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Dlouho očekávané výsledky EIA Šumavu definitivně uzavřou 

 

Více jak rok ujišťoval ministr životního prostředí Richard Brabec politiky a českou veřejnost o 

svém cíli otevřít více šumavský park turistické veřejnosti. Deklarovaný cíl měly zajistit dva 

důležité dokumenty -  novela zákona o ochraně přírody a posouzení 34 záměrů obsahující 38 

individuálních projektů pro zpřístupnění území Národního parku Šumava (EIA Šumava). 

Zatím co se Svazu obcí nepodařilo Poslaneckou sněmovnu přesvědčit, že novela zákona o 

ochraně přírody je špatná, důkaz o chystaném znepřístupnění Šumavy předložil sám Brabec. 

I přes námitky šumavských obcí prosadilo Brabcovo ministerstvo konzervativně ochranářskou podobu 

zadání pro posouzení, které vypracoval neslavně známý posuzovatel dálničních křečků Vladimír 

Ludvík. Už zadání pro EIA obsahovalo dlouhou řadu věcných chyb, nepravdivých a účelových 

tvrzení. Cílem posuzování mělo být zjištění negativních kumulativních vlivů na předměty ochrany 

nebo celistvosti evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) Šumava. Hodnocení 

vypracovala specializovaná společnost Geo Vision s.r.o. z Plzně. Vedle hlavního zjišťovacího řízení, 

kterým bylo posouzení turistických záměrů, byly dále posuzovány stavby zlepšující retenční schopnost 

krajiny a ekologické stavby.  

Výsledkem hodnocení 38 individuálních projektů je, že optimální variantou je tzv. nulová varianta, 

tedy stav bez realizace záměrů. Ze závěrů dále vyplývá, že z 38 individuálních projektů jich 13 nemá 

významný vliv na celistvost žádné EVL ani PO, avšak 25 individuálních projektů má významně 

negativní vliv na celistvost PO nebo EVL Šumava. Výsledkem posouzení je významný negativní vliv 

v případě proznačení turistické cesty z Březníku na Modrý sloup, přes Javoří Pilu na Hochschachten, 

Dámská cesta, Lávková cesta, cesta k Juránkově chatě, oprava Roklanské chaty, odkanalizování 

Březnické myslivny, ale i zlepšení retenční schopnosti krajiny obnovou historických plavebních 

nádrží. Problematická bude i realizace některých pozitivně vyhodnocených záměrů. Realizovat 

cyklostezku o maximální šíři 1,5 metru je nesmyslné.   

„Netěší mě, že se opět potvrdily mé obavy. Zřejmě bude následovat mediální kampaň o dobré snaze 

s neočekávaně špatným koncem a opětovnou kampaní proti šumavským starostům a jejich zájmu na 

developerských projektech. Pravdou ovšem zůstává, že se v sousedním bavorském parku velmi dobře 

obejdou bez jakýchkoliv nákladných a účelových hodnocení. V Bavorsku je základem k proznačení 

turistické cesty její fyzická existence. Na Šumavě takové pravidlo neplatí, zde není možné pro turisty 

proznačit ani cesty, které vedly přes Šumavu od pradávna. Nezpochybnitelnou pravdou zároveň je, že 

naprostá většina šumavských záměrů však nebyla ničím jiným, než obnovou historického stavu.“: říká 

Antonín Schubert, předseda Svazu obcí Národního parku Šumava 
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