozemky byly bez ohledu na finanční ztráty obhospodařovány. Proto se navzdory fundamentalistickým
snahám malé části nepoučené veřejnosti nikdo vážně nezabýval myšlenkami na uzavření prostoru pro
veřejnost, rušení cest a nějaké další vysídlování obyvatelstva. Základní koncepce národního parku Šumava
přijatá a prosazovaná jeho tvůrci byla: vytvořit velkoplošné chráněné území, které bude zahrnovat
pokud možno všechno, co je na území Šumavy z přírodovědeckého hlediska cenné, a o které se
bude pečovat tak, aby nedocházelo k destrukci přírodního prostředí a ke ztrátám hodnot přírodních,
kulturních ani sociálních. Od počátku bylo jasné, že Šumava se stane velmi atraktivní turistickou oblastí,
bylo tedy nezbytné stanovit určitá pravidla pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu, a stejně tak stanovit
postupy pro přírodě blízké hospodaření na lesní a zemědělské půdě. O tom, že by se část šumavského
území ponechala bez zásahu přirozenému vývoji i mimo stávající přírodní rezervace, se sice uvažovalo,
avšak konkrétní výběr takových území byl ponecháván na pozdější dobu, až bude proveden podrobný
průzkum, který detailně vyhodnotí jednotlivá stanoviště a odhadne jejich možnosti.

Ochrana přírody na Šumavě stojí na ochraně čtyř základních přírodních jevů - a tuto skutečnost by
měl mít na paměti každý, kdo se jí zabývá. Jsou to:
1) Šumavská rašeliniště, a to jak horská vrchoviště, tak údolní rašeliniště. Mimořádně cenná společenstva,

která musí být přednostně chráněna, jsou zapsána ve světovém seznamu ohrožených společenstev a jsou
chráněna jako významné lokality podle Mezinárodní úmluvy o ochraně mokřadů (tzv. Ramsarská úmluva).
Každé z nich je unikátní. Představují soubor reliktů z chladnějších období holocénu, nebo jinak řečeno, jsou to
ostrovy severské přírody v moři přírody středoevropské.

2) Lesy jsou na Šumavě všudypřítomné. Pokrývají více než polovinu povrchu tohoto rozsáhlého pohoří a plní
spoustu nezastupitelných užitečných funkcí: vodohospodářskou, klimatickou, rekreační, půdoochrannou atd.
Vyskytují se v nich zbytky přirozených lesních společenstev, ale ty nejsou plošně rozsáhlé. Většinou jsou
zde lesy uměle založené, dlouhodobě člověkem ovlivňované, více či méně pěstované. Převládající dřevinou je
v nich smrk, který sice byl vždy přítomen, ale kromě nejvyšších horských poloh býval v menšině; v přirozených
porostech většinou na území Šumavy převládal buk. Správcům národního parku se zde naskýtá vzácná
příležitost: v dlouhodobém procesu přeměnit šumavské lesy na lesy přírodě blízké, s použitím známých i
neznámých pěstebních technik a místy i uvolňováním přirozeného vývoje – tam, kde není nebezpečí, že by
došlo k naplňování nějakého katastrofického scénáře, v podmínkách střední Evropy nepřijatelného. Všechny
zbytky přirozených lesů musí být přísně chráněny, ale stejná péče se musí věnovat i dříve pěstovaným
smíšeným porostům; ty se stávají důležitým východiskem obnovy přirozených lesů v národním parku.

3) Na české straně Šumavy je pět ledovcových jezer. Jejich rozloha je malá; jejich přírodovědecká hodnota je
mimořádně velká. Jsou to jediná ledovcová jezera na území České republiky, spolu se třemi dalšími jezery
na území sousedního Bavorska tvoří jeden z významných přírodních jevů v tomto středoevropském pohoří. K
jezerům musíme počítat i jejich kary, tedy ledovcem vyhlazené jezerní stěny, morény, balvanitá suťová pole
atd.

4) Zvláštní skupinu stanovišť, oceňovanou nejen přírodovědci, ale pro svou malebnost i turisty, tvoří údolní louky.
Z největší části nejsou přirozeného původu: vznikly v průběhu kolonizace Šumavy, v důsledku klimatických
podmínek se později nepodařilo je zalesnit. Většinou doprovázejí vodní toky a údolní rašeliniště a jsou nejen
bohaté na rostlinné a živočišné druhy, ale mají i nepominutelný estetický význam.

