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Národní park Šumava a úspory

Tiskem proběhla zpráva, že i Národní park Šumava musí v současné době šetřit.  Úsporná opatření
jsou nezbytná ve všech oborech. V Národním parku se začalo nyní s úsporami mezd a propouštěním
technicko-hospodářských  zaměstnanců  i  dělníků.  Po  20  letech  existence  parku  se  však  tímto
postupem zhoršuje  sociální  stav  a  zvyšuje  se  nezaměstnanost.  Tak například  v Nové Peci  bylo
propuštěno 18 dělníků na dřevoskladě a propouštěli se další dělníci na územních pracovištích a to i
dělníci starší a zkušení v době, kdy v parku mají být prováděny odborně náročné práce v lesích, při
výsadbě na holinách, doplňování kultur potřebnými dřevinami,  prořezávkách, ochraně sazenic a
stromů nebo práce  při údržbě  vodních  toků a  cest.  Vypisování  tendrů  na  tyto  práce  neplní  své
poslání. Vede k tomu, že se najímají různí dodavatelé, kteří práce nabízejí zdánlivě levněji, ve svých
důsledcích  však  provádějí  práce  dělníci  nezapracovaní  a  bez  potřebných  místních  i  odborných
znalostí  a  zkušeností.  Práce  cizích  dodavatelů  vyžaduje  náročnější  dozor  a  v příštích  letech
vyvolává potřebu oprav a vylepšování. Tento způsob je ve svých důsledcích ve skutečnosti dražší.
Jednotlivá územní pracoviště by měla zaměstnávat stálý počet odborných dělníků, který by se měl
doplňovat jinými dodavateli jen v případě kalamit. 

V dobách potřebných úspor vyžaduje řešení také hospodaření se dřevem. V posledních 10-15 letech
se začalo uplatňovat ponechávání velkého množství dřeva v lese k zetlení, tedy ke shnití. Zničením
dřeva na každém stromu přicházíme nejméně o 1000 Kč. Shnilé stojící i ležící dřevo bude nutno
nahradit jinými materiály, uhlím, ropou, plynem, plasty, železem a betonem, které jsou nákladnější,
energeticky náročnější, pro přírodu méně ekologické a jejich likvidace je obtížná. Ztráta z tohoto
důvodu je 8000 Kč/ha/rok.   Další ztráta vzniká tím, že nové stromy se začnou obnovovat až když je
dřevo úplně zetlelé a to trvá  100 let, po tu dobu  pod nimi bude ležet lesní půda ladem. Zetlelé
dřevo pokryje téměř 40 % povrchu plochy, která by za tu dobu vyprodukovala na 150 m 3 dřeva na
každém hektaru,což na ploše 1.zóny představuje  1,5 mil.m3.  Až snad po 200 letech vyrostou na
zetlelém dřevě nové stromy, bude to opět jen smrk, protože jiné dřeviny se tak neobnovují a ten
smrk bude na chůdových kořenech o 40% více ohrožen větrem. Vzniká vůbec otázka, proč má
takové množství dřeva zůstat ležet v lese, když v žádném pralese tolik mrtvého dřeva nenajdeme.
Nemůže to být kvůli špatné lesní půdě, protože stromy před napadení kůrovcem dobře rostly a celé
jejich porosty byly z 9 ti dílné bonitační klasifikace na 2. - 4.místě, měly tedy dostatek živin. Tlející
dřevo  nemůže  být  považováno  za  hnojivo,  neboť  se  skládá  z celulózy,  hemicelulózy,  ligninu,
tříslovin,pryskyřic  a ty jsou složeny z 95 % z uhlíku, vodíku a kyslíku. Na zbývajících 5 % se
podílí 10 prvků, jako jsou draslík, dusík, fosfor, vápník, hořčík, síra, křemík, železo, vápník a sodík,
jejichž množství je velmi nízké. To na rozdíl od některých vědců dobře vědí kořeny stromů, které
zetlelým dřevem neprorůstají, ale obrůstají ho po povrchu a vytvářejí tak chůdový tvar.  Jak mají
však po 100 letech na takovém dřevě vyrůst nové stromy, kde se vezme semeno, když kůrovec
všechny dospělé stromy dávno zničil ?  Hodnota dřeva ponechaného k zetlení je v Národním
parku nyní 10 mld. Kč. Prohlédl jsem letos 56 kusů starých ležících stromů na Smrčině a nalezl
jsem jeden kmen se smrkovými semenáčky. Na holinách po kůrovci nemá tlející dřevo potřebné
vlhké prostředí.  Současně tím vzniká akutní nedostatek palivového dřeva pro místní obyvatele.
K tomu přistupují tuny oxidu uhličitého, který uniká do ovzduší z tlejícího dřeva a zhoršuje tak
skleníkový efekt,který přispívá ke  globálnímu oteplování.  

Nehospodárná a mimořádně nákladná jsou opatření, které Národní park nesmyslně provádí
při uplatňování bezzásahového režimu a zákazu zpracování kůrovcem napadených stromů.
Například odkorňování stojících stromů je 10 krát dražší než běžně používané způsoby. Kůrovec se
tak šíří každoročně do ostatních lesů ve II .zónách a do lesů sousedních vlastníků u nás i v Bavorsku
a Rakousku. Tam musí být prováděna velmi nákladná a pracná ochranářská opatření při kladení



velkého  množství  lapáků,  lapačů,  při  spotřebě  chemických  prostředků  a  kontrol.  Tyto  zvýšené
náklady jsou oprávněni sousedé požadovat podle zák. č.114/1992 Sb.

