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Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 
 
 
     obracím se na Vás osobně a současně na všechny poslance Poslanecké sněmovny ČR  
v otázce Šumavy a novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který je v současné době  
v projednávání v Poslanecké sněmovně ČR jako sněmovní tisk č.501. 
 
     Sněmovní tisk č.501 – tj. návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který byl 
připraven Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP), bude znamenat nejen 
zakonzervování neutěšeného stavu přírody na Šumavě (viz foto – dnes je obdobný stav na 
cca 20.000 ha bývalého lesa z celkových 54.000 ha lesních porostů NPŠ), ale též narušení, 
resp. zničení vysokoenergetického potenciálu Šumavy jako zásobárny těchto energií.  
Pokud se nezachovají na Šumavě, budou nám všem chybět a to především ve městech. 
 

 

 
Foto: Poledník 2.1.2016                  Takto vypadá zóna nejvyšší ochrany přírody a krajiny v NPŠ 

 
 
     Ale pozor! Uchovat tento potenciál nelze tou - stále častěji deklarovanou – divočinou 
na Šumavě,  jednoduše proto, že Šumava takovou divočinou již po mnoho generací není, na 
rozdíl od některých jiných národních parků například v Kanadě a v Americe (kde původní 
ekosystém nebyl porušen), kterými tak často naši “zastánci divočiny”operují.  
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     Šumava je již dlouhou dobu kulturní krajinou, kde člověk žil a pracoval a zveleboval ji a 
ať se nám to dnes líbí nebo ne, nemůžeme se své odpovědnosti za pokračování této 
kontinuity zbavit. 
 
     Nás všechny, kteří máme právě teď cosi vykonat pro Šumavu a tedy pro nás samotné!!! 
musí vést jedině srdce, nikoliv partikulární zájmy, které tak často předvádí Správa NPŠ, 
která ve jménu ochrany jednoho rostlinného nebo živočišného druhu zničí rozsáhlé, zvláště 
cenné území národního parku. 

 
     Dnešní stav energetického potenciálu Šumavy je dramaticky snížen oproti stavu v roce 
1991. Rozhodně nemáme čas dalších 15 let, jak požaduje MŽP, pozdě je už teď!  
 
    Dalších 15 let již Šumava jako místo výskytu nejvyšších energetických úrovní v celé ČR 
nepřežije, pokud se za její zájmy nepostavíme právě teď! 
 
    Přitom by stačilo, abychom se ke krajině začali chovat s úctou a péčí a vzdali hold kráse, 
která je na planetě Zemi od nepaměti a na jejímž vzniku my lidé nemáme žádnou zásluhu, 
ale máme odpovědnost za její uchování, resp. zvelebení! 
 
    V této chvíli se již nejedná o konfrontaci zájmů a koncepcí, ale výhradně o zničení či 
nezničení Šumavy! Upozorňujeme na to proto, že všechna jednání jsou dosud vedena a 
prezentována tak, jako by šlo jen o spor MŽP (které chrání přírodu) a obcí (které chtějí 
komerčně využít Šumavu), ale tím ničitelem a největším škůdcem Šumavy je dnes Správa NP 
Šumava a MŽP. Ne kůrovec či kalamity, obce, podnikatelé a další. Obce hájí jen své právo 
přežít v područí Správy parku.   
 
     Další otázkou je: jak to, že do řešení problémů na Šumavě není zahrnuto MZE, když na 
území parku jde i o hospodaření či další využití zemědělské půdy a především v otázce vody 
(má v gesci právě MZE), která se na Šumavě stává vážným problémem díky usychajícím 
lesům v obrovském rozsahu. 
 
     Navrhovaná novela jako celek vytváří podmínky pro zničení Šumavy, ale bohužel je 
nutno si přiznat, že ani stávající právní úprava (vládní nařízení č.114/1992Sb), bez 
důležitých změn, není schopná Šumavu účinně chránit, protože jinak by dnes nebylo na 
území NPŠ oněch 20 000 ha uschlého lesa bez účinného zásahu a několik tisíc hektarů 
zanedbaných luk (již 25 let bez jakékoli péče).  
 
     Toto je právě ten stav, který má nová právní úprava zhojit.  
 
