




Stanovisko k žádosti Národního parku Šumava na Ministerstvo 

životního prostředí o výjimku z lesního zákona na úmyslné velkoplošné 

prořeďování lesních porostů

MŽP 18.12. 2016 na žádost NP Šumava:

Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení odchylných opatření prováděných ve 

prospěch účelového hospodaření v lesích zvláštního určení na území NP Šumava dle § 36

odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stanovení odchylných opatření bude spočívat v umožnění snižovat úmyslnou těžbou 

zakmenění porostu pod 7 desetin plného zakmenění. Opatření bude za účelem přeměny 

kulturních lesů na lesy přírodě blízké.

Stanovisko k uvedené věci:

Po dobu 200 let trvajícího odborného lesnictví platí lesnický princip v tom, že všechny 

úmyslné zásahy do lesů jsou vedeny tak, aby bylo zachováno plné zakmenění (hustota 

stromů) lesního porostu. Takový princip je obsažen v lesním zákonu ČR i všech zemí EU. 

První v historii, kdo chce tento princip zrušit, je Správa NP Šumava. Prořeďování porostů 

pod 7 desetin plného zakmenění je považováno za neekologický stav a je předmětem 

šetření a pokut Inspekce životního prostředí. Takové zásahy otevírají lesní porosty 

bořivým větrům a jsou  příčinou polomů a následných kůrovcových kalamit.

V lesích v majetku státu NP Šumava je 54% lesů suchých, vykácených, mladých a 

proředěných. Proto není důvod ještě více úmyslně prořeďovat tyto lesy.

Přeměna na lesy přírodě blízké se dělá ekologicky šetrným způsobem tak, že ve věku 

lesních porostů 80-110 let se na několik zásahů po dobu 20-40 let prořeďují porosty za 

účelem vznikání přirozeného zmlazení. Tam, kde se přirozené zmlazení nedostaví, tam se

uměle vysazují stromky. 

Je zřejmé, že uvedená žádost NP a správní řízení má za cíl získat od státní správy 

povolení k dalším těžbám dřeva v lesích, které nemají žádné těžební možnosti (v lesích je 

vytěženo o 951 000 m3 dřeva více, než přirostlo). Správa NP je ve finanční krizi a proto 

hledá i způsoby, které jsou ve všech ostatních lesích ČR považovány za nesmyslné a 

neekologické.



Správa NP těží ročně kolem 140 000 m3, v posledních 2 letech ve slabších a méně 

ceněných sortimentech. K docílení potřebných tržeb ve výši 200 miliónů Kč za prodej dříví

potřebuje Správa NP těžit hlavně v porostech přes 60 let stáří, což jim umožní schválení 

uvedené výjimky, které jsou v kategorii lesů hospodářských a řídí se lesním zákonem. Je 

snaha vyřadit všechny lesy v NP z kategorie lesů hospodářských.

Uvedená žádost NP Šumava je důvodem pro pozměňovací návrh k návrhu zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

K § 22  Lesy národních parků

Novela uvádí:

(1) Lesy v národním parku nejsou lesy hospodářskými.

(2) S lesy ..... ve vlastnictví státu.... je příslušná hospodařit správa národního parku.

Navrhuji změnit odstavec (1) takto:

(1) Lesy v národním parku na území zóny přírodní nejsou lesy hospodářskými; ostatní tři 

zóny jsou považovány za lesy hospodářské, protože tam má správce právo hospodařit dle 

lesního zákona.

Odůvodnění:

Odstavec (1) a (2) si protiřečí. Pokud by lesy nebyly "lesy hospodářskými", tak tam nelze 

hospodařit. Také v lesích hospodářských (dle lesního zákona) je majitel povinen 

obhospodařovat lesní ekosystémy tak, aby byly podporovány jejich přirozené ekologické 

funkce a biologická rozmanitost.

Zpracoval: 

Petr Martan

poradce v lesnictví a životním prostředí

5. 1. 2017



Vážený pane premiére,

pro Vaše info přeposílám mail, kterým se snažím zvrátit nebezpečné povolení těžby porostu v 
ochranných lesích=lesích zvláštního určení na území   NP Šumava .....tedy MŽP povolilo "výrobu 
divočiny"  tím, že bude smícen porost lesa v řádném = zákonem stanoveném zakmenění dle 
řádného plnění lesního zákona č.28/1995 Sb.!!!

Je až neuvěřitelné, že se skupina "ekologických fanatiků až šílenců" zmocní rozhodování nad 
rozsáhlým územím NP Šumava v ČR a provedou pod dozorem ČiŽP s alibistickým krytím MŽP 
rozsáhlé poškození aktiv ČR a NPŠumavy až po způsobování bleskových povodní a ohrožování 
zdrojnic podzemní vody!!! Je i ohrožena Biodiversita, CHOPAV, a další významné funkce 
přírodního prostředí.

Vážený premiére, zjednejte neprodleně nápravu na MŽP a ve vládě navrhněte odvolání ministra 
Brabce  MŽP. 

S pozdravem   Jaroslav Novák

---------- Původní zpráva ----------
Předmět: Odchylná opatření dle c.j.87930/ENV/16 2655/620/16

Vážení,

po zjištění obsahu shora uvedeného Oznámení Čj.: 87930/EVN/166 2655/620/16 Vám 
sděluji, že jste uvedeným povolením odchylného opatření prováděných ve prospěch 
účelového  hospodaření v lesích zvláštního určení na území NPŠumava 
dle............ nepřímo naplnili sk. p. tr. č. Obecné ohrožení dle §294 tr.z.40/2009 sb. tím, 
že jste umocnili nebezpečí z povodní hrozících. 

Při nadkritických srážkových epizodách na území NPŠ je současným odlesněním 
zvyšován odtokový koeficient vody, který je zdokumentován až po následné bleskové 
povodně (dne 4.12.2015 Otava Sušice) a odborné kritická stanoviska ve VH odvětví 
jsou vedením NPŠ a navazujících odborníků trvale  bagatelizována a laické veřejnosti 
nepravdivě vysvětlována. 

Podobně konal i Dr. Kindelmann na veřejném slyšení v senátu PSP, kdy několikrát 
vědomou nepravdu šířil mezi senátory (i veřejnost)  o suchém lesu a probíhající 
samovolné obnově porostů.

Současné jednání úředních osob ČR MŽP dosáhlo stavu, kdy i přes upozornění jsou 
platné zákony ČR z.č. 289/1995 Sb. porušovány, ČIŽP neplní funkci dohledu nad  
státem zřízenými organizacemi (NP Šumava), jsou obcházeny podnikové  i odvětvové 
vyhlášky a jsou protiprávně i ohrožovány zdrojnice podzemní vody v blízkém i 
vzdáleném okolí dokazuje stav  o totálním rozkladu státu ČR a jeho institucí.

Občané musí využít všech dostupných prostředků k přerušení nebezpečného jednání 
úředních osob MŽP i ČiŽP a vedení NP Šumava při snahách o nevratné poškozování 
životního prostředí, lesa v NP Šumava i vodních zdrojnic.



Žádám, aby bylo nebezpečné jednání přerušeno s okamžitou platností a úmyslná těžba 
zakmenění porostu pod sedm desetit plného zakmenění......byla okamžitě zrušena.!!!

Zároveň podávám T.O. na NSZ Brno z důvodů shora uvedených pro naplnění sk.p. dle
 §293 a 294 tr.z.č.40/2009 Sb. konkrétními ÚO MŽP.

S pozdravem  Jaroslav Novák


