
Setkání ministra s nevládními organizacemi na Šumavě

Z iniciativy ministra životního prostředí Miloše Kužvarta proběhl ve dnech 21. a 22. června
2001 seminář pro nevládní organizace a odbornou veřejnost k problematice kůrovce na Šumavě.
Seminář probíhal v době těsně před projednáváním dvou poslaneckých návrhů zákona
o Národním parku Šumava v Poslanecké sněmovně a byl zarámován řadou dalších akcí, které
na Šumavě v červnu probíhaly (např. Ramsarská poradní mise na šumavská rašeliniště,
společná návštěva ministra Kužvarta a vyslance EU Ramiro Cibriana a další).

Cílem tohoto dvoudenního setkání bylo mimo jiné seznámit širokou komunitu nevládních organizací
nejrůznějšího zaměření se složitou problematikou řešení kůrovcové kalamity na Šumavě. Dalším z cílů bylo
přispět ke zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými v této kauze.

Semináře se kromě ministra a dalších zástupců z MŽP zúčastnili nejvyšší představitelé Správy Národního
parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (ředitel Ing. Ivan Žlábek, náměstek pro ochranu přírody
Ing. Vladimír Zatloukal a další), host z Národního parku Bavorský les (vedoucí odboru ochrany přírody pan
Hans Kiener), odborníci z různých vědeckých ústavů či institucí a zejména zástupci různých ekologických
nevládních organizací. Bylo zde zastoupeno Hnutí Duha, Český svaz ochránců přírody, Společnost pro
trvale udržitelný život, Česká lesnická společnost, Národní lesnický komitét, Jihočeské matky, nevládní
organizace zabývající se ekologickou výchovou (SEVER Horní Maršov, Ekologické centrum Toulcův dvůr,
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Dřípatka Prachatice, VITA Ostrava) a řada dalších.

První část semináře probíhala v prostorách penzionu Babůrek nedaleko Kvildy. Po úvodním slově
ministra Miloše Kužvarta následovala krátká vystoupení Ing. Zatloukala ze Správy NP Šumava, Hanse
Kienera ze Správy NP Bavorský les a Ing. Urbana z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří seznamovali
přítomné s přístupem ke kůrovci a s širšími souvislostmi celé této problematiky. Poté dostali prostor zástupci
nevládních organizací MVDr. Jaromír Bláha z Hnutí Duha a RNDr. Mojmír Vlašín z ČSOP, aby představili
svůj pohled a své názory na řešení kůrovcové kalamity na Šumavě. Po těchto příspěvcích následovala
řízená diskuse, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. Hovořilo se zde mimo jiné o zonaci
v národním parku, vzniku holin při asanaci kůrovcem napadených stromů, zhodnocování dřevní hmoty i
o zkušenostech z Národního parku Bavorský les. Ukázalo se, že rozdíly v názorech na kácení kůrovcem
napadených stromů v prvních zónách NP Šumava i nadále přetrvávají.

Druhý den seminář pokračoval terénní vycházkou v oblasti Třístoličníku a Trojmezné. Při výběru trasy
se vycházelo též z návrhů nevládních organizací. Během celodenní exkurze spolu zastánci různých názorů
živě diskutovali a dokládali svoje argumenty ukázkami přímo v terénu. Účastníci semináře měli možnost
naslouchat, porovnávat si to, co bylo řečeno, s tím, co viděli na vlastní oči, a klást zástupcům Správy NP
Šumava a dalším zúčastněným nejrůznější dotazy. Správa parku měla možnost vyjádřit se k některým
nařčením ze strany nevládních organizací a nezávislých odborníků. Vycházka byla zakončena poblíž
Plešného jezera, neboť z časových důvodů se již nestihlo projít oblast Smrčiny.

