
Dopis správě NP Šumava

Vážený pane řediteli Národního parku Šumava,

obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí informací o životním prostředí.

Stejně jako Vy, sledujeme i my vývoj počasí, prohlubující se sucho a s tím spojené zvyšující se 
riziko vzniku požárů.

Stejně jako Vy chápeme požár i sucho jako přirozené procesy. Jsme rádi, že můžeme ve vší 
odpovědnosti spolu s Vámi hledat hranici, za kterou jsou i přírodní procesy v nekontrolované míře 
neakceptovatelné.

Jsme rádi, že můžeme doufat, že i pro Vás je naprosto nepřijatelná myšlenka kolapsu ekosystému 
vlivem nekontrolovaného požáru, případně nějaké infekce apod.

S velkými obavami a s velkou nelibostí evidujeme snižování dostupnosti požární vody na území NP
Šumava stejně jako propagaci požárů coby prospěšného ekologického procesu.

Jsme upřímně zděšeni, že v ekologických kruzích, se kterými spolupracujete, zanikají znalosti 
obrovsky alarmujícího příkladu nedávných požárů vegetace v Austrálii, které si vyžádaly nejen řadu
životů zvířat a rostlin, ale i lidí.

V souvislosti s tím se na Vás obracíme s žádostí o zveřejnění kapacity a lokalizace požárních vod na
území NP Šumava.

Se znalostí hydrologického cyklu naší šumavské krajiny a vědecky potvrzených faktů o nárůstu 
extrémních meteorologických jevů Vás zároveň vyzýváme k revizi možnosti obnovy retenčních 
objektů, které by mohly přívalové deště zachytit v horní části povodí.

Na území NP Šumava se nachází řada historických malých i velkých objektů vodních děl a jejich 
vysoce šetrná a odborná obnova nesmí být chápána jako ekologické riziko.

Pokud bychom přijali premisu, že každá lidská přítomnost a každý lidský vliv představuje ohrožení 
pro NP Šumava, potom byste musel vystěhovat všechny obyvatele NP (včetně sebe s bydlištěm 
tam) někam pryč, potažmo i všechny lidi z každého ekosystému Země někam do umělé izolace. 
Takové extrémní názory považujeme za krajně nebezpečné filozoficko-sociální hledisko a jsme 
rádi, že jej můžeme spolu s Vámi nesdílet.

S přáním zdravého životního prostředí Vám i celému kolektivu šumavských přátel a pracovníků.
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