
Stanovisko členů Strany Zelených – základní organizace Plzeň 2 

k situaci v NP Šumava 

Členská základna Strany Zelených – základní organizace Plzeň 2 nesouhlasí s blokádou sanačních 

zásahů proti kůrovci na území NP Šumava. Dále se také důrazně distancujeme od nátlakových akcí 

pořádaných na území Plzeňského kraje, spojených s blokací zásahů proti kůrovci v NP Šumava. 

Členská základna ZO Strany Zelených Plzeň 2 se důrazně distancuje od metod nevládních 

organizací, zejména Hnutí Duha v NP Šumava. 

Své rozhodnutí zdůvodňujeme takto:  

Blokace a další akce směřující k znemožnění sanačních zásahů proti kůrovci na Šumavě jsou svým 

principem zcela v zásadním rozporu s programovými cíly uvedenými ve stanovách Strany Zelených. 

 a)  čl.2.2.a. – vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti. Současný vývoj kauzy a podíl 

nevládních organizací na rozvoji kůrovcové kalamity jde zcela proti ideám SZ, tj. ideji udržitelného 

rozvoje. Podpora kůrovcové kalamity a její rozšiřování mimo území NP, nezasahováním zcela ničí jak 

stávající ekosystém na Šumavě, tak má i negativní dopad na obyvatele postiženého území. Jsme pro 

zastavení kůrovcové kalamity všemi dostupnými prostředky a vybudování účinného systému ochrany 

lesních ekosystémů uvnitř NP, ale zejména také na územích přiléhajících k NP.   

b) čl.2.2.b. – Co nejvyšší míru demokracie a co největší míru zapojení veřejnosti do rozhodování.  

Blokáda sanačních prací v NP Šumava a ostatní nátlakové akce proti vedení NP Šumava jsou pořádány 

zcela v rozporu s přáním domácího Šumavského obyvatelstva, jak o tom svědčí petice, prohlášení, 

shromáždění místních občanů a podobné akce. Pobíhá zcela klasické „o nás bez nás“.  Se Šumavským 

„Mnichovem“ nemůžeme souhlasit. 

c) čl.2.2.d. – ochrana práv sociálních, kulturních i jiných menšin. Obyvatele Šumavy lze považovat za 

endemickou menšinu. Obyvatelé Šumavy mají právo se k dané situaci vyjádřit a ovlivnit ji ke svému 

prospěchu. Není a nemůže být naším cílem rozhodovat o jejich domovině bez jejich účasti. Nýbrž naší 

povinností je poskytnout jim podporu od SZ a umožnit jim vyjádření své svobodné vůle, ať už bude 

jakákoliv.   

Dále dodáváme, že umožnění a podpora pokračování kůrovcové kalamity v NP Šumava, čehož jsme 

svědky, jde zcela proti cílům Strany Zelených – tj. docílení udržitelného rozvoje a zvyšování kvality 

života. Dále blokády jsou prováděny prostředky, které překračují jakékoliv hranice etiky, které jsme 

schopni akceptovat. 

Proto členská základna Strany Zelených Plzeň 2 nesouhlasí s blokádou a  ostatními  nátlakovými 

akcemi  spojenými s kůrovcovou kalamitou na Šumavě. Důrazně se distancujeme od chování členů 

Hnutí Duha a jim podobných organizací v této záležitosti! 
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