Od celé akce se nedalo čekat a ani nečekalo sblížení či sjednocení názorů na řešení kůrovcového
problému na Šumavě. Při výsledném vyjádření pro tisk ministr Miloš Kužvart potvrdil, že omezené zásahy
proti kůrovci jsou nezbytné i v přírodně nejcennějších oblastech. Naopak Hnutí Duha trvá na tom, aby se
správa parku vrátila v prvních zónách k dřívějšímu bezzásahovému režimu. Seminář však – doufejme –
přispěl ke zlepšení komunikace mezi nezávislými ekologickými iniciativami a odbornou veřejností na
straně jedné a Ministerstvem životního prostředí v čele s ministrem a vedením Národního parku Šumava na
straně druhé. Ukázalo se, že problém není černobílý a přes řadu rozdílných názorů existují styčné body, na
kterých se shoduje většina zúčastněných.

Během semináře bylo přijato dále uvedené prohlášení.

RNDr. Helena Knappová,
odbor pro styk s veřejností MŽP



Prohlášení účastníků semináře
Ve dnech 21. a 22. června 2001 se konalo setkání představitelů Ministerstva životního prostředí ČR,
nevládních organizací a Správy NP a CHKO Šumava. Účastníci měli možnost navštívit cenné lokality
Národního parku Šumava a vyměnit si názory v široké diskusi. Účastníci se shodli na tom, že území
Národního parku Šumava patří ke klenotům středoevropské přírody. Žádají Parlament ČR, aby nepodlehl
různým komerčním tlakům (výstavba lanovek, drancování lesů, exploatace přírodních zdrojů, těžba zlata,
atd.) a nedopustil jeho degradaci a zmenšení. Národní park Šumava musí zůstat důstojným sousedem
Národního parku Bavorský les a být zachován jako součást světového dědictví pro další generace.

RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR
Pavel Šremer, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život
Ing. Pavel Pešout, místopředseda Českého svazu ochránců přírody
Jaroslava Brožová, jednatelka OS Jihočeské matky
MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha
RNDr. Josef Zetěk, předseda Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Bc. Jiří Machart, Sdružení členů a přátel stanice Mladých ochránců přírody – Dřípatka Prachatice
Ing. Miloš Dušek, Národní lesnický komitét
Milan Štefanec, Nezávislé sociálně ekologické hnutí
Mgr. Dana Štursová, Ekola Praha
Mgr. Miroslav Vojtek, Rezekvítek Brno
Ing. Jiří Černík, místopředseda České lesnické společnosti
Michael Polák, Brontosauří Ekocentrum Zelený klub Praha
Ing. Karel Kříž, Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Ing. Ivan Žlábek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek pro ochranu přírody NP a CHKO Šumava
Ing. Jindřich Heřman, náměstek pro řízení správy lesů NP a CHKO Šumava
Ing. Karel Kovařík, vedoucí útvaru informační a strážní služby NP a CHKO Šumava
Mgr. Zdeněk Kantořík, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava
Miloš Juha, inspektor pro ochranu lesa NP a CHKO Šumava



Smutná pravda o Trojmezné
V tiskové zprávě (uvedena na vedlejší straně, pozn. red.) MVDr. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy

Hnutí Duha, mj. uvádí, že se na Trojmezné zvýšilo množství napadených stromů meziročně o pouhé 1,4 %.

Jde o tragický omyl. Jestliže jeden rok je napadeno 9 326 m3 (1999) a o rok později 9 453 m3, neznamená
to meziroční zvýšení o 1,4 %, ale o 101,4 % (!!!). Jinak: je-li jeden rok napadeno 9 tisíc stromů a druhý rok
dalších více než 9 tisíc stromů, není možné počítat s pouhým rozdílem. Vzhledem k tomu, že se souše z
předchozího roku už nemohou zazelenat, je třeba souše z následujícího roku k těm předchozím přičíst – z
devíti tisíc jich tedy není devět tisíc a 127, ale více než 18 000! Bohužel vývoj pokračuje obdobně – viz
uvedený graf a tabulka. Ve sloupcích je každoroční napadení – strmá křivka vzhůru pak výmluvně vypovídá
o výrazně zhoršeném celkovém zdravotním stavu porostu.