Všechny čtyři popsané jevy se na rozsáhlém území Šumavy vyskytují roztroušeně a jen místy dochází k
jejich vyšší koncentraci. Stanovit hranice národního parku tak, aby ochrana co nejlépe splňovala svůj účel
a zahrnovala pod národní park co nejvíce cenných lokalit, bylo mimořádně obtížné a neobešlo se bez



ostrých výměn názorů. Pro zařazení do národního parku bylo vytipováno celkem šest navzájem bohužel
dosti vzdálených území, proložených často plochami, které neměly z hlediska ochrany přírody větší hodnotu.
Jednalo se o tato území:
1) Královský hvozd, včetně Černého a Čertova jezera.
2) Území Šumavských plání včetně hraničního hřebene zhruba mezi Železnou Rudou a Strážným.
3) Hraniční hřeben mezi Strážným a Zvonkovou, zahrnující nejvyšší polohy české Šumavy.
4) Území Vltavského luhu a navazující Stožecká hornatina.
5) Oblast Boubína s nejznámější šumavskou přírodní rezervací.
6) Oblast Knížecího Stolce, Špičáku a Hvězdy.

Z těchto území byla nakonec pro národní park vybrána celkem tři (zde uvedená pod čísly 2, 3, 4).
Hranice parku byly nakonec stanoveny s pomocí Terplánu (tehdy Státní ústav pro územní plánování), který
zde právě zpracovával územní plán Velkého územního celku Šumava.

Chci zdůraznit, že na Šumavě byl zřízen národní park proto, že se jedná o nesmírně cenné území a že
ochranný režim národního parku je ve středoevropských podmínkách to nejdokonalejší, co může
ochrana přírody nějakému území poskytnout; a to ve světle tehdy platného zákona o státní ochraně
přírody (č. 40/1956 Sb.), stejně jako dnes. Zároveň bych rád připomněl, že složitý výběr území pro
zařazení do národního parku byl dělán velmi odpovědně a kromě několika nepatrných „kosmetických”
změn v okolí obcí ležících na hranicích parku není důvodů hranice parku měnit. Deset let existence parku
prokázalo, že vyhlášení bylo správným a všeobecně dobře přijímaným aktem; pokud dochází k
rozporům o způsobech péče o park, o jeho zpřístupnění komerčním aktivitám či o jeho využívání k jiným
účelům, jedná se vždy o problémy podružné ve srovnání s tím, co znamená existence národního parku
sama o sobě. Ani nepřátelské útoky ze strany neuspokojených podnikatelů, kteří si představují jako únosné
daleko větší využívání území parku ke komerčním účelům, ani snad ještě prudší útoky ze strany
ochranářských fundamentalistů, kteří si přejí nastolit okamžitě režim, ke kterému park může dojít (na části
plochy) po dlouhodobé přípravě, chce-li se vyhnout nepříjemným následkům způsobeným zhroucením
lesních ekosystémů, nemůže odradit správce parku od jejich dlouhodobého cíle: zachovat šumavskou
přírodu a rozvíjet ji tak, aby nejen zůstaly zachovány její přírodovědecké hodnoty, ale aby ve stále
větší míře poskytovala početným návštěvníkům to, co v ní hledají – odpočinek, poučení a krásu. 

Nový zákon o národním parku Šumava by měl vzít v úvahu, že k založení parku před deseti lety došlo
po dlouhé přípravě a že se na něm podílelo množství odborníků, znalých věci. Proto by měl vycházet ze
zásad, které stanovilo dosud platné vládní nařízení o jeho zřízení. To se týká zejména stanovení priorit
ochrany, vymezení hranic a způsobů péče o ekosystémy. Zákon by však měl lépe řešit postavení obcí
v parku a zejména napomoci splnění jejich oprávněných nároků na kompenzace, na které by obce
měly mít nárok vzhledem ke specifické daňové politice na území parku. Bude-li nový a dobrý zákon
o národním parku Šumava přijat, určitě prospěje jak parku, tak obcím. 

