
Tisková zpráva 

Pravda o managementech v Národním parku Bavorský les 

 

Názorovou berličkou ekologických aktivistů soustředěných zejména okolo Hnutí Duha, jím 

spřátelených vědců z přírodovědné oblasti a některých politiků je ukázkový 

managementový přístup Správy Národního parku Bavorský les. Podle těchto názorů 

podporovaných zejména veřejnoprávními médii je Národní park Bavorský les zářivým 

příkladem péče ochrany přírody a samovolného vývoje lesa. Původní výměra 13.000 

hektarů při jeho založení v roce 1970 byla v roce 1997 rozšířena na 24.000 hektarů. Areál 

původní výměry, vymezený územím hraničních hor Luzný a Roklan je ze 75% ponechán 

samovolnému vývoji, kde se v odůvodněných případech podporuje obnova lesa vhodnou 

sadbou a udržují se tam pro širokou návštěvnickou veřejnost turistické cesty. Vrcholy 

Luzného a Roklanu jsou nejnavštěvovanějšími oblastmi jádrové zóny Národního parku 

Bavorský les. Jádrová zóna bavorského parku tvoří necelých 10.000 hektarů. Jádrová zóna 

v šumavském parku má pouze na správním území obce Modrava výměru necelých 6.000 

hektarů. Bavorskou jádrovou zónu navštíví ročně miliony turistů, českou nikdo. Je totiž pro 

turisty uzavřena. A jak je to v Bavorsku s kůrovcem, který je dle povedených „ekologů“ a 

jejich příznivců ponechán svému osudu? V roce 2007 činila kůrovcová těžba na té původní, 

staré výměře bavorského parku 73.135 kubíků, zatímco v nové falkenteinské části činila 

pouhých 5.729 kubíků. Rok 2008 byly kůrovcové těžby téměř vyrovnané – stará část 58.714 

kubíků, nová část 47.583 kubíků. Rok 2009 nebyl pro samovolný vývoj kůrovce 

v bavorském parku  vůbec příznivý. Ve staré roklanské části bylo vyrubáno 22.476 kubíků 

kůrovcem napadených stromů, v nové části 113.533 kubíků. V roce 2010 kůrovcové těžby 

ve staré části parku poklesly na 6.300 kubíků oproti nové části, kde vystoupaly na 135.600 

kubíků. Meziroční pokles kůrovcových těžeb ve staré části bavorského parku v areálu 

Luzný, Roklan se dá vyhodnotit dvěma způsoby. Buď je léčba motorovou pilou účinná, 

anebo tam téměř vyrubali veškerý smrk. Zajímavější je ale stoupající tendence 

„spontánních procesů“ v nové falkenteinské části bavorského parku, či jak by se dala 

vrůstající kůrovcová těžba nazývat. Nejhorší prognóza by znamenala, že se bude rubat, 

dokud tam bude mít kůrovec co žrát. Jenom nevím, jak se s tím vším popere NATURA 2000, 

tetřev, datlík, kulíšek a jiní chudáci.   
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