     A ještě zmínka o nově zaváděných pojmech - území s omezeným či zakázaným vstupem!  
Národní park musí být především veřejné území a ne, aby z něj byla veřejnost vykázána byť 
pod jakoukoli záminkou!!! 
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     V rozpravě v rámci 1. čtení novely zákona o ochraně přírody a krajiny jeden z poslanců 
vznesl otázku: Jaká by tedy měla Šumava být? 
 
     Nabízíme vizi nezničené Šumavy budoucnosti – jako vysokoenergetického parku České 
Země! Tedy vskutku národního:  
 
 ⁃ je to nově s láskou opečované území, kterému se vrátilo sebevědomí 
 ⁃ kde se s rozvahou a péčí hospodaří v lesích 
 ⁃ kde louky jsou navráceny svému účelu, pečlivě obhospodařené, s volně                      

– v dřevěných ohradách – se pasoucími malými stády oveček, koní i krav 
 ⁃ kde většina místních obyvatel pracuje na údržbě a péči o národní park (a ne aby  
  v tendrech a minitendrech získávali zakázky firmy mimo území Šumavy) 
 ⁃ je to území, které není závislé na turistech, ale v němž jsou vítání všichni, kteří 

obdivují krásu Šumavy a kteří i bez dohledu dodržují klidový řád parku, ale kteří 
nepotřebují informační centra, nákladně – i přes mokřady – budované cyklostezky    
a jiné, čistou přírodu narušující, “moderní” vlivy 

  
 ⁃ kde dobře funguje Nová Správa NP: 
 ⁃ která především hájí zájmy Země a která napomáhá, nikoli trestá ty, kteří na území 

parku hospodaří a o cokoli pečují  
 ⁃ jejíž pracovníci na území parku žijí a tedy vědí z vlastní zkušenosti, co obnáší život 

Šumavy 
 ⁃ která je garantem všech odborných prací, jež je třeba na území parku konat, má 

potřebnou techniku i kvalifikované pracovníky k ní 
 ⁃ zajišťuje formou služeb ty činnosti na území parku, které nelze efektivně provozovat  

z pozice soukromníka 
 ⁃ pomáhá a to nejen formou posudků či projektů, ale především konkrétně ve hmotě 

těm, kteří dlouhodobě dobře hospodaří či jinak pečují o území parku 
 
 

Kde celý národní park je veřejným územím, natolik opečovaným a vyzařujícím velmi 
vysokou energetickou úroveň, že si v něm nikdo z návštěvníků nedovolí nic 
poškozovat ani ničit. 
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     Jeden z poslanců, který byl osobně požádán o ingerenci ve smyslu uvedeného, uvedl, že 
tato vize je z říše snů. Ano, to je pravda a co nám brání v rámci správy území vytvořit krásu 
jako ze sna i na Zemi?  
 
     Žádáme Vás, poslance Poslanecké sněmovny ČR, abyste se zasadili o změnu zákona  
o ochraně přírody a krajiny: 
 
 ⁃ a to v těch ustanoveních, která se přímo dotýkají péče o lesy v národních parcích, 

aby Šumava mohla být očištěna a zachráněna 
 ⁃ aby bylo možné vrátit do života šumavské louky 
 ⁃ aby byla zřízena Rada parku jako vrcholný pracovní orgán, ve kterém budou 

zástupci ministerstev životního prostředí, zemědělství, regionálního rozvoje, financí a 
dále zástupci obcí, krajů, podnikatelů a místních farmářů 

 ⁃ aby Správa NPŠ byla této radě podřízena 
 ⁃ aby se Šumava stala vzorovým regionem České republiky 
 ⁃ aby byly vytvořeny podmínky pro příchod nových pracovitých lidí do oblasti Šumavy, 

se zájmem pečovat o krajinu a její krásu 
 
 

 
Foto: Poledník 2.1.2016      Průměrná roční dotace dle Výroční zprávy 2014 Správy NPŠ v letech 2010-14 je 200 mil. Kč 

 
     A je jen smutnou skutečností, že po odchodu vojáků ze Šumavy, po roce 1989 – 90, byla 
Šumava v tak dobrém stavu, že mohla být prohlášena národním parkem, ale za jejího 
současného stavu by totéž již nebylo možné – s čistým svědomím – učinit! 
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Pro naplnění této vize jsou návrhy legislativních změn vypracovány. 
 
 
 
 
Za občany ČR – milovníky Šumavy a za obyvatele a farmáře Šumavy 
 


