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Centrum pro občanské svobody: Člověk je na Šumavě ohroženým druhem  

PRAHA, 9. 3. 2017 – Národní park Šumava má dlouhodobě negativní důsledky pro život lidí 

v Šumavských obcích. Na problém upozorňuje Centrum pro občanské svobody, think-tank vedený 

Václavem Klausem mladším.  

Šumavské obce protestují proti novele zákona o „ochraně přírody“, přidaly se Jihočeský a Plzeňský 

kraj (částečně Senát). Skutečně mají pražští poslanci brát zřetel jen na kůrovce a tetřeva a na lidi ne?  

Jak jsou na tom lidé žijící na území parku?  

Vylidňování: „Od doby vzniku národního parku v roce 1971 v Šumavských obcích, jejichž území 

národní park zabral, ubylo 3,44 % obyvatel. Může se to zdát málo, ale ve stejném období 

v šumavských obcích mimo národní park, vzrostl počet obyvatel o více než 28 %. Člověk je na Šumavě 

ohroženým druhem,“ říká Václav Klaus mladší.  

 

Každý člověk, kterého šumavská obec ztratí, znamená nižší příjem rozpočtu, méně peněz na zajištění 

infrastruktury, méně zdrojů na financování šumavských základních škol, horší podmínky pro člověka. 

Nezaměstnanost:  Místo těžby dřeva a tradičního průmyslu by podle ekologistů měli Šumavané žít 

z turistického ruchu. To se však nedaří. „Míra nezaměstnanosti obyvatel šumavských obcí, které jsou 

Národním parkem svazovány, je průměrně o 3 procentní body vyšší než míra nezaměstnanosti 

Šumavanů žijících v obcích mimo ekologistický protektorát,“ vysvětluje ekonomka Masarykovy 

univerzity a členka výboru Centra pro občanské svobody Hana Lipovská.  

Navíc turistický průmysl má vysoce sezónní charakter. V některých jádrových obcích národního parku 

roste sezonní míra nezaměstnanosti dokonce sedmkrát.  

Existence národního parku má i přímé negativní dopady na rozpočty dotčených obcí. „Národní park 

Šumava je ze zákona osvobozen od daně z nemovitých věcí rozkládajících se na území první zóny. 

Obce tak přicházejí ročně zhruba o 25 milionů korun,“ varuje Hana Lipovská. 



 

 

 

Peníze daňových poplatníků Šumavan neuvidí: Národní park stojí peníze. Jen v roce 2015 činily 

náklady na jeho provoz téměř půl miliardy korun. Stěží představitelná částka odpovídá průměrně 

30 000 Kč na každého občana Šumavy.  

„Člověk, kterému Národní park pronikl k hranicím domu, však z těchto peněz vidí jen nepatrný zlomek. 

Tendry vypisované Národním parkem nevyhrávají lidé, kteří mají dřevařství v genech. Tři ze čtyř 

tendrů vyhraje firma se sídlem mimo šumavský národní park. Celkem 60 % financí ze všech veřejných 

zakázek národního parku končí mimo Šumavu,“ upozorňuje Václav Klaus mladší.   

 

Centrum pro občanské svobody se ochraně svobod Šumavanů bude věnovat podrobněji tento týden 

na konferenci: „Komu patří Šumava?“ Akce se uskuteční 16. března od 14.00 v Obecním sále na 

Kvildě. Vedle Václava Klause mladšího a Hany Lipovské na ni vystoupí bývalý ředitel Národního parku 

Jiří Mánek, ekolog a publicista Ivan Brezina, předseda Svazu šumavských obcí Antonín Šubrt a 

starosta Bavorské Železné Rudy Charly-Georg Bauer.  

Jiří Mánek, gestor Centra pro ekologické kampaně a Šumavák, k tomu dodává: „Aktivisté z paneláků 
měst páchají ve jménu ochrany přírody největší zlo, jaké příroda i domorodci v dějinách Šumavy 



 

 

pamatují. Jejich vinou během pouhých 5 let zmizel dospělý les na ploše 8000 hektarů. Díky rozmaru 
hlupáků přišly o své lesní domovy jak rostliny, tak zvířata. Kdyby stromy sežrané kůrovcem tvořily alej 
kolem obou stran silnice, lemovaly by ji z Prahy až do Paříže. Místo, aby domorodec pracoval v lese, je 
na úřadu práce a v lese pracují Asiaté. Šumava dnes patří spíš různým aktivistům, neorientovaným 
poslancům a uplaceným novinářům než Šumavákům. A to se musí změnit." 

Podrobnější informace o připravované konferenci „Komu patří Šumava?“ můžete nalézt zde: 

http://obcanskesvobody.cz/akce/kvilda-konference-komu-patri-sumava.html  

 

 

Zdroje dat: 

ČSÚ: Počet obyvatel v obcích.  

Důvodová zpráva k senátnímu návrhu o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. 

KPMG: Strategie rozvoje území Národního parku Šumava se zaměřením na politiku zaměstnanosti.  

MPSV: Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech.  

Správa Národního parku Šumava: Otevřená data  – smlouvy. 

Správa Národního parku Šumava: Výroční zpráva 2015. 
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