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Věc: Závěry konference Klimatické změny a my.
Účastníci konference „Klimatické změny a my – Adaptační a mitigační ekosystémový
management při narůstání stresových faktorů klimatických změn“ pořádané 5. ledna
2016 v Plzni, se jednohlasně shodli na níže uvedených závěrech, které ve svém souhrnu zajistí
přijatelné využití, ochranu a stabilitu Šumavy, jako mimořádně cenné oblasti v celém
středoevropském prostoru.
Žádáme, aby byly níže uvedené body předmětem mimořádného zasedání Vlády České
republiky na Šumavě. Žádáme, aby jednotlivé rezorty přijaly závazné úkoly a opatření
k nápravě neuspokojivého stavu ekologické stability Šumavy s negativním dopadem na
vodohospodářský režim přesahující rámec Šumavy. Žádáme, aby bylo zamezeno dalšímu
prohlubování ekologické i sociální krize v Národním parku Šumava, kterou pro příští roky
nastolují současné Ministerstvo životního prostředí a Správa NP Šumava.
Na základě odborných dat, komplexních historických znalostí a souvislostí a osobních
zkušeností o všech fázích přírodního, sociálního a hospodářského vývoje na území
Národního parku Šumava a Biosférické rezervace Šumava navrhujeme pro stabilitu
Šumavy tato opatření:
Ochrana přírody a krajiny a legislativa
Uplatňovat ekosystémový asistenční management k zachování ekologické stability,
biodiverzity, vodních zdrojů a retence vody a současně zamezit rozpínání ideologie divočiny
v kolonizovaném kulturním prostředí Šumavy. Odmítnout novelu zákona o ochraně přírody a
krajiny (114/1992 Sb.) z dílny MŽP a urychleně vypracovat novelu zákona 114/1992Sb.,
reagující na globální změny klimatu a realizaci účinných opatření. Upozorňujeme na absenci
řešení venkova, zejména vazeb životního prostředí na krajinné území.
a) Žádáme urychleně připravit, projednat a schválit novelu zákona o ochraně přírody a
krajiny, která bude reflektovat na stresové faktory klimatických změn a z nich
vyplývající potřebná opatření.
b) Žádáme urychlené jednání nejvyšších činitelů České republiky, které zabrání značným
a nevratným škodám, ke kterým se schyluje v souvislosti s připravovanou novelou
zákona o ochraně přírody a krajiny a s připravovaným Plánem péče o NP Šumava
c) Žádáme urychleně připravit, projednat a schválit speciální zákon o Národním parku
Šumava. Chystaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny povede ke zhoršení
přírodní i sociální situace na Šumavě s vysokým rizikem nevratnosti změn.
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Vodohospodářská situace
Koncepčně a účinně řešit zvýšené nebezpečí povodní, udržení vody v krajině zejména
zachováním zeleného dospělého lesa, opatřeními zlepšujícími akumulaci podzemní vody,
vodními nádržemi s dílčí trvalou zátopou, revitalizací vodních ploch a rašelinných lokalit,
zajištěním funkční chráněné oblasti přirozené akumulace vod. S ohledem na probíhající
změny klimatu koncepčně řešit stabilitu lesních porostů. Dosavadní závěry mezirezortní
komise VODA - SUCHO považujeme za nedostatečné.
a) Vzhledem ke značnému poklesu hladin podzemní vody, žádáme neprodleně učinit
opatření k účinnému zpomalení odtoku povrchové vody z povodí vytvořením zdrojnic
podzemní vody a vyčlenit dostatek plochy dílčích povodí pro nové vodní nádrže, a to
zejména v oblasti spadu dešťových a sněhových srážek.
b) Koncepčně řešit ekologické využívání kulturní a zemědělské krajiny zejména
z hlediska zadržení vod v krajině, zmírnění eroze obhospodařované půdy a zpomalení
odtoku srážkové vody.
c) Žádáme obnovit výsadbu hlubokokořenných dřevin, které pomohou obnovit funkci
Šumavy jako klimatického stabilizátoru.
Politika územního rozvoje v SOB 1 Šumava
Protože většina obyvatel Šumavy již není bezprostředně odkázána na vazbu s přírodou a
jejími procesy, je nezbytné, aby chráněná území umožňovala citlivé soužití člověka
s přírodou. Výchovná a rekreační funkce chráněných území musí být hlavním regionálním
hospodářským faktorem.
a) Žádáme naplňování politiky územního rozvoje i ve velkoplošných chráněných
územích.
b) Žádáme přehodnocení usnesení vlády ČR č. 276 z 15.4.2015 týkající se SOB 1
Šumava, dle kterého bylo vypuštěno v kapitole 4.2. koncepce Politiky územního
rozvoje ČR schválené usnesením vlády ČR č. 929 z 20.7.2009:
- Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat
d) řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů
- V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti
obcí
e) prověřit prostřednictvím územní studie možnosti využití rekreačního potenciálu
vhodných oblastí na území specifické oblasti Šumava pro rekreaci
g) vytvářet územní podmínky pro řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů
c) Žádáme rozšíření přístupnosti NP Šumava pro obyvatele Šumavy s cílem snížení
životního omezení a pro návštěvníky Šumavy s cílem zvyšování výchovně-vzdělávací a
poznávací funkce velkoplošných chráněných území jako jejich hlavního účelu. Je třeba
zvýšit přeshraniční propojení území NP Šumava zejména snížit počet turistických cest
v Bavorském národním parku, které končí na státní hranici a nepokračují na území
NP Šumava.
