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ROZŠÍŘENÍ STÍŽNOSTI EVROPSKÉ KOMISI
Reference number CHAP (2017)00949 – CZECH REPUBLIC
Předkládáme rozšíření stížnosti s výše uvedeným referenčním číslem s ohledem na
nové skutečnosti.
Nové skutečnosti
Poslanecká sněmovna schválila dne 4.dubna 2017 novelu zákona o ochraně přírody a
krajiny č.114/1992 Sb. Schválení proběhlo bez vyhodnocení stavu, do jakého Šumavu
přivedlo hospodaření Správy NP Šumava za 25 let její existence. Novela mj.
umožňuje:
-   Změnu zonace v národním parku Šumava
-   Fixaci zonace na dobu minimálně 15 let bez ohledu na její průběžné dopady na
přírodní zdroje
-   Rozšíření klidových území na ploše národního parku bez limitu, z důvodu
„umožnění nerušeného vývoje ekosystémů“, v praxi tedy bez jakékoli péče
-   Nehospodaření v lesích národního parku
-   Absolutní volnost činnosti Správy NP Šumava bez dostatečné, nezávislé a odborné
kontroly jejího dopadu na zachování, ochranu a rozvoj přírodního bohatství.
Je veřejně komunikovaným záměrem, že zóny klidu budou rozšířeny a přírodní
bohatství ponecháno „nerušenému“ vývoji bez zásahu, tedy např. bez zásahu pro
záchranu již mizejících vodních zdrojů, pro zabránění vysychání lesů a ztráty prostředí
vhodného pro různé druhy rostlin a živočichů, pro jejichž jedinečnost a ochranu je
míněn samotný záměr ochrany přírody. Bez zásahu proti trvale probíhající kůrovcové
kalamitě, kterou Správa NP Šumava řeší rozšiřováním bezzásahových zón, což je
katastrofální spojení nečinnosti Správy a nebrzděné aktivity kůrovce! Lesy uschnou
během pár let nastojato na celém území NP Šumava jen tak pro nic zanic!
Na Šumavě se záhy nebude moct žít, zvířata i lidé budou muset z postižených míst
odejít, natož aby mohly být uchovány silné zdroje podzemní vody a prameny řek,
zásobujících část České republiky, tedy i Evropu.
Schvalování novely zákona v parlamentu ČR trvalo déle než 1 rok. Problematičnost
jejího obsahu dokládá skutečnost, že schválení sněmovnou vetoval jak senát, tak
prezident ČR, obě veta však byla sněmovnou přehlasována.
Sveřepost přijetí zákona navzdory vetu senátu a vetu prezidenta České republiky a
především navzdory obecnému nesouhlasu těch, kteří na území Šumavy žijí a
hospodaří i těch, kteří situaci na Šumavě znají a dlouhodobě sledují, bez jakéhokoliv
kvalifikovaného rozboru stávající situace Šumavy na úrovni státních orgánů, VEDE K
DOMNĚNCE, že přijetí novely zákona má zakrýt již napáchané škody i osoby, které se
na nich přímo podílely a současně umožnit legálně páchat další škody dokonce v
souladu se zákonem.

Pravděpodobně jsou ve hře ještě další záměry a zájmy, které nemají nic společného s
ochranou přírody, ani přírodou samotnou.
Jinak totiž nelze pochopit, proč je dnes Šumava na území národního parku, tedy na
území nejvyššího stupně ochrany přírody, jedním z nejzanedbanějších a
nejzničenějších území vyspělé Evropy.
Dosavadní výsledek působení Správy NP Šumava
Pro posouzení dosavadního vlivu Správy NP Šumava na místa již dříve zařazená do
zón nejvyšší formy ochrany přírody v ČR předkládáme následující fotografie:

Debrník, I.zóna národního parku, leden 2017

Výsek z předchozí fotografie ukazující označení „I.zóny národního parku“
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Vltavská cesta, pruhy označují hranici I. zony národního parku, duben 2017

Pod Černohorským močálem, I.zóna národního parku, duben 2017
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Prameny Vltavy, I.zóna národního parku, duben 2017

Cikánská slať, I.zóna národního parku, srpen 2016
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Velká Mokrůvka, přírodní památka, srpen 2016

Tato poškozená místa se nacházejí ve vrcholových partiích Šumavy, v místech, která
na konci 20.století bývala nejcennější v ČR co do čistoty přírody, druhového bohatství
a kvality vodních zdrojů. Která bývala po staletí obývána a opečována lidmi. Jejichž
stav po skončení totalitního režimu, před převzetím Správou NP Šumava, byl
výsledkem spolupůsobení tvořivosti jak přírody, tak člověka.

5

Porovnání
Následující fotografie ukazují 2 šumavské lokality zasažené hurikánem Kyrill v lednu
2007. Obě se nacházejí ve srovnatelné nadmořské výšce a obě jsou stejně přístupné:

Knížecí stolec, duben 2017. Vojenský cvičný prostor, spravovaný armádou. Polom byl vyklizen v roce
2007 a během let 2008-9 zasazeny 4 miliony sazenic. Zalesnění bylo podpořeno fondy EU.

Poledník, leden 2016 (stav odpovídá dnešnímu). Jde o Národní park Šumava, spravovaný orgánem
ochrany přírody - Správou NP Šumava zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Správa NP
Šumava také pro některé projekty získává podporu EU.
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Závěr
Jak dokládají fotografie, dosavadní přístup Správy NP Šumava vedl ke zničení do její
správy svěřených nejcennějších míst. Novela zákona legalizuje jak již proběhlé ničení,
tak umožňuje pod rouškou zákona, tedy legálně, ničit další cenná území po dobu
následujících desítek let. Přitom by stačilo zrevidovat škody, které již Správa NP
Šumava přírodě způsobila a nikdo by jí další přírodní zdroje do péče nesvěřil!
Přírodní a vodní zdroje v ČR a v Evropě nesmí utrpět další ztráty, navíc probíhající
pod zákonnou ochranou. Nesmíme čekat dalších 15 let stanovených novelou zákona na
vznik škod, které lze předpokládat již nyní.
Přístup k péči o Šumavu posvěcený novelou zákona je v přímém rozporu s Listinou
základních práv Evropské unie a s politikou životního prostředí Evropské unie:
v případě Šumavy není životní prostředí ani zachováno, ani chráněno, natož
zlepšováno. Naopak hrozí, že bez změny přístupu bude Šumava zcela zničena.
Stav péče o Šumavu je dále v přímém rozporu s posláním Natury 2000, navzdory
zařazení Šumavy do této soustavy.
Péče o cenné vodní zdroje na Šumavě je v rozporu se záměry stanovenými Směrnicí
2000/60/ EC, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Žádáme o nápravu
S ohledem na doplněná fakta žádáme Evropskou komisi o prošetření a o nápravu:
-   vyžádat okamžitou změnu přístupu k péči o Šumavu, zejména začít
s potíráním kůrovce
-   vyžádat nápravu vzniklých škod na životním prostředí na Šumavě
-   vyžádat změnu legislativy, konkrétně zrušení novely zákona o ochraně přírody
a krajiny
-   vyžádat úpravu organizace státní správy, aby se zajistilo dodržování záměrů
legislativy týkající se péče o přírodu: neaktivní orgán státní správy Správa
NPŠ nechť je zrušena, výkon státní správy rozdělen mezi stávající orgány
státní správy na území Šumavy již fungující, výkon vlastnického práva
českého státu svěřen Pozemkovému úřadu, péče o lesy svěřena Lesům ČR a
péče o louky zemědělcům.
V Praze dne 16. dubna 2017
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