Správa parku z toho nemá žádnou radost a nemůže z toho mít radost žádný rozumný člověk. Nejde
o „přirozený vývoj Trojmezenského pralesa“, který „blokáda zachránila“. Jde o nepřirozeně rychlý rozpad,
kterému správci parku chtěli asanací zabránit. Celkový objem souší na zmíněné ploše byl dle sčítání
k 30. 11. 1998 celkem 22 644 m3, tj. plocha zhruba 72 ha. Nyní se celkový počet souší blíží k objemu
50 000 m3 ! Morální odpovědnost za tento vývoj nesou organizátoři blokády.

 Současný zdravotní stav porostů na Trojmezné už je natolik vážný, že neumožňuje efektivní ochranu
celé oblasti. Celá 1. zóna č. 124 Trojmezná (plocha 598,94 ha) je v převážné míře smrková (celkem
166 313 m3), na přimíšené dřeviny připadá zhruba 12 %. Značná část byla v minulosti hospodářsky
využívaná člověkem (pastva v první polovině 20. století, zpracování kůrovce a polomů ještě v 80. letech
20. století). Správa parku zásahem znemožněným blokádou ekologických aktivistů chtěla v roce 1999 v této
lokalitě pralesovité zbytky ochránit. V roce 1999 se v této oblasti vyrojil kůrovec ze 4 346 m3 stromů.
Asanace nemohla být provedena vzhledem k blokádě ekologických aktivistů, při níž hrozilo zranění
účastníků (mluvčími blokády byli Jaromír Bláha z Hnutí Duha a Mojmír Vlašín). Pro rok 2000 (a další roky) už
asanace ztratila smysl, napadení už bylo příliš rozsáhlé a případný zásah by nebyl efektivní – nevyhnutelný
rozpad celého porostu by urychlil. Proto správa rozhodla vzhledem k poškození porostů v oblasti
Trojmezné nekácet – s výjimkou ochranného hraničního pásu.

V této první zóně probíhá v letošním roce asanace jen v ochranném pásu do 250 m od státní hranice
s Rakouskem (délka zhruba 3 km) a v šíři do 200 metrů při hranici s Německem (délka rovněž 3 km). Jde
o asanaci pouze tzv. aktivních kůrovcových stromů a polomů, v žádném případě nemá správa zájem na
úmyslném vytvoření holin. Asanace má za cíl uchránit sousední hospodářské majetky v Rakousku a
Německu a správci parku k opatření přistupují na letošní opětovnou oficiální žádost rakouské strany
(hornorakouský hejtman žádost adresoval ministru životního prostředí ČR). Pokud by rakouská strana na
zásahu v ochranném pásmu netrvala, správa parku k němu žádný další důvod nemá! Veškeré
asanované dříví zůstává ležet na místě k zetlení.

V ochranném pásmu (do 250 m od hranice) bylo v loňském roce asanováno celkem 552 m3 stojících
aktivních kůrovcových stromů + 41m3 polomů. Vrtulníkem sem bylo dovezeno 196 m3 lapáků. Feromonové
lapače byly rozmístěny zejména ve spodní části Trojmezné a sloužily k monitoringu průběhu rojení. Navíc
bylo do okolí této lokality (ale nikoliv přímo do zmíněného ochranného pásma – tam je vjezd nemožný)
dovezeno pozemními soupravami po stávajících cestách a rozmístěno v okolí cest celkem 2335 m3 lapáků.

(8. 6.)
Zdeněk Kantořík,

tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava

Foto: H. Knappová

Nárůst kůrovcových souší v I. zóně č. 124 Trojmezná



Lež jako věž. Dramatické rozmnožení kůrovce v Trojmezenském
pralese, kterým stále argumentuje, si správa národního parku úplně

vymyslela
Katastrofické zprávy o dramatickém nárůstu počtu kůrovcem napadených stromů v

Trojmezenském pralese, které opakovaně zveřejňuje správa národního parku, jsou – obyčejná
mystifikace. Dokázala to oficiální data samotné správy. Namísto údajného rozšíření kůrovců na
dvojnásobek je totiž počet souší prakticky stejný jako v roce 1999, kdy kácení zabránila blokáda.
Ředitel parku i jeho úředníci přitom v posledních měsících ze smyšlených údajů dovozovali nutnost
kácení v prvních zónách národního parku.