Ing. František Urban,
předseda Rady NPŠ



Význam Národního parku Šumava

Většina současníků, včetně dnešních pracovníků odpovědných za stav našeho životního
prostředí, bude již mrtva v době, kdy naše planeta bude muset snášet v plné míře následky
kyselých dešťů, globálního oteplování, rozpadu ozónové vrstvy, rozšíření pouští a vyhynutí řady
rostlinných i živočišných druhů. Většina dnešních mladých lidí bude však ještě žít. Záleží i na
nás, v jakém stavu jim předáme Zemi. Zdali jim usnadníme jejich život, či pro své vlastní pohodlí
a často i bezohlednost jim dáme do vínku těžko řešitelné problémy.

Národní parky, jako důležitá součást a nástroj celého snažení ochrany přírody, jsou jednou z cest, jak
dosáhnout takových realistických řešení, aby rozvoj lidské společnosti byl zachován a zároveň nedošlo
k vyčerpání zdrojů pro budoucí generace a k takovému poškození životního prostředí, které by jejich život v
některých oblastech úplně znemožnilo. 

Před deseti lety, v roce 1991, byla rozsáhlá část Šumavy vyhlášena národním parkem. Mezi
ostatními českými národními parky je Národní park Šumava se svými téměř 70 tisíci hektarů parkem plošně
největším. Přitom však, společně se sousedním Národním parkem Bavorský les, zaujímá zhruba jen
třetinu plochy nejrozsáhlejšího lesního komplexu ve střední Evropě, který je pro svou poměrně vysokou
zachovalost a bohaté vodní zdroje uprostřed hustě osídlené střední Evropy nazýván „zelenou střechou
Evropy”. 

Území národního parku zahrnuje většinu nejcennějších přírodních prostorů Šumavy. Jsou to například
zbytky pralesovitých porostů horských lesů, ledovcová jezera, horská či údolní rašeliniště, ale i
prostory, které jsou svědky lidského ovlivňování krajiny, přispívající k obohacení zdejší přírody o další prvky,
které dodávají této oblasti i zvláštní osobité kouzlo. 

Nalézt v přelidněném středoevropském prostoru kousek člověkem relativně neporušené přírody a nalézt
pro něj současně účinný mechanismus ochrany je v podstatě malým zázrakem. A tento malý zázrak se
podařilo uskutečnit v roce 1991, v euforické době po pádu „železné opony”. 

Vyhlášení národního parku však bylo v té době jen závěrečným vyvrcholením dlouhodobého
ochranářského úsilí. Od osvícenských snah knížat ze Schwarzenbergu o ochranu medvědů, založení lesní
rezervace Boubínský prales (1858) a některých dalších rezervací, nenaplněné provolání prof. Komárka
„Poslední příležitost pro národní park” z roku 1946, vedla cesta přes zřízení Chráněné krajinné oblasti
Šumava v roce 1963 až k naplnění dávného snu ochranářů zřízením národního parku, které znamenalo
kvalitativní zlom v ochraně území a současně odstartovalo nelehké období hledání identity nového
národního parku a jeho poslání. 

Nesměl by to však být současný člověk, aby nezapomínal na uplynulá léta znovuobjevování tohoto stále
ještě nádherného území a jeho přírodních hodnot, nádherně popsaných v Klostermannových románech, na
touhu spatřit tato místa po čtyřech desítkách „hladových” let, při hledání nových příležitostí pro svůj osobní
prospěch na úkor těch, kteří zde hledají klid, melancholii, tajemno, ale i obecný zájem zdravého přírodního
prostředí, které je podstatou regenerace životních sil člověka a kvality jeho života vůbec. 

Spory o další osud a podobu národního parku nabývají v současné době legislativní podobu v
návrzích zákona o národním parku. Chtěli bychom věřit, že při jejich formulaci a projednávání si
odpovědní činitelé uvědomí svou odpovědnost, kterou vůči národnímu parku a jeho poslání mají. Chtěli
bychom věřit, že do svých úvah zahrnou i přání a snahy předešlých generací, které se o zřízení národního
parku zasloužily. Chtěli bychom doufat, že se oprostí od skupinových zájmů a budou rozhodovat pro dobro
nás všech, pro zájem našich příštích generací. Vždyť i Ramsarská poradní mise, která šetřila v tomto roce
problematiku a zejména podmínky ochrany šumavských vrchovišť (i v souvislosti s problematikou
kůrovcového napadení zdejších smrkových porostů) vyslovila spokojenost s profesionálním přístupem
Správy Národního parku Šumava k ochraně těchto důležitých stanovišť. 

