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Vážený pane předsedo.  

Jako demokraticky zvolení zástupci šumavského regionu, hájící a prosazující zájmy existence a kvality 
Národního parku Šumava, ale i regionu, který dal jednohlasný souhlas v roce 1991 k jeho vyhlášení, si 
dovolujeme reagovat na Váš dopis zaslaný panu Tomáši Chalupovi, ministru životního prostředí České 
republiky.  
 
Šumava byla po dlouhá staletí místem, ve kterém probíhal, bez významných konfliktů se šumavskou 
přírodou, život  člověka. Tento proces vzájemného soužití umožnil vyhlásit na Šumavě národní park. 
Od okamžiku vyhlášení národního parku přestaly díky vnějším politicko-odborným zásahům existovat 
veškeré tradiční vazby a Šumava se stala bojištěm jednotlivých odborných, politických či názorových 
směrů. Zneklidňuje nás, pokud do takto rozjitřené situace, pro kterou nebylo ani po 21 letech 
nalezeno řešení, vstupuje orgán Evropské komise, aniž by si zjistil na místě samém skutečný stav věcí. 
Vaše intervence nepomohla k řešení situace, ale reflexí jednostranné stížnosti stav ještě více 
rozjitřila. A to jak v rovině odborné, tak v rovině diplomatické.  
 
Vážený pane předsedo. Jako zástupci domorodého obyvatelstva jsme pokračovateli odkazu kvalitní 
péče o přírodu se všemi jejími živými či neživými součástmi. Jsme si plně vědomi naší odpovědnosti 
nejen k přírodě samé, odkazu předků i k budoucím generacím našich obyvatel. Na rozdíl od mnohých, 
kteří se k Šumavě velmi rádi vyjadřují, je Šumava naším domovem. V tomto duchu se musíme velmi 
ohradit proti tvrzení, že by stávající vedení Správy NP Šumava podporovalo velkoplošné kácení 
v lesích národního parku. Naopak, s velikým znepokojením jsme kritizovali stav péče o lesní 
ekosystémy za minulých vedení  Správy NP Šumava, za kterých každoročně odumřelo  1.000 hektarů 
horského lesa, které byly z pohledu evropské směrnice primárními naturovými biotopy.  Pokud by 
nebyl tento trend zastaven, kůrovec by nejen zahubil poslední zbytky vysokohorského lesa, ale 
kůrovcové těžby v navazujících zásahových lesích by prudce zhoršily dochované přírodní prostředí a 
negativně ovlivnily stav a vývoj krajiny a veškerých jejích součástí. 
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K Šumavě patří velké celky, kde se příroda vyvíjí samovolným způsobem, ale také udržitelný rozvoj. 
Velice dobře víme, že Šumava je fenomén, jejíž část vznikla „rukou přírody“, ale možná větší  část 
staletými zásahy člověka.  Chceme se ze současných 13% prvních zón dostat na diskutovaných 35 %. 
Ne však skokem, ale postupně s minimalizací rizik. V tomto je nám dobrým vzorem Národní park 
Bavorský les, který tímto procesem prochází posledních 15 let. Případná rizika náhlých a nežádoucích 
změn v přírodě Národního parku Šumava nechce současné vedení, ani region, v žádném případě 
podstupovat. 
 
Vážený pane předsedo. V závěru svého dopisu nabízíte pomoc při hledání řešení, které bude ve 
shodě se zákony Evropské unie. Vaši nabídku, nejde-li pouze o řečnický obrat, s radostí přijímáme. 
Srdečně Vás zveme k návštěvě Národního parku Šumava. Věříme, že v rámci konstruktivní diskuse 
můžeme nalézt řešení. V rámci takové diskuse bychom mohli kupříkladu porovnat péči o lesní 
ekosystémy v Národním parku Šumava s Národním parkem Bavorský les, a jsme přesvědčeni, že 
nalezneme v mnoha směrech shodu, nebo řešení přijatelné pro všechny strany a v souladu se 
směrnicemi EU. Věříme, že se nepřipojíte k takovému názorovému proudu, který odmítá právo 
místních komunit spolurozhodovat o budoucnosti Šumavy.  
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