O  přírodě  v     Národním  parku  panují  u  některých  organizací  romantické  názory,
jakoby na ni nepůsobily žádné ekonomické vlivy. Rozsah poškození lesů a přírody  je
obrovský a proto by první zóny neměly být zvětšovány. Jejich nynější rozloha  9000 ha
je dostatečná a umožňuje provádět veškerou vědeckou a výzkumnou činnost. Neměly
by být zvětšovány.     

B E Z Z Á S A H  O V O S T   P  O Š K O D I L A    Š U M A V U

Z popudu některých menších skupin vědců, nadšenců, amatérů a šarlatánů vznikla myšlenka, aby 
příroda Šumavy byla ponechána sama sobě, že se někdy sama a dobře obnoví. Taková vize se již 
několik let předkládá veřejnosti jako „moderní přístup k přírodě“. Zatím na ni tragicky doplatily 
lesy v národním parku, kde jich po kůrovci odumřelo 20 000 ha. 

Až se po mnoha desetiletích ukáže, že se příroda podle konceptu bezzásahovosti nevyvíjí, nebudou 
již autoři tohoto postupu existovat a nebude je možno vzít k odpovědnosti za zhoršení stavu lesů a 
ním souvisejícími poškozeními – klimatu s vyššími teplotami, nižší vlhkostí, zhoršením jakosti 
ovzduší, se zhoršením půdní úrodnosti a rozsáhlou erozí, s úbytkem lesů na nejvyšších vrcholech, s 
výrazně sníženou produkcí dřeva i další biomasy a s miliony hnijících stromů v době energetické 
napjatosti. Po kůrovcové kalamitě hnijí kvalitní stromy, zhoršuje se jakost vody a její jímání i 
odtoky. Odumřelé lesy nezadrží vláhu ani sníh a ohrozí tak vodní toky povodněmi. Zhoršily se 
větrné podmínky, holé plochy bez stromů nebudou brzdit vítr a ten více ohrozí okolní lesy i budovy 
a stavby. Z dřívějších hustých lesů zůstaly jen zbytky jednotlivých stromů, které nebudou účinně 
filtrovat ovzduší od nečistot, nebudou vyrábět kyslík a nebudou ani vázat vzdušný CO2  ani oxidy 
dusíku. Bude se nám hůře dýchat. 

Mrtvé lesy po kůrovci jsou dnes na celém hraničním horském hřebenu od Smrčiny přes Plechý, 
Trojmezí, Třístoličník, Bučinu, Prameny Vltavy, Černou horu, Mokrůvku, Březník, Blatný vrch až   
k Poledníku, Ždánidlům, Plesné a Polomu. Jsou velmi poškozeny další tisíce hektarů lesů, které 
jsou proředěny a otevřeny náporům větru a slunečnímu žáru. V lesích národního parku leží miliony 
stromů, podléhajících trouchnivění, na nichž mohou vyrůst mladé stromky snad po 100 letech. Bez 
zásahů nemohou vyrůst žádné buky, jedle ani kleny, protože semenné stromy nejsou a až se jednou 
uměle vysází, musí se o ně několik desetiletí lesnicky pečovat. Bez zásahů mohou být proto příští 
lesy jen smrkové. Typický vzhled šumavské krajiny se změnil a utrpí tím turistický ruch. 

Na velké škody, které tento postup způsobil našemu lesu, přírodě a životnímu prostředí, byly 
ústřední orgány mnohokrát upozorňovány šesti soudním znalci a desítkami zkušených odborníků i 
vysokými školami a vědeckými ústavy. Znalci vyčíslili škody v roce 2000 na 5 mld. Kč, v r. 2008 
na 32 mld. Kč, v r. 2010 na 50 mld. Kč, nynější odhad je již 100 mld. Kč. Na nesprávné postupy 
ministrů Ambrozka, Bursíka, Míka a jejich náměstků byli upozorněni 3 ministři financí, nejvyšší 
kontrolní úřad, ombudsman, ale ani ti je neřešili. Na 8 trestních oznámení nereagovaly policejní 
orgány, ani státní zastupitelství. Různé soudní instituce zaujímají k Šumavě rozporuplná stanoviska.

Kůrovec z národního parku způsobil škody obecním lesům v Kašperských Horách a Volarech, 
Lesům ČR i Vojenským lesům, také rakouským majitelům lesa v sousedství Smrčiny, kterým měly 
být škody podle zákona uhrazeny. Bezzásahové nicnedělání nás stálo miliardy korun a škody budou
provázet i příští generace, některé škody však nelze vůbec vyjádřit. Je to zničení cenných přírodních
rezervací jako byla Plesná, Prameny Vltavy, Modravské slatě nebo Trojmezná, poškozeno bylo 6 
státem vymezených přírodních památek a rašelinišť, v nichž uhynuly až 500 let staré stromy, o které



starostlivě pečovalo 10 minulých generací lesníků a přírodovědců. Vytváření bezzásahové 
„divočiny“ odporuje zákonu na ochrany přírody a krajiny, vodnímu a lesnímu zákonu a nemá oporu 
ani v evropských a světových závazných směrnicích. Odporuje i zákonem vyhlášené Chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod. Z těchto důvodů, s porozuměním a s podporou přijali 
přírodovědci, lesníci i milovníci přírody stanoviska prezidenta Miloše Zemana k Šumavě při jeho 
nedávné návštěvě v Plzeňském kraji. Po dosavadním vývoji je záměr na rozšiřování 
bezzásahových ploch nepřijatelný.

Kleč a laviny