Do dalších let je třeba Národnímu parku Šumava popřát především zdravý rozum a státnickou moudrost
těch, kteří o jeho osudu budou rozhodovat. 

RNDr. Milan Rivola,
odbor ochrany přírody MŽP



Národní park Šumava z pohledu legislativy

Národní park Šumava byl vyhlášen vládním nařízením č. 163/1991 Sb. na základě zákona č.
40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Nyní platný základní zákon v oblasti ochrany přírody
a krajiny – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
který nabyl účinnosti 1. 6. 1992, stanoví v § 90 odst. 9, že „národní parky a chráněné krajinné
oblasti vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1965 Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky a
chráněné krajinné oblasti”. To tedy znamená, že i národní parky vyhlášené před 1. 6. 1992
podléhají režimu současného zákona o ochraně přírody a krajiny a jejich vyhlášení zůstává
v platnosti. Na tom nic nemění ani skutečnost, že po 1. 6. 1992 se národní parky vyhlašují
zákonem. Kromě NP Šumava se jedná ještě o Krkonošský národní park a NP Podyjí. Tyto parky
a sídla jejich správ jsou uvedeny v příloze k zákonu o ochraně přírody a krajiny, která je
nedílnou součástí zákona.

V poslední době byla právní forma existence NP Šumava napadána. S poukazem na shora uvedené je
však třeba říci, že je tento národní park platně vyhlášen a jeho právní režim se řídí jednak zákonem
o ochraně přírody a krajiny a jednak shora uvedeným zřizovacím vládním nařízením (tzv. základní a bližší
ochranné podmínky NP). Na základě tohoto zákona jsou rovněž vydávána příslušná správní rozhodnutí
orgánem ochrany přírody, jímž je v národním parku jeho správa. Proces vydávání těchto rozhodnutí je opět
v souladu s právním řádem. Stejně jako na jiná správní rozhodnutí vydávaná orgány státní správy se na ně
vztahují obecné procesní předpisy platící v tomto stá-tě – správní řád a při soudním přezkumu občanský
soudní řád.

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu poslanecký návrh zákona o NP Šumava,
předložený poslanci M. Máčem a dalšími. Do Poslanecké sněmovny byl předložen ještě další poslanecký
návrh na stejné téma, předložený poslanci T. Zajíčkem a dalšími, ten však nebyl v 1. čtení přijat. Důvody
této zákonodárné iniciativy lze hledat především v postoji některých obcí ležících na území NP Šumava
vůči parku. Původních příčin je několik – dřívější ne zcela dokonalá komunikace Správy NP Šumava s těmito
obcemi, tíživá hospodářská situace některých těchto obcí i důvody další. Nelze však souhlasit s tvrzeními,
že důvodem pro nový zákon o NP Šumava je to, že nebyl platně vyhlášen. To je tvrzení nepravdivé a
záměrně zavádějící, avšak bylo bohužel šířeno i některými médii.

Je otázkou, jaký bude mít výše zmíněný poslanecký návrh zákona další osud. Podle našich informací se
připravují z různých míst pozměňovací návrhy, které mohou ovlivnit celkový dopad zákona. Z legislativního
hlediska nemohu souhlasit např. s navrženou dikcí § 5 odst. 1, kde se de facto říká, že nejen zastavěné, ale
i zastavitelné území obcí by automaticky přestalo být součástí NP. To by znamenalo, že zastavitelné
území vymezené příslušnou územně plánovací dokumentací by se mohlo stanovit teoreticky kdekoliv (není
to omezeno na některou zónu). V NP by pak neexistovala jistota, kdy bude které území z NP vyňato – území
NP by se mohlo podle potřeb územně plánovací dokumentace neustále měnit. Na to navazuje
požadavek obcí, aby vytvoření plánu péče bylo vázáno na souhlas obcí. K tomu je nutno uvést, že nelze
přece takto území NP neustále měnit z lokálních důvodů. Národní parky se vyhlašují zákonem, jejich
vyhlášení je obrazně řečeno výrazem vůle celého národa a mají často i nadnárodní význam. Proto by
se i změny jejich území měly dít též jen na základě zákona.