Smyšlenku o rozšíření kůrovce na dvojnásobek správa parku opakovaně tvrdila:
! „letos se zde [na Trojmezné] zvýšil výskyt kůrovce 2,3 krát“ (Zdeněk Kantořík pro Právo, 23.12.)

! „vzrostl počet aktivních kůrovcových stromů po pouhém roce od blokády na dvojnásobek!!! Toto
číslo však není konečné“ (tisková zpráva NP Šumava, 24. 5. 2001)

! „Stupeň napadení v důsledku blokády je dvojnásobný“ (Ivan Žlábek, 26. 3.)

! o dvojnásobném nárůstu kůrovce řekl Ivan Žlábek rovněž Lidovým novinám (26.5.)

Ve skutečnosti se ale množství kůrovcem napadených stromů zvýšilo z 9 326 m3 (1999) na 9 453
m3 (2000) – tedy o 1,4 procenta. Ukázaly to oficiální výsledky sčítání, provedeného samotnou
správou. Tyto údaje ale správa nezveřejnila a nadále šíří smyšlenku o katastrofě na Trojmezné.

Nejde přitom o omyl správy, způsobený dvojím sčítáním. Představitelé správy parku o dvojnásobku
oproti roku 1999 hovořili už po prvním sčítání v září 2000, kdy výsledky srovnávali s prvním rojením
kůrovce v roce 1999 a ohlašovali další nárůst, ke kterému dojde později. Ačkoli již od října 2000
věděli, že kůrovec neukončí svou druhou generaci, opakovali nepravdivý údaj, a to i v letošním roce,
kdy prokazatelně měli k dispozici kvalifikované odhady (únor 2001) a konečné výsledky.

Nepotvrdily se tedy ani prognózy lesnických „odborníků“, na základě kterých správa národního
parku rozhodla o dalším kácení. Ty očekávaly, že na konci roku 2000 bude – pokud nedojde ke
kácení – v Trojmezenském pralese 29 000 m3 napadených smrků. Ve skutečnosti to ale bylo třikrát
méně, protože kůrovce prakticky nepřibylo. Hnutí DUHA požadovalo, aby verdikt o dalším kácení na
hřebeni Trojmezné padl až po spočítání napadených stromů. Žlábkovi úředníci ale nejprve povolili
kácení a až poté dokončili sčítání.

Kolísání počtu kůrovce na Trojmezné potvrzuje, že jde o přirozený proces obnovy pralesa. Kácení
smrků by tento přirozený trend nezpomalilo, ale urychlilo – dojde k rozvratu lesa větrem a ke vzniku
holin. Těžba napadených stromů je jen jedním faktorů, které mohou k poklesu kůrovce přispět,
mnohem větší vliv však má počasí.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Aby obhájili další kácení v pralesovitých smrčinách, mystifikovali Ivan Žlábek a Zdeněk Kantořík

opakovaně veřejnost smyšlenou hrůzostrašnou historkou o dramatickém šíření kůrovce v
Trojmezenském pralese – a dokonce nahlas obviňovali své oponenty z morální odpovědnosti. Jejich
vlastní oficiální údaje je ale usvědčují z podvodu. Výsledky sčítání nás příjemně překvapily. Potvrdilo



se, že pralesovité smrčiny mají mimořádnou odolnost. Blokáda zachránila přirozený vývoj
Trojmezenského pralesa. V ostatních šumavských prvních zónách správa tento unikátní proces
kácením ničí.“

(převzato z webových stránek Hnutí Duha na Internetu)

