
DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY  
O STAVU ŠUMAVY 

 
Vážený pane prezidente, 
 
Obracím se na Vás jako zástupce petičního výboru, který před rokem zaslal petici 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s podněty k úpravám projednávané 
novely zákona o ochraně přírody. 
 
Velmi mne potěšila zpráva o Vašem rozhodnutí, vystoupit k projednávání novely 
v Poslanecké sněmovně a rád bych Vám pro Vaše vystoupení poskytl důležité 
doplňující informace týkající se stavu Šumavy. 
 
Předně přikládám petici, která již před rokem upozornila všechny poslance na situaci 
na Šumavě a obsahovala podněty, vypracované na základě dlouholeté zkušenosti 
života a hospodaření na Šumavě, které, bohužel, poslanci nijak v novele nezohlednili. 
 
Stav Šumavy se od loňského roku nadále zhoršuje. Nejde o poškození, ale o zničení 
rozsáhlých pohraničních ploch, kam oko turisty – natož poslance – nedohlédne. 
Krajinu kolem Plešného jezera jste viděl při Vaší návštěvě, zničení se táhne po celém 
pásmu Šumavy, jak je patrné z následujících fotografií: 
 
Pohled z Luzného přes Mokrůvky směrem k pramenu Vltavy, srpen 2016: 

 
 



Březník a „proslulé“ chráněné místo pro tetřeva hlušce, v dáli Poledník, srpen 2016: 

 
 
Pásmo mezi Debrníkem a Poledníkem, leden 2017:

 



Jezero Laka, leden 2017: 

 
 
 
Pro srovnání, pohled o pár kilometrů dál, z Polomu na německé území směrem na 
Großer Arber, kde je zdravý les, leden 2017: 

 
 



Největším škůdcem na Šumavě není kůrovec, ale neúcta, nezájem a absence péče 
orgánu ochrany přírody, Správy NP Šumava. Ten se odráží v zuboženém stavu lesů, 
luk, potoků i cest. Správa NPŠ, s dotací několik stovek milionů ročně ze státního 
rozpočtu, místo ochrany přírody postihuje ty, kdo na Šumavě roky žijí a hospodaří, 
případně tato Správa vymýšlí a koná nesmysly, které s ochranou přírody nemají nic 
společného. 
 
Na Šumavě jde ale ještě o další důležitou věc, a tou je voda. Její zdroj a zásoba se 
tenčí – jde tedy již o život!  
 
Kromě petice přikládám i konkrétní Připomínky k návrhu novely předané poslancům, 
proč nelze současný návrh novely bez zásadního přepracování přijmout, jelikož novela 
tak, jak je předložena, umožní beztrestně zničit Šumavu - vlastně tento postup ničení 
uzákoní! 
 
Poslanci obdrželi i přiložený pozměňovací Návrh na novelu zákona č. 114 /1992 Sb., 
a to v těch ustanoveních, ve kterých umožňuje již nyní ničení Šumavy (témata: rada 
NP, péče o lesy, plán péče). Bez účinné ochrany lesů NP a změnách v řízení NP nelze 
totiž vzácná území jako je Šumava zachránit. Tyto pozměňovací návrhy je nutné 
přijmout pro zajištění záchrany, očisty a řádné péče o Šumavu a ostatní národní 
parky, než bude připravena nová právní úprava.  
 
 
Vážený pane prezidente, dovolte mi požádat Vás, abyste se i s využitím těchto 
doplňujících informací zasadil o to, aby novela zákona o ochraně přírody v současné 
podobě nebyla přijata a aby stav péče o Šumavu byl napraven.  
 
Na závěr bych rád uvedl, že přiložená petice i tento dopis jsou založeny na iniciativě 
běžných občanů, jimž není lhostejný osud naší země; nejde tedy o ekologický 
aktivismus či politicky či majetkově motivovanou činnost. 
 
Děkuji Vám! 
 
 
 
 
Podpis  
 
Ekonom 
 
V xxx dne 9.2.2017 
 
přílohy:  
petice poslancům Parlamentu České republiky z 19.3.2016 
Připomínky k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny 
Návrh na novelu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 


