
Tisková zpráva  

Šumavské obce chtějí rozumného ředitele Národního parku 
 
Členové Svazu obcí Národního parku Šumava jsou spokojeni se jmenováním Tomáše 
Chalupy do funkce ministra životního prostředí. Sdružení zastupující dvacet jedna 
šumavských obcí od nového šéfa resortu očekává, že již brzy jmenuje nového ředitele 
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jsme rádi, že šumavský národní park  
bude podle vlastních slov pana ministra patřit k jeho prioritám. Věříme proto, že ministr 
Chalupa vybere do čela parku, na základě rozhodnutí výběrové komise sestavené jeho 
předchůdcem, takového člověka, pro kterého nebudou obce na území parku nepřítelem, 
nebude arogantně přehlížet názory volených zástupců samosprávy, ale bude s nimi jednat jako 
s rovnoprávnými partnery a společně hledat věcná řešení například v záležitosti kůrovce, 
vedení turistických tras apod. 
Zástupci svazu souhlasí rovněž s názorem premiéra Petra Nečase, že nový ministr by měl 
pokračovat v trendu neideologického a nedogmatického přístupu k problematice životního 
prostředí a věří, že tomu tak bude. Pan Chalupa jako starosta městské části Prahy 6 jistě bude 
mít pochopení pro své kolegy a kolegyně ze Šumavy  
My jsme pro rozumnou ochranu šumavské přírody, ale ta musí vycházet z toho, že člověk 
není jejím nepřítelem ale naopak i v oblasti prvních zón Národního parku lidé žili v symbióze 
ze zdejší přírodou po staletí a v rozumné míře ji využívali a zvelebovali. Bylo by tedy chybou, 
kdyby se Šumava měla změnit v divočinu, které se zde de facto už od konce 18.století 
nevyskytuje. 
 
Jiří Hůlka,                                                                                                      
předseda Svazu obcí NP Šumava                          



Tisková zpráva  

Zástupci šumavských obcí vítají jmenování nového ředitele parku 
 
Jmenování PhDr. Jana Stráského na post ředitele Národního parku Šumava považujme za 
správné rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a ideální řešení pro Šumavu. 
Jako demokraticky zvolení zástupci jednadvaceti šumavských obcí od nového ředitele  
očekáváme, že dokáže vyjít vstříc zájmům ochrany přírody, turistiky i zdejších obcí.  
Není možné, tak jako dosud, aby jedna z těchto oblastí oblast byla preferována nad druhou. 
My jsme pro rozumnou ochranu šumavské přírody, ale ta musí vycházet z toho, že člověk 
není jejím nepřítelem ale naopak i v oblasti současných prvních zón Národního parku kdysi 
lidé žili v symbióze ze zdejší přírodou po staletí a v rozumné míře ji využívali a zvelebovali.  
Pan ředitel Stráský, který na Šumavě už dlouho dobu žije a dobře ji zná, je zárukou toho, že 
už nebudou arogantně přehlíženy oprávněné požadavky šumavských obcí, a přestanou pokusy 
měnit zdejší přírodu v divočinu tam, kde už od 18. století nebyla.  
My jsme připraveni společně s novým vedením parku hledat v záležitostech jako splouvání 
Vltavy, turistických cest, cyklotras, kůrovce apod. taková řešení, které budou přijatelné jak 
z hlediska ochrany přírody, tak i pro turistiku a šumavské obce.  
 
Jiří Hůlka,                                                                                                      
předseda Svazu obcí NP Šumava  
 
Kontakt: 
 
Jiří Hůlka, 
tel. 724 095 111 
e-mail: starosta@horniplana.cz                          



Šumavské obce neusilují o sjezdovku na Smrčině 
 
V článku Marka Kerlese v sobotních LN 15.1. „Šumavský park je bez šéfa. I na podruhé“ se 
objevila věta, že zástupci obcí prosazují na Šumavě turistické projekty jako výstavbu 
sjezdovky z hory Smrčina …. Pravdou však je, že Svaz obcí Národního parku Šumava 
sjezdovku z hory Smrčina neprosazuje. Na druhé straně turisté už od 19. století k Šumavě 
patří, dávají práci mnoha zdejším obyvatelům a šumavské obce mají zájem na tom, aby se 
jejich návštěvníci cítili co nejlépe a aby jejich obyvatelé nemuseli za prací odcházet. 
 
Jiří Hůlka, 
předseda Svazu obcí NP Šumava 
 



Exministra Bursíka výhrady šumavských obcí ve skutečnosti nezajímaly 
 
Není větší lží v prohlášení strany Zelených než tvrzení, že exministr životního 
prostředí Martin Bursík odstartoval dialog se samosprávami obcí, které leží na 
území šumavského národního parku. Jako demokraticky volení zástupci Svazu 
obcí Národního parku Šumava tvrdíme, že opak je pravdou! Po jeho nástupu do 
funkce dialog mezi obcemi a státními orgány ochrany přírody sice formálně 
započal, ale bývalý šéf resortu životního prostředí nás chtěl využívat pouze jako 
stafáž, která mu odkývá všechny jeho zrůdné experimenty. Jinak ho naše názory 
a námitky nezajímaly a vůbec se jimi nezabýval. Proto byly vztahy mezi obcemi 
a vedením Národního parku nejhorší v celé jejich historii.  
S důsledkem Bursíkova destruktivního působení se Šumava potýká dosud. Jeho 
strategie, která spočívala v neodstraňování polomů po orkánu Kyril, způsobila 
totální kůrovcovou kalamitu, největší těžbu dřeva v historii parku a výprodej 
národního bohatství do zahraničí hluboko pod cenou. Výsledkem této politiky  
je současný tragický stav šumavských lesů. 
 
Jiří Hůlka, 
předseda Svazu obcí Národního parku Šumava    
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