Vyjádření Správy NP a CHKO Šumava k aktuálním
problémům

1. K protestu stovky vědců proti kácení v 1. zónách:
Správa od počátku diskusí o možných zásazích nikdy nezastírala, že jde o složitý, nejednoznačný

problém, ve kterém vědecká fronta v České republice není jednotná. Názor vědců se odvíjí zejména od jejich
konkrétního zaměření a jednotlivých oborů. Ani mezi pracovníky Správy nebyl na asanaci v 1. zónách
jednotný názor. Vědecká sekce Rady parku – poradní orgán vedení správy – však v prosinci 1998 vzhledem
k vývoji zdravotního stavu lesa zásahy poměrně jednoznačně doporučila. Dosavadní výsledky hovoří rovněž
poměrně jednoznačně: výrazně se zlepšil stav nejen porostů v prvních zónách, ale asanační zásahy
pomohly i okolním druhým zónám. Vědecké osobnosti, zabývající se celoživotně zejména ochranou lesních
ekosystémů (prof. Radomír Mrkva, Mendelova univerzita Brno, prof. Jan Jeník, Přírodovědecká fakulta UK
Praha, dále děkani lesnických fakult a řada dalších se přiklánějí k aktivním ochranným zásahům).

2. K mezinárodnímu postavení NP Šumava:
Správa rozhodně odmítá spojovat vyjádření mluvčího dobrovolného sdružení některých evropských parků

(PAN Parks), jehož byl NP Šumava jedním ze šesti zakládajících členů, se ztrátou mezinárodní prestiže.
„Prestižní“ známku PAN Parks nemá dosud udělenu žádný národní park v Evropě. Ani jeden z německých
národních parků není členem této organizace. Italský národní pak Abruzzo z dobrovolného sdružení už
vystoupil. Správa považuje vyjádření tiskového mluvčího PAN Parks Chrise Hogana za nepříliš šťastná.
Svým povrchním přístupem a některými základními neznalostmi Šumavu v českých médiích poškodil. Znovu
je nutné připomenout, že žádný tuzemský ani zahraniční legislativní předpis ochranné zásahy v 1. zónách
nezakazuje. Šumava plně vyhovuje stanoveným mezinárodním kriteriím IUCN (Světová organizace pro
ochranu přírody) i WWF (Světový fond ochrany přírody). Mezinárodní prestiž si buduje NP Šumava
dlouhodobě v přátelské a pracovní atmosféře a nemá se v tomto ohledu zač stydět.

Kvůli současným nejasnostem a dosud nevyjasněném obratu v komunikaci Správy NP Šumava
s organizací PAN Parks nevznikly obcím v regionu ani samotnému NP Šumava žádné finanční škody.
Výrazné dotace z EU na Šumavu díky nesmírné píli Regionální rozvojové agentury Stachy proudí velmi silně
do malých i velkých projektů. Organizace PAN Parks na tyto fondy neměla dosud žádný vliv. Případné další
prostředky, které v začátcích jednání organizátoři z Holandska slibovali, nebyly zatím vůbec projednávány
(!).

3. Dělostřelecká mediální příprava na projednávání zákona o NP Šumava
Jen naivní člověk by si mohl myslet, že mediální aktivity zjevně nepřátelských projevů k dosavadnímu

postupu Správy jsou jen zcela náhodné a mají vzbudit dojem „spravedlivého rozhořčení“ dvou či tří tzv.
nezávislých publicistů, či probuzení stovky vědců po dvouletém (!) zasahování v prvních zónách. Není
náhoda, že v tutéž dobu se v Poslanecké sněmovně objevují dva poslanecké návrhy Zákona o NP Šumava,
který celý region skutečně výrazně potřebuje.

V souvislosti s přijímaným zákonem nepůjde na Šumavě jen o nějaký ten kousek lesa, louky nebo
nějakou tu korunu. Jeden z návrhů předpokládal dosavadní rozlohu zmenšit (návrh byl v prvním čtení
zamítnut, pozn. red.). Jde přitom o území, do kterého stát v posledních deseti letech nainvestoval více než
miliardu korun do infrastruktury, nových budov, opravených cest i do lesa. O území, které stále odhadem
obsahuje minimálně 10 milionů kubíků vytěžitelného dříví (nebude-li parkem) v hodnotě 15 miliard korun.
Území, kde se už smějí prodávat pozemky v III. zónách, ale zbývá jich na prodej velmi málo. Proč tedy
nesáhnout do rozsáhlých druhých zón a změnit hranice. Poloha Šumavy může být z hlediska vývoje cen za
čtvereční metr po vstupu ČR do EU více než zajímavá. Podaří se ukousnout čtvrtinu, třetinu nebo při dobré
konstelaci i půlku? Jen malá část ze zisků by přitom patrně zůstala v regionu. Šla by úplně jinam.

