Starosta Modravy k činnosti správy NPŠ
Drazí v Šumavě!
Prošel jsem si lesní porosty v lesích ve správě Správy NP Šumava ve věku cca 40, 50 a 60+ let,
ve kterých byly v letech 2016 – 2017 prováděny prostřednictvím Správy NP Šumava těžební zásahy
zvané probírky. Prohlídku jsem prováděl sám, bez odborných podkladů, mezi které považuji
zejména porostní mapu. Důležitou informací pro následné zjištění je, že veškeré lesy v majetku
státu byly na Správu NP Šumava převedeny k 1.1.1993. Hodnocení jsem prováděl z osobního zájmu
a s erudicí dlouholetého šumavského lesníka.
a)

naprostá většina probírek byla prováděna harvestory s dokončenou sortimentací u pařezu

b)

veškerá dřevní hmota byla vyvezena vyvážecími soupravami

c) k tomu byly každých nejméně 12 m (podle délky pracovního ramene harvestoru) vytěženy
přibližovací linky o nejmenší šířce 2m
d)

v naprosté většině se jednalo o monokulturní smrkové porosty bez zastoupení jiných dřevin

e) příměs buku jsem zjistil v LC Kvilda v porostech 80+, kde se probírky, ke škodě nutného
uvolnění buku, neprováděly
f)
naprostá většina porostů ve věku 40 – 50 let byla pěstebně zanedbána - úplná absence
prořezávek z důvodu ideologie, že les si vytvoří vlastní stromové patro rámci konkurenčního boje
g) tyto zásahy porušily stabilitu lesních porostů vůči abiotickým činitelům, zejména vůči sněhu
(jinovatce, námraze) a větru - vytáhlé slabé kmeny s nestabilním (úzkým) kořenovým systémem
h) naprostou lží je, že tyto „výchovné“ zásahy sledují zejména zlepšení druhové skladby lesa
uvolňováním žádoucích druhů dřevin – buk, javor, jedle, bříza, jeřáb
i)
hlavním cílem výše uvedené činnosti je honba za dřevní hmotou, nikoliv výchova lesních
porostů
Tím jsem chtěl slušnou formou popsat, že poslat harvestory do zanedbaných mladých lesních
porostů je kriminální čin a odpověď pana ředitele je odpovědí zločince, který obhajuje svůj zločin.
Když náměstek Kozel chlubivě oznámil na výkonném výboru Rady NP Šumava, že v těchto
porostech vytěží až 190 plm po hektaru, tak mi bylo za ty lesy do pláče.
S pozdravem „LESU ZDAR!“
Ing. Antonín Schubert

