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Vědci: Nové zásahy u Ptačího potoka na Šumavě mohou 
oddálit návrat přirozeného horského lesa o několik století 
 
Stínová vědecká rada Národního parku Šumava zareagovala na úmysl Správy NP Šumava 
znovu zasahovat a kácet stromy v lokalitě u Ptačího potoka. Stínová vědecká rada již dříve 
upozorňovala, že zásah proti kůrovci v této cenné lokalitě šumavských horských smrčin, kde 
žije tetřev hlušec a další vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin, nemá z hlediska boje 
s kůrovcem žádný smysl.  
„Oblast je ze tří stran obklopena bezzásahovými lesy a rezervoár kůrovce je i přímo v oblasti 
Ptačího potoka. Zásahy prováděné Správou Národního parku Šumava v této lokalitě jsou 
a budou neefektivní. Výsledkem bude pouze zničení vzácné přírody,“ říká Doc. RNDr. Jakub 
Hruška, CSc., předseda Stínové vědecké rady NP Šumava. 
„U Ptačího potoka jsou jen dvě možnosti: Buď bude oblast ponechána samovolnému vývoji, 
který zaručí nadále existenci tetřeva a dalších vzácných druhů živočichů a rostlin horských 
smrčin, anebo zde vznikne jedna velká holina, na které se cílový stav, tedy přirozený horský 
les, oddálí o několik století,“ dodává Hruška. 
Loňský zásah u Ptačího potoka, kritizovaný nejen Stínovou vědeckou radou, ale i řadou 
dalších vědeckých institucí z ČR i ze zahraničí, se ukázal jako zcela neefektivní. Přestože 
byly dle vyjádření Správy NP Šumava všechny zásahy potřebné k zastavení kůrovce 
provedeny, letos je v oblasti Ptačího potoka jeden z nejvyšších stavů kůrovce na Šumavě. A to 
i přes to, že kůrovcová gradace je v celém národním parku již za svým vrcholem a od roku 
2010 postupně klesá. Na tomto poklesu se výrazně podílejí právě přirozené regulační 
mechanismy, které Stínová vědecká rada doporučuje nechat působit i v oblasti Ptačího 
potoka. 
„Vyzýváme proto Správu národního parku, aby oblast Ptačího potoka ponechala přírodě 
a své síly soustředila pouze tam, kde to bude efektivní, tedy k utlumení gradace kůrovce 
v pásmu původně smíšených lesů. Tam je třeba kůrovce zastavit lesnickými zásahy a tyto lesy 
postupně přetvářet na přírodě blízké smíšené lesy,“ říká Hruška a dodává: „Členové Stínové 
vědecké rady dosud podporovali a nadále podporují zásahy proti šíření kůrovce ve středních 
polohách Šumavy, kde byly dřívější přirozené smíšené lesy s vyšším podílem listnáčů 
nahrazeny smrkovými monokulturami. Oblast Ptačího potoka je však ještě v oblasti, kterou je 
třeba ponechat samovolnému vývoji.“ 
 
 
 
 
O Stínové vědecké radě Národního parku Šumava 
Stínová vědecká rada Národního parku Šumava (SVR) má aktuálně 22 členů a vznikla v březnu 2011 
jako reakce na rozhodnutí ředitele NPŠ PhDr. Jana Stráského potlačit názory vědecké části dosavadní 
Rady NPŠ. Rada je složena z předních českých vědců a odborníků z různých oblastí. Její základ tvoří 
přírodovědci a lesníci, kteří působili v Radě NPŠ a na protest proti účelovým změnám, které provedl 
Jan Stráský, z ní abdikovali. Členy jsou ale i další vědci, kteří se problematikou Šumavy dlouhodobě 
zabývají. 
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SVR si jako cíl dala nezávislé průběžné hodnocení činnosti Správy NPŠ a přinášení objektivních 
informací o fungování ekosystémů národního parku. Členové SVR jsou také připraveni pomáhat 
vědeckými argumenty ochraně přírody, státní správě či vysvětlovat problematiku médiím. Jsou 
připraveni diskutovat o ochraně šumavské přírody s politiky, podnikateli i milovníky přírody, tedy se 
všemi, kterým není osud Šumavy lhostejný. 
 
 
Aktuální seznam členů Stínové vědecké rady NP Šumava 
 
• Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v 

Praze 
• Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České 

Budějovice 
• Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
• RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České 

Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
• Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Holandsko 
• Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze 
• RNDr. Roman Fuchs, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých 

Budějovicích 
• Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha 
• Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České 

Budějovice a Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
• Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice 
• RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých 

Budějovicích 
• Prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých 

Budějovicích 
• Ing. Karel Matějka, CSc., IDS Praha 
• RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
• Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích a Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň 
• PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 
• Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
• Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita 

v Praze 
• Ing. Pavel Šamonil, PhD., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 

v.v.i., pracoviště Brno  
• Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých 

Budějovicích 
• Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích a Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice 
• Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 

v.v.i., pracoviště Brno 
 
 

Více informací: 

Bc. Markéta Hrežíková 
E-mail: svr.nps@gmail.com 
Tel.: 737 908 851 