Z hlediska dlouhodobé ochrany přírody by každé zmenšení parku přineslo nevratnou změnu – po změně
vlastnictví už by stát v budoucnu neměl nikdy šanci získat ztracené části zpět.

Zdeněk Kantořík
tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava



Rada národního parku Šumava včera, dnes a zítra

Rada NPŠ je iniciačním a konzultačním orgánem pro záležitosti Národního parku Šumava a je
ustavena k projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany přírody a řízení
národního parku. Členy rady jsou zástupci obcí, okresních úřadů (Klatovy, Prachatice a Český
Krumlov), krajských úřadů, Horské služby, Policie ČR, Klubu českých turistů a dalších orgánů a
institucí činných na území NP Šumava v oblasti zemědělství, obchodu a cestovního ruchu atp.

Přestože zákon 114/92 Sb. a navazující předpisy určují rámcová pravidla pro
Rady národních parků poměrně pregnantně, v praxi se ukazuje, že je nutné
k legislativnímu rámci připojit i nalezení vyvážené podoby Rady, která bude
reflektovat široké spektrum zájmů v regionu. Přitom však musí hledat neustálý a
přijatelný kompromis, neboť přirozené zájmy rozvoje regionu jsou někdy zcela
protichůdné s ochranou přírody a posláním národního parku. Zatímco péče
o lesní i nelesní ekosystémy je většinou běh na dlouhou trať a ochranáři jsou
zvyklí uvažovat v horizontech minimálně desítek let, regionální politici jsou
čtyřletým volebním cyklem přinuceni skládat účty voličům mnohem dříve.

Desetiletou historii Národního parku Šumava kopíruje vývoj Rady
s překvapivou přesností. První roky jsou ve znamení hledání vzájemné polohy a vztahů – Rada je jedním
orgánem a pro řešení dílčích otázek ustavuje několik podsekcí (zemědělství, ochrana lesů atd.). V roce 1995
dochází k rozdělení Rady. Množství projednávaných problémů a jejich rozdílnost si vynucuje ustavení dvou
sekcí, vědecké a regionální. Obě se pak scházejí řadu let pravidelně dvakrát ročně. Vědecká sekce,
složená ze zástupců z předních vědeckých pracovišť a vysokých škol, řešila zejména klíčové problémy
ochrany lesa (81 % území NPŠ tvoří lesní ekosystémy) – pochopitelně především postupy při řešení
kůrovcové kalamity, která v letech 1996–7 kulminovala. Regionální sekce, složená ze starostů parkových
obcí, zástupců Okresních úřadů Klatovy, Prachatice a Český Krumlov, Horské služby a Klubu českých
turistů, se zabývala vztahem parku a regionu, kromě upozornění na legislativní nedostatky (daňové
problémy, historický majetek obcí atp.) doporučovala vedení parku i praktická řešení např. prázdninové
dopravy (ekologické autobusy), přípravu a koordinaci údržby lyžařských stop aj.

Tento stav víceméně vyhovoval až do konce roku 2000. Nedorozumění se starosty obcí při závěrečném
schvalování Plánu péče o NP Šumava, vznik nových krajů i nutnost lepší vzájemné komunikace obou částí
Rady si vyžádaly potřebu Radu NPŠ znovu spojit v jeden celek – nyní ji tvoří 50 členů. Část z nich je
delegovaná (zástupci 22 obcí, vesměs starostů, a zástupci okresních úřadů), část jmenovaná ředitelem
Správy – zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, KČT, Horské služby, podnikatelé v regionu, vědci,
ředitelé ostatních národních parků v ČR, ředitel AOPK ČR, ředitel sousedního NP Bavorský les (SRN) a
ředitel TANAPu (SR). Jednání se jako hosté pravidelně zúčastňují i zástupci zřizovatele – MŽP ČR,
v posledním období v úrovni ministra nebo jeho náměstka. Na svém druhém jednání v tomto roce
(12. 4. 2001) Rada projednala a schválila podrobný jednací řád, který předpokládá ustavení pracovních
skupin pro konkrétní dílčí problémy regionu. I přes početnost členů danou rozlohou NP Šumava bylo
jarní jednání Rady velmi věcné a korektní a základní obava z nefunkčnosti tak velkého orgánu nebyla zatím
naplněna. Čas ukáže, zda tato forma bude v budoucnu vyhovovat. (V KRNAPu je vývoj odlišný – společný
orgán se letos rozdělil na dvě sekce.) Základní nutnost hledat a nalézat společný konsensus v mnohdy
palčivých otázkách rozvoje regionu a schopnost vzájemné konstruktivní komunikace však zůstává i
nadále měřítkem úspěšnosti Rady. Ani sebelepší organizační struktura nemůže nahradit vůli k dohodě a
vzájemnému lidskému pochopení. A v tomto ohledu panuje na Šumavě obecná shoda.

