
Cíle vedoucí ke konsolidaci NP Šumava - stanovisko stínové vědecké rady NP Šumava  
 
Stínová vědecká rada Národního parku Šumava (dále jen Stínová vědecká rada) vidí stanovisko MŽP 
k postupu proti kůrovci v Národním parku Šumava z 21. 4. 2011 jako krok správným směrem, který 
částečně redukuje původně velmi radikální návrh ředitele Stráského.  
Stejně tak hodnotí kladně rozhodnutí Správy NPŠ z 26. 4. 2011 o dodržování zákonných postupů při 
vydávání nových výjimek pro kácení v nejcennějších částech NPŠ. Jako porušení tohoto závazku 
ale hodnotí současný stav, kdy jsou v cenných lokalitách NP rozmístěny biocidní prostředky 
(otrávené lapáky) bez patřičných odborných expertiz a následně vydaných povolení. V současné 
situaci vidí Stínová vědecká rada několik důležitých cílů, které je třeba na Šumavě bezodkladně řešit: 
 
Cíle krátkodobé:  
 

1. Při posuzování zásahů proti kůrovci vycházet z odborně podložených podkladů o 
přírodovědné hodnotě území a dodržovat platnou legislativu týkající se posuzování vlivu 
zásahu na předměty ochrany v území Natura 2000. 

2. V oblastech, kde zásahy proti kůrovcům jsou žádoucí postupovat s největší možnou 
efektivitou. Mít na zřeteli územní strategii NP, tedy vytvoření zhruba 30 % bezzásahových 
zón. Proti kůrovci zasahovat přednostně od nižších nadmořských výšek, kde jsou relativně 
méně cenná území původně smíšených lesů, která byla v minulosti přeměněna na smrkové 
monokultury. Nekácet kvůli ochraně těchto porostů cenné přírodě blízké lesy vyšších poloh a 
vyhnout se kácení sterilních souší, tj. smrků, které již kůrovec opustil, ale jejich existence 
v ekosystémech je velmi potřebná. 

3. Realizovat strategii obnovy přírodě blízkých lesů s vysokým podílem buku a jedle 
v zásahových zónách. V oblastech, kde dochází k vytváření holin používat strategii obnovy 
lesa s využitím pionýrských dřevin směřující k obnově smíšeného lesa. 

4. Zajistit zpracování plánu péče (nejlépe přímo Ministerstvem ŽP). NPŠ nemá v současné době 
platný Plán péče (skončil 31. 12. 2010), ačkoliv Správa NP je povinna realizovat péči o NP 
podle něj, jak jí ukládá zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb.  

 
Cíle střednědobé 
 

1. Vytvořit na přírodovědeckých základech zonaci NPŠ, která odpovídá hodnotě území NPŠ a 
naplňuje jeho poslání, tedy, mimo jiné, ponechat dostatečný prostor pro spontánní vývoj 
ekosystémů, zajistit ochranu klíčových druhů živočichů (např. tetřev, perlorodka, rys) a rostlin 
(zejména zvláště chráněné druhy). 

2. Vytvoření zákona o NP ministerstvem ŽP, jako ústředním orgánem státní správy ochrany 
přírody. Jen tak bude zajištěno, aby území NP bylo prioritně využíváno k ochraně přírody. 
Vzhledem k tomu, že tvorba zákona a jeho schvalovací procedura budou dlouhé, zonaci a plán 
péče vytvořit a přijmout v letošním roce. Kvalitní podklady jsou připraveny již více než rok.  

 
Cíle dlouhodobé 
 
Vyřešit vztah k lesním majetkům obcí v NPŠ. Současné vedení NPŠ pohlíží na tyto oblasti, jako 
kdyby vůbec nebyly v NP, což je v rozporu s posláním NP i se zákonem č. 114/1992 Sb. Majitelé 
pobírají dle § 58 zák. 114/1992 Sb. náhrady ve výši milionů až desítek milionů Kč za újmu za ztížení 
lesního hospodaření a je zřejmé, že tím logicky musí podléhat stejnému režimu jako pozemky 
vlastněné státem. 
 
Dne 9. 5. 2011, za stínovou vědeckou Radu NPŠ  
 
Doc. Jakub Hruška 
 
 


