
Pozvánka k debatě nad problematikou kůrovcové kalamity

dne 15.10.2019 od 13:00 hodin.

Z technických důvodů jsme museli učinit změnu místa. Setkání se uskuteční v Městském kulturním 
středisku Vimperk (Johnova 226/2).

Členové platformy Vědci pro Šumavu pozvání paní hejtmanky k debatě odmítli. Přítomni tedy 
budou odborníci Jan Pokorný, Jan Štrobl, Martin Klewar. Za krajský úřad se zúčastní náměstek 
Pavel Hroch. Pozvání obdržel i ředitel NPŠ Pavel Hubený.

Organizace cesty:

Před KÚ budou připraveny mikrobusy

Program:

11:30 odjezd od KÚ – U Zimního stadionu 1952/2
13.00 Vimperk - diskuse nad 12 mýty o Šumavě (viz níže)
14.30 odjezd do lokality Boubín – prohlídka lesa, seznámení s prací lesníků, informace o rozsahu 

kůrovcové kalamity v lokalitě Boubín
15:30 odjezd do Českých Budějovic

Z organizačních důvodů prosím potvrďte vaši účast, především zdali využijete dopravu 
mikrobusem od budovy KÚ, do pondělí 14. 10. 2019 do 10 hodin na email: brozkova@kraj-
jihocesky.cz<mailto:brozkova@kraj-jihocesky.cz>

12 mýtů o Šumavě:

Mýtus 1: Jde to, aby Šumava byla zelená
Mýtus 2: Je třeba chránit vzrostlý les, protože nízké stromky nejsou schopny plnit funkci vzrostlého

lesa
Mýtus 3: Šumava vysychá
Mýtus 4: Za sucho, které se v Čechách rozmáhá, může Šumava
Mýtus 5: Bezzásahovost zvyšuje odtok vody ze Šumavy
Mýtus 6: Šumava se mění v horkou poušť
Mýtus 7: Na Šumavě je hospodářský les a je naivitou ho obratem přeměňovat v divočinu
Mýtus 8: Šumava byla vždy smíšeným lesem a je proto nutné místo uhynulých smrků sázet všude 
především listnáče!
Mýtus 9: Díky Zeleným a Bursíkovi vznikla kalamita kůrovce: kůrovec nám kvůli některým 

špatným rozhodnutím zlikvidoval na 20 000 hektarů lesa
Mýtus 10: Pokud bude vyhlášena zonace podle současného návrhu, kůrovec zničí v nejbližších 

letech stromy na polovině rozlohy šumavského parku
Mýtus 11: Pokud se nebude aktivně zasahovat proti kůrovci, Šumava uschne – zůstane tu pouze 

poušť nebo mrtvá krajina
Mýtus 12: Bezzásahové zóny v NP Šumava způsobily kůrovcovou kalamitu v České republice

S pozdravem Bc. Hana Brožková 