Další důležitou otázkou je též uspořádání Správy NP Šumava. Vzhledem k tomu, že se chystá novela
zákona č. 114/1992 Sb., kde se má zvláštní státní správa koncepčně řešit, považuji za nešťastné provádět
nyní reorganizaci Správy. Je třeba též dohlédnout, aby státní majetek, se kterým správa hospodaří, byl
zachován vhodnou formou ve státním vlastnictví. Jedná se většinou o území se zákonně omezenými
možnostmi hospodářského využití.

JUDr. Jana Prchalová,
ředitelka legislativního odboru MŽP 



Očima starostky

Obec Borová Lada má 8 katastrálních území o rozloze téměř 7000 ha. Z toho na 4000 ha se
nachází NP Šumava a zbývající část je v CHKO Šumava. Obec má 280 obyvatel. Nezaměstnanost
v obci činí asi 6 %. V zimě se zvyšuje až na 10 %, protože někteří občané pracují sezónně. Téměř
celá obec, kromě tří objektů, leží NP Šumava. Zastupitelé obce již několikrát řešili na svých
zasedáních situaci okolo NP Šumava a nevidí žádné zásadní problémy. Při zpracování Územního
plánu obce došlo k dohodě ve všech směrech, které obec potřebovala.

K situaci, která se vyvinula okolo zpracování zákona o NP Šumava, mohu říci, že zákon je potřeba a je
důležité se dohodnout na jeho znění. Vidím také to, že není možné vyhovět všem ve všech směrech,
a proto je třeba udělat některé ústupky, ale ne pouze jednostranně. Musí se chtít obě strany dohodnout. Je
také důležité, aby se první zóny rozšiřovaly co možná nejpomaleji a ochrana probíhala šetrně. Měla by být
provedena náhrada za daň z nemovitosti, o kterou obce přicházejí, protože to není zanedbatelný podíl
do obecního rozpočtu. Je nutné brát ohled na to, že lidé zde žili dříve než byl vyhlášen NP Šumava a většina
z nich pracovala v lese a u statků, a proto je třeba počítat i nadále v budoucnosti s přítomností lidí zde
žijících a také návštěvníků. Většina trvale žijících občanů se přizpůsobila tomu, že práce v lese ubývá a
snaží se zařadit do jiných profesí, což je vidět na nezaměstnanosti. Podle mého názoru by i Správa NP
Šumava měla mít možnost poskytovat některé služby. Přitom by mohla zaměstnávat místní občany
např. ve službách ubytovacích, stravovacích apod. Průvodcovské služby by měly být placené. Důležité je
oddělení státní správy a zavedení správního úřadu.

Zastupitelé a také občané obce Borová Lada se vyjádřili na svých zasedáních, že nesouhlasí se
zmenšením NP Šumava. Nevidíme důvod, proč by měla obec se svým zastavěným a zastavitelným
územím být vyčleněna z NP. Nepřinese to žádné zásadní změny, nevidíme ani žádné velké omezení,
naopak je zde ze strany parku určitá pomoc při povolování nových staveb a opravách stávajících objektů.
Někteří investoři si přímo přejí, aby obec byla v NP Šumava. 

Myslím si, že největší problém je v komunikaci mezi oběma stranami a v ochotě se navzájem
dohodnout. Někteří též hájí své vlastní zájmy, které jsou bohužel v neprospěch NP Šumava.

Stanislava Barantálová,
starostka obce Borová Lada



V zájmu rozvoje Šumavy a Pošumaví

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), který vznikl ze zákona č. 388/91, podporuje finančně
investiční i neinvestiční akce a projekty, které svojí realizací umožňují zlepšení či ochranu životního
prostředí ve všech jeho složkách. 

