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 Národní park Šumava  
 byl založen v roce 1991 na území  
           Jihočeského a Plzeňského kraje 
           a na území, které se dotýká 22 obcí 

Svým osídlením a tím, že jsou sídelní útvary obcí součástí NP 
Šumava, je tento národní park unikátní ve střední Evropě. 

Krajské motto „Plzeňský kraj, nejlepší místo pro život“ 
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Zůstane  Šumava s Novelou zákona o ochraně přírody a 
krajiny i nadále nejlepším místem pro život? 
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Co přináší novela ZOPK? – detaily,  
se kterými nesouhlasíme 
 

1) Vyhlašuje všechny 4 národní parky jedním univerzálním zákonem 
 

2) Vytyčuje v § 15, odst. 4 nový cíl pro všechny NP: „na většině území národních parků 

zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice“ 
 

3) Zavádí v §17 institut klidových zón s omezením vstupu 
 

4) Stanovuje v § 18 nové členění NP. Místo 3 zón budou nově 4 zóny.  Podle § 18, odst. 2 

území zařazovaná do jednotlivých zón nemusí splňovat kritéria pro zařazení  !!!  
 

5) Umožňuje orgánu ochrany přírody v § 21, odst. 3 vyloučit výkon práva myslivosti až na 
celém území NP 
 

6) V § 22a, odst. 2 vylučuje v 1. a 2. zóně ustanovení lesního zákona týkající se ochrany lesa 
proti škodlivým činitelům a povinnosti obnovy a zalesňování lesních porostů  

       (50% plochy NP Šumava) 
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Kdo četl novelu? 



Takto vypadá šumavský smrkový les, kde probíhají nerušeně přírodní děje. Podle novely ZOPK má takto vypadat většina 
Šumavy. Zákon snímá platnost lesního zákona v 1. a 2. zóně. Rozloha chystané 1. a 2. zony zabírá 50% plochy NP, 34.000 
ha. Ministr Bursík toto umožnil jen na 23% a výsledek známe. Co se stane, když toto bude platit na 50% ? 
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2) Vytyčuje v § 15, odst. 4 nový cíl pro všechny NP: „na většině území národních parků  

zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice“ 
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Šumava vysychá 
Kvůli kůrovci chybí 15.000 ha lesa = chybí stín, vláha, horizontální srážky, … 
 
Obáváme se, že s novelou ZOPK odeschnou další lesy a přijde další, větší sucho 
 
 



53 (   ) 82 
23 

47 (   ) 18 
77 

 
Z učebnice fyziologie rostlin  
Přírodovědecké fakulty UK Praha: 
 
Za normálních podmínek se z lesa vypařuje 
v průměru 53% vody a 47% odtéka. 
 
Když je les olistněný, tak se vypařuje 82%  
a jenom 18% odtéká (les zadržuje vláhu a tvoří 
 vlhké klima, horizontální srážky).  
 
Když je ale les bez listí, tak se vypařuje jen 23% a 
77% odtéká! Když je les mrtvý, je to ještě horší! Přehřívá 
se krajina, vysušuje půda. 
 
 
 
 
Tragédií a úpadkem je, když současná Správa NP Šumava 
s vydatnou pomocí některých vědců obhajuje uschlý les 
ve vztahu k vodě tak, že „suchý strom neodčerpá tolik 
vody jako živý a tedy pomáhá vodnímu režimu“ 





 

Horská smrčina, 1200 m.n.m. 
Chráněný biotop NATURA 2000 

 
bývalé domovy  

datlíka tříprstého 
tetřeva hlušce 

 
dnes nad těmito bývalými porosty zpívají slavíci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto není ochrana přírody. 
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Proti takovým změnám,  
proti takové „ochraně přírody,  
proti novele zákona o ochraně přírody  
stojí:  
• Šumavské obce 
• Jihočeský kraj 
• Plzeňský kraj 
• Senát, horní komora Parlamentu ČR 
• Prezident ČR 
• Lesy ČR 
• Svaz obcí a měst ČR 
• Řada spolků a vědců (přírodovědeckých i lesnických oborů) 

 
Ale s největší pravděpodobností novela stejně vejde v platnost.  
Problémy nastanou do 5 let - až už současná Vláda a ministr nebudou ve funkcích. 
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Šumavský Králováci 
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Děkuji za pozornost 
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