Zdeněk Kantořík,
tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava



Řekli o Šumavě
František Urban, předseda Rady NP Šumava:
„Každý národní park je unikátní a musí mít svou vlastní strategii, která vychází nejen z přírodních, ale také
z historických podmínek. Šumavu nelze srovnávat s žádným jiným parkem v ČR a velmi těžko ji lze srovnat i
s národním parkem Bavorský les na druhé straně hranice, protože jsou tam velké historické a přírodní
rozdíly. Pokud jde o kácení v 1. zónách: žádný z pracovníků národního parku není rád, že se občas dělá. Ale
kdyby se nedělalo, došlo by k daleko horším následkům, které by byly pro park mnohem bolestnější. Proto
se občas musí některý nakažený strom z 1. zóny položit, oloupat a nechat ležet na zemi. Do 1. zón národní
park lapače dováží, nekácí na ně místní stromy. Po stáhnutí kůrovcové populace na strom pak lapač zase
odveze. Je velmi nespravedlivé, když se říká, že si kácení vymýšlejí lesníci kvůli tomu, aby získali dřevo.
Tyto zásahy jsou pro park finančně ztrátové: musí dřevo pokácet, oloupat a nechat ležet, nic z něho nemají.
Někdy se dostávají k veřejnosti zcela mylné informace.
Na bavorské straně se nekácí ve staré části národního parku, která už je prakticky suchá (kromě 200 –
1000 m širokého pruhu kolem hranic, kde se kácí). Ale v nové části národního parku, v těch 11 000 ha, které
přidali v roce 1997, mají dokonce 20 let povinnost kácet stromy napadené kůrovcem, jakmile se objeví. Do
roku 2017 je tam kůrovec zakázán. Jsou tam jen dvě maličké 1. zóny, ale kácení platí i pro ně. Problematika
kůrovce se dnes dotýká asi 10 % rozlohy národního parku, zbytek je před kůrovcem chráněn. Kdybychom
ale rozpustili naši obranu a nechali vše být, tak jsou ohroženy 3/4 národního parku. V národním parku je
55 000 ha lesa, z nichž minimálně 40 000 ha by mohlo mít stejný osud jako Mokrůvka – a to je strašná
představa. Právě proto se vedení parku rozhodlo kalamitu zastavit za každou cenu. Vědců, kteří proti této
strategii vystupují, je velmi málo, ale jsou hlasití. Velká část vědecké fronty zásahy podporuje, ale bohužel
nejsou moc slyšet. Ti, kdo jsou proti, mají na své straně dva velmi hlasité novináře, kteří často zkreslené a
nepravdivé názory publikují. A to se líbí tisku, protože je to senzace.”

Ministr Miloš Kužvart:
„Podle mých informací management ŠUNAPu začíná být velmi podobný managementu Bavorského parku.
Tam se dlouhá léta nezasahovalo a z družicových snímků, které máme k dispozici, je vidět, jak se kůrovcová
pohroma šířila z bavorských bezzásahových zón do České republiky. Ti, kdo vystupují proti současné správě
národního parku Šumava, mají zpravidla nedostatek informací a absolutní nedostatek znalostí. Jsem ovšem
stále otevřen komunikaci, vysvětlování.“

(Pla)


