
 

 
       TISKOVÁ ZPRÁVA  

                   11.11.2016 
 

Reakce na tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí ze dne 

10.11.2016 k vydanému posouzení záměrů pro zpřístupnění Šumavy   

 

Svaz obcí Národního parku Šumava vnímá tiskovou zprávu Ministerstva životního 

prostředí ze dne 10.11.2016 jako krok nesprávným směrem s možným následkem 

promarnění šance Národní park Šumava skutečně více otevřít turistické veřejnosti.     

Svaz obcí Národního parku Šumava vycházel při koncipování tiskové zprávy ze dne 

10.11.2016 nikoliv z domněnek, tvorby polopravd či nepravd, jak účelově tvrdí Brabcovo 

ministerstvo, ale z faktů. A faktem je finální podoba dokumentů jak zadání pro posouzení 

vypracované Vladimírem Ludvíkem, tak i samotné posouzení (EIA) vypracované společností 

Geo Vision s.r.o.   

„Tvrzení pana ministra Brabce, že byla tisková zpráva Svazu obcí Národního parku Šumava 

účelově načasována s ohledem na hlasování o novele zákona o ochraně přírody a krajiny 

považuji nejen za mylné, ale i účelové. Odevzdání posouzení se oproti smluvnímu termínu 

oddalovalo tak, jak se oddalovalo hlasování o novele zákona o ochraně přírody a nedělo se 

tak z vůle Svazu obcí. Je to zajímavá shoda, ale důvodem oddalování nemohla být v žádném 

případě náročnost zpracování posouzení. Tisková zpráva byla vydána po té, co finální verzi 

posouzení vlivu (EIA ŠUMAVA) obdrželi všichni členové výkonného výboru. Ani toto 

načasování nebylo z vůle Svazu obcí. Nemohu nařknout pana ministra Brabce ze lži, ale buď 

vychází z nepřesných informací, anebo je účelová nepravda východiskem z nouze. Obdobné je 

to i s tvrzením ředitele Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného o odporu některých 

regionálních zástupců ve výkonném výboru Rady NP Šumava proti posouzení. Předmětem 

kritiky byl způsob zpracování.  Na výkonném výboru jsem se dotazoval, zda v Národním parku 

Bavorský les před schválením turistických cest směřujících ke státním hranicím k Modrému 

sloupu a Hochschachten proběhlo stejné zjišťovací řízení, jaké probíhá na naší straně. Bylo 

mi Správou NP Šumava odpovězeno, že jelikož tam tyto cesty existují, takové posouzení vlivu 

není potřeba. Proto vstup návštěvnické veřejnosti na tyto cesty a režim na nich schválil pro 

Národní park Bavorský les Parlament Dolního Bavorska“ říká předseda Svazu obcí a starosta 

Modravy Antonín Schubert.     

K vzniklé situaci požádal Svaz obcí Národního parku Šumava členské obce a hejtmany 

Jihočeského a Plzeňského kraje o uspořádání společné konference. Naprostá většina 

členských obcí se k uspořádání společné tiskové konference vyjádřila kladně, stanovisko 

hejtmanů vedení Svazu obcí ještě neobdrželo. Tisková konference se uskuteční v dohledné 

době.   
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