Kontrola plnění zákonů, smluv a závazků
Žádáme kontrolu plnění mezinárodních směrnic a úmluv na Šumavě, jako jsou Úmluva o
biologické rozmanitosti, Evropská úmluva o krajině, Směrnice 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin , Ramsarská úmluva,
114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, NV 163/1991 Sb., kterým se vyhlašuje Národní
park Šumava, ale i zajištění hodnot a poslání Biosférické rezervace UNESCO.
a) Žádáme komplexní vyhodnocení uplatňovaného bezzásahového managementu
v Národním parku Šumava a ekonomické vyhodnocení způsobených škod a stanovení
konkrétní odpovědnosti.
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b) Žádáme prostřednictvím NKÚ neprodleně zahájit prověrku Správy Národního parku
Šumava, zda účelně a hospodárně nakládá se svěřeným státním majetkem a
prostředky a zda přitom postupuje v souladu s právními předpisy. Zda se účelně a
hospodárně nakládá s prostředky, které byly poskytnuty České republice ze zahraničí
(např. FACE).
Dále žádáme zachování participace místních samospráv při tvorbě strategií a koncepcí
týkající se ochrany přírody a krajiny tak, aby byly respektovány veřejné zájmy
domorodých obyvatel a široké jihočeské a západočeské veřejnosti. V té souvislosti
žádáme, aby byla zahájena diskuse o funkcích národního parku a chráněné krajinné
oblasti na Šumavě a nedocházelo k porušení základního práva na zdravé životní
prostředí zaručené čl. 35 Listinou základních práv a svobod.
Uvedené závěry požadujeme uplatňovat v následujících dokumentech:
- v připravované Politice ochrany klimatu ČR a Národního adaptačního plánu na změnu
klimatu
- v aktualizacích Politiky územního rozvoje ČR
- zapracovat do Zásad územního rozvoje krajů a územních plánů obcí
- v aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod
- v koncepci udržení vody v krajině
- v samostatném zákoně o Národním parku Šumava
- v konkrétních opatřeních dotčených ministerstev a Správy NP Šumava
- v operačních programech
Za účastníky konference

Pavel Valtr

Příloha: Sborník konference
Na vědomí:
Úřad vlády České republiky
Mgr. Bohuslav Sobotka – premiér
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
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Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Richard Brabec - ministr
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
E-mail: info@mzp.cz
E-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4
Ministerstvo zemědělství
Ing. Marian Jurečka - ministr
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
E-mail: podatelna@mze.cz
E-mail pro elektronické podání: info@mze.cz
ID datové schránky: yphaax8
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Karla Šlechtová – ministryně
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
E-mail: ministr@mmr.cz
E-mail pro elektronické podání: posta@mmr.cz
ID datové schránky: 26iaava
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Jan Hamáček – předseda PS PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana
E-mail: posta@psp.cz
ID datové schránky: bykaigw
Senát Parlamentu České republiky
Milan Štěch – předseda Senátu PČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1
E-mail: stechm@senat.cz
epodatelna@senat.cz
ID datové schránky: 44iaeqj
Krajský úřad Plzeňského kraje
Václav Šlajs – hejtman Plzeňského kraje
P.O. BOX 313
Škroupova 18
306 13 Plzeň
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
ID datové schránky: zzjbr3p
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Krajský úřad Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz
ID datové schránky: kdib3rr
Asociace krajů ČR
JUDr. Michal Hašek - předseda
budova Magistrátu hl.m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
E-mail: indrova@asociacekraju.cz
ID datové schránky: 77x5zix
Svaz měst a obcí České republiky
Ing. Dan Jiránek – výkonný ředitel
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
E-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Ing. František KUČERA - předseda
K Silu 1980
393 01 Pelhřimov
E-mail: info@svol.cz
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Daniel Szórád, Ph.D. – generální ředitel
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
E-mail: lesycr@lesycr.cz
ID datové schránky: e8jcfsn
Vojenské lesy a statky
Ing. Josef Vojáček – ředitel VLS ČR
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
E-mail: info@vls.cz
ID datové schránky: bjds93z
Vojenské lesy a statky
Ing. Petr Král – ředitel Divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá
E-mail: hplana@vls.cz
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