Finanční podpora formou dotace nebo půjčky, případně úhrada úroků z komerčního úvěru, umožňuje
žadatelům v poměrně krátkém čase pomocí výstavby či instalace zařízení dosáhnout značných ekologických
efektů - snížit znečišťování vod, ovzduší, zlepšit nakládání s odpady, zkvalitnit krajinu, dosáhnout úspor ve
využívání energií či využívat obnovitelné zdroje energie prostřednictvím malých vodních elektráren,
slunečních kolektorů, tepelných čerpadel apod.

Za dobu existence SFŽP, tj. od roku 1992 do roku 2000, bylo realizováno s finanční podporou například:
803 čistíren odpadních vod a kanalizací
2365 plošných plynofikací obcí a plynofikací kotelen, včetně ostatních technologií
905 akcí ke snížení zátěže přírody a krajiny
120 akcí k odstranění povodňových škod (následky povodní 1997,1998 a 1999)
151 smluv o poskytnutí podpory k zakoupení vysoušecích zařízení atd.

Mezi příjemce podpor patří také mnoho měst a obcí ležících na Šumavě či v jejím blízkém okolí. Ve
složce ochrana vod v roce 2000 získala podporu například obec Horská Kvilda, která na výstavu ČOV
a splaškové kanalizace obdržela 1 597 800 korun. Pro obec Nová Pec v okrese Prachatice je smluvně
zajištěno celkem 7 899 000 korun (tj. zhruba 80 % celkových nákladů) na výstavbu kanalizace s termínem
zahájení akce v dubnu letošního roku a dokončením v březnu 2002. V předešlých letech (1994 až 97) tato
obec obdržela ze SFŽP další finanční podporu ve výši přes 2 003 000 Kč. Ve stejném období byla s
podporou SFŽP ve výši 16 742 000 korun postavena výtopna na biomasu v obci Hartmanice. Obec Horní
Planá na Českokrumlovsku obdržela od SFŽP finanční podporu na výstavbu ČOV a kanalizace - od roku
1999 celkem 16 260 000 Kč.

Dále byla v loňském roce poskytnuta podpora dalším dvanácti obcím v Pošumaví a blízkém okolí
v celkové výši více než 45 344 700 Kč. Jedná se o projekty a akce ve složkách ochrana ovzduší, odpady
a využívání obnovitelných zdrojů pro obce Čkyně, Šumavské Hoštice, Kout na Šumavě, Husinec – Výrov,
Zdíkov, Domažlice, Prachatice, Besednice, Běšiny atd. Z hlediska druhu akcí jde o plynofikaci, teplofikaci,
sanaci či rekultivaci skládek, vytvoření sběrného dvora. Všechny tyto akce po svém dokončení a
dosažení ekologických efektů budou mít značný vliv na zlepšení životního prostředí v celé oblasti.

K uvedeným akcím je třeba též připočíst tři rozsáhlé projekty, na něž podporu ze SFŽP v roce 2000
obdržela Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Jednalo se o akce v rámci programu
K přírodě šetrné hospodaření v lesích - aplikace šetrných technologií: 
1. strojní štěpkování, 
2. přibližování dřeva technologií TERRI (oboje v okresech Prachatice a Klatovy) a 
3. přibližování vrtulníkem v NP a CHKO Šumava. Přidělená finanční podpora na tyto akce činila přes 21 213 000

Kč.

Na závěr uvádím, že Státní fond životního prostředí ČR za dobu své existence, tj. od roku 1992, poskytl
finanční podporu 27 projektům a akcím v okrese Český Krumlov (na podporu realizace těchto akcí SFŽP
uvolnil 235 482 180 korun), 50 akcím v okrese Prachatice, 42 akcím a projektům v okrese Klatovy. Na
12 akcí k ochraně či zlepšení životního prostředí finanční podporu obdržela Správa NP a CHKO Šumava.

PhDr. Věra Dřevikovská,
tisková mluvčí SFŽP 

Výtopna na biomasu v obci Nová Pec byla podpořena Státním fondem životního prostředí. Celkový
instalovaný výkon 3,3 MW (2 kotle – 2,2 a 1,1 MW), palivem jsou piliny ze sousední pily (obr. vlevo). Výtopna
zásobuje teplem celou obec. 


