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Náměstek ředitele Správy NP Šumava Ing. Vladimír Zatloukal diskutuje s účastníky semináře o kůrovci. K článku
„Setkání ministra s nevládními organizacemi na Šumavě“. Foto: Helena Knappová

Strategie zasahování je rozumná
Při své návštěvě národního parku Šumava jsem se seznámil s problematikou kůrovce. Chtěl bych

zdůraznit, že podle mého názoru je strategie obrany národního parku proti kůrovci rozumná. Národní park
Šumava je velmi důležitý, je to možná nejdůležitější národní park v České republice, a není možné nechat
ho zničit kvůli kůrovci. Strategie zasahování je dobrá cesta k tomu, aby také další generace měly možnost
využívat tento unikátní národní park.

Myslím, že každý národní park musí mít svou vlastní strategii. Neznám mnoho parků v Evropské unii, ale
znám parky v USA. Třeba takový Yellowstone se ale nemůže srovnávat se Šumavou. Yellowstone je velký
park a je zde možné po požáru, který zničil 30 % parku, nechat obnovu na přírodě. Šumava ale není
Yellowstone, má jiné problémy. Šumava může být úplně zničena kombinovaným vlivem větru a kůrovce, jak
se stalo už v posledních letech 19. století. Obnova pak trvá minimálně 30 či 40 let, a myslím si, že zemi jako
je Česká republika není možné nechat 40 let bez lesů na Šumavě. Proto je zde podle mého názoru
zasahování proti kůrovci rozumná a oprávněná strategie.

Ale kácet nebo nekácet, to není nejdůležitější otázka. Důležité je, zda ostatní části národního parku, které
zatím nejsou kůrovcem dotčeny, jsou proti jeho rozšiřování dobře chráněny. A pevně věřím, že čeští
představitelé hledají nejlepší strategii ochrany ostatních částí národního parku.

Šumava je pohraniční oblast. To znamená, že můžeme implementovat na Šumavě mnoho projektů a
můžeme využívat předvstupních fondů Evropské unie. Jde hlavně o budování čistíren v obcích i o další
projekty, které podporují udržitelný rozvoj této oblasti. Evropská unie má velký zájem na vyšší úrovni ochrany
životního prostředí v České republice. Máme velmi dobrou spolupráci s ministerstvem životního prostředí a
jsem připraven v ní nadále pokračovat.
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