
 
 
  
Vážený pane ministře, 
 
obracím se na Vás jako předseda Světové komise pro chráněná území, která je jednou 
z šesti odborných komisí Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), nejstarší a 
největší globální environmentální sítě na světě.  
 
Řada členů WCPA a IUCN mě informovala o svých vážných obavách v souvislosti 
s možnými dopady návrhu nového zákona o chráněných územích v České republice, který 
by mohl oslabit ochranu a správu Národního parku Šumava. Národní park Šumava je 
součástí největšího a nejlépe zachovaného zalesněného území ve střední Evropě, v němž 
žije mnoho rostlinných a živočišných druhů. Je domovem významných populací rysa {Lynx 
lynx), puštíka bělavého (Strix uralensis) a losa evropského (Alces alces). Česká republika a 
její občané mají tu výsadu, že se tento klenot přírody nachází na jejich území, a jsem si jist, 
že jsou na to hrdi. 
 
Velké části šumavských lesů jsou nezkažené habitaty, což odůvodňuje jejich určení jako 
národního parku (kategorie IUCN II). Tato kategorie se vztahuje na velká přírodní či téměř 
přírodní území vyhrazená na ochranu velkoplošných ekologických procesů společně 
s doplňujícími druhy a ekosystémy (IUCN, 2008). Význačným rysem, který má národní park 
mít, je schopnost udržovat ekologické funkce a procesy, které umožní původním druhům a 
komunitám dlouhodobé přetrvání s minimálními vnějšími zásahy. 
 
Podle informací, které jsme obdrželi od několika příslušných odborníků a institucí, však návrh 
nového zákona výrazně omezí přírodní zónu navrženou podle stávajícího zákona. Návrh na 
omezení přírodní zóny z původních 93 % parku na pouhých 35 % do roku 2057 společně se 
skutečností, že v částech přírodní zóny budou probíhat zásahy proti kůrovci, prakticky 
znamená, že v přírodním stavu zůstane pouze 22 % území parku. 
 
Se znepokojením se dozvídáme, že nový zákon umožňuje kácení ve dvou třetinách 
celkového území parku a zásahy za účelem prevence rozšíření kůrovce, např. formou 
vytváření holin, budou povolovány dokonce i v přírodní zóně. Podle odborného názoru 
WCPA nejsou tyto navrhované změny v souladu s určením Šumavy jako chráněného území 
kategorie II (národní park). Tyto navrhované změny navíc sníží schopnost Šumavy udržovat 
vitální ekologické procesy a služby, které poskytuje. Nový zákon sice může mít 
z krátkodobého hlediska pozitivní vliv na turistiku a místní ekonomiku, ale pociťujeme velké 
obavy vzhledem k pravděpodobným dopadům tohoto zákona na budoucnost ekologické 
integrity šumavské přírody a tedy i dlouhodobým vlivům na místní ekonomiku, která je na 
Šumavě závislá. 
 
Podle názoru předních odborníků z WCPA a expertů na ekologii lesa z celého světa má 
nezasahování do přirozeného vývoje, jako jsou invaze kůrovce, pro biologickou rozmanitost 
a omlazení lesa mnoho výhod: odumřelé dřevo představuje habitat pro mnoho ptáků, hmyz a 
další druhy. Staré stromy jsou skvělým substrátem pro klíčení nové generace stromů a 
chrání mladé stromky před poškozením vysokou zvěří, sněhem, suchem a erozí. Zachování 
velkých přírodních území ve formě národních parků rovněž poskytuje možnosti pro vědecké 
zkoumání přírodních procesů a schopnosti druhů a ekosystémů reagovat na ně; poskytuje 
tedy cenné informace, které jsou podstatné také pro pochopení adaptace ekosystémů na 
změnu klimatu. 
 
Česká republika je navíc signatářem Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a zmenšení 
přírodní zóny Šumavy je v rozporu se zásadami uvažovanými v 5. cíli strategického plánu 



pro biologickou rozmanitost a s cíli z Aichi, podle nichž mají smluvní strany snížit rychlost 
úbytku přírodních habitatů včetně lesů. 
 
Závěrem, z odborného a politického hlediska si WCPA dovoluje doporučit, aby byly znovu 
pečlivě zváženy dopady návrhu nového zákona na zachování a správu Národního parku 
Šumava. Světová komise pro chráněná území je připravena Vám pomoci všemi možnými 
způsoby včetně poskytnutí odborného poradenství, bude-li třeba. 
 
Nikita Lopoukhine, předseda  
Světová komise pro chráněná území 


