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Věc:    Závěry konference o budoucnosti Šumavy                 Železná Ruda 11. 9. 2009 
 
Na základě jednání konference „Šumava na rozcestí“ , pořádané ve dnech 10 - 11. 9. 2009 
v Železné Rudě, sledující budoucnost Národního parku a Chráněné krajinné oblasti (NP a CHKO) 
Šumava, vyplynuly níže uvedené závěry, dokumentované přiloženým sborníkem, které požadujeme 
reflektovat při schvalování aktualizace dokumentu Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
,Politiky územního rozvoje ČR a  při výkonu státní správy v území: 

 
1) Závěry konference prosadit a zapracovat do dokumentu Strategie udržitelného rozvoje ČR, která 
formuluje strategické a dílčí cíle a nástroje rozvoje tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu      
ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. 
  
2) Hlavním požadavkem při jejich prosazování musí být obecný požadavek většinového konsensu   
z hlediska potřeby dalšího ekonomického růstu k uspokojení sociálních potřeb tak i k ochraně 
životního prostředí. V této souvislosti řešit koncepci současné státní environmentální politiky MŽP 
vzniklou pod vlivy krajní menšinové větve ekologické filosofie (puristického naturismu) a docílit 
harmonizaci environmentální legislativy v ochraně Šumavy v oblasti bioty s ohledem na další 
environmentální a socioekonomická hlediska kulturní obytné krajiny. Koncepce ochrany NP musí 
být zpracována podle národní a evropské legislativy, závazných směrnic a úmluv.  

 
3) Šumava se statutem národního parku a požadavky na něj i z hlediska mezinárodního je 
specifický region, který však nemá stanovena všeobecně uznávaná pravidla a zároveň i 
zodpovědnost ve vztahu k udržitelnému rozvoji . Tento úkol je nutné přenést a rozšířit z MŽP ČR    
i na MMR ČR, MZe ČR, MPSV ČR, MV ČR, MD ČR a MF ČR s konkrétními  odpovědnostmi.  
 
4) Charakteristika jednotlivých pilířů ve vztahu k udržitelnému rozvoji musí konkretizovat zejména 
základní  problémy regionu: 
Sociální pilíř = Vytváření nových pracovních míst v sektoru turistiky v souvislosti s vyšší 
atraktivitou NP a CHKO Šumava. Rozvoj podnikání v oblasti výrobků a služeb šetrného turismu - 
ekofarmy, návštěvnická centra, průvodci ..... v zájmu ochrany životního prostředí, vedoucí ke 
vzniku nových pracovních příležitostí, zlepšení nízké vzdělanost regionu….  
Ekonomický pilíř = Motivace ze strany státu k opatřením zlepšujícím stav životního prostředí - 
Zelená úsporám ve zvýhodněném stavu pro Šumavu, kompenzace za opatření zlepšující stav 
životního prostředí (krajinný ráz, odpady....). Podpora budování technické infrastruktury vedoucí   
ke zkvalitnění šetrného turismu v NP.  
Environmentální = ne jen formální ochrana biodiverzity, ale přímo záchrana biodiverzity NP 
Šumava.  
 
5) Odčlenit Správu CHKO od Správy NP Šumava a přičlenit k ostatním CHKO (k zajištění odlišné 
strategie ochrany).  

 

6) Otevřít diskusi o rektifikaci  hranic a zonace NP a CHKO Šumava v souladu se standardy 
Evropské unie (vyjmutí území obcí pro rozvoj obcí a nestátních území, respektování výjimečnosti 
přírodních biotopů a možnosti jejich ochrany). 



7) Závazné nepřekročení podílu 21% bezzásahových území (dnes již suchých porostů) stávající 
rozlohy NP, a na ostatním území důsledné aktivní zasahování k zamezení rozsáhlých disturbancí 
(kůrovcových aj.). Při požadování ¾ bezzásahové rozlohy NP je alternativou zmenšení NP             
na 250 až 260 km2. 

8) Nepřijatelné je zrušení NP.   

9) Řešit a uzákonit skutečnou participaci místních a krajských  samospráv na strategii a plnění 
koncepce ochrany NP a CHKO.    

10) Vyhodnotit dosavadní a zpracovat nový Plán péče NP a CHKO Šumava dle Nařízení vlády č. 
163/1991 Sb. 

11) Požadovat plnění závazných směrnic a úmluv Evropské unie v NP a CHKO Šumava (Směrnice  
č. 92/43/EHS, Úmluva  o biologické rozmanitosti, Evropská úmluva o krajině).  

12) Řešit oboustranně přijatelné (Správa versus obce) výchovné a rekreační využití NP a CHKO 
Šumava společně s návaznými přeshraničními regiony (ve vazbě na Schengenskou dohodu). 

13) Zpřístupnit celé území NP  Šumava veřejnosti , v jádrových územích po značených cestách a 
koncipovat ho jako park setkávání kultury českého a německého národa. 

14) Zajišťovat bezlesí nezbytné pro udržení biodiverzity minimálně na 15 %  území NP Šumava. 

 
Za účastníky konference: 

Ing. Petr Smutný, radní pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje 
 
Jiří Hůlka, předseda Svazu šumavských obcí, starosta Města Horní Planá  
 
Ing. Zdeňka Lelková, předsedkyně mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko, starostka obce Stožec 
 
Bc. Antonín Schubert, předseda mikroregionu Šumava - západ, starosta obce Modrava 
 
Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, odborný garant konference 

Všichni přítomní starostové – dle prezenční listiny 
 
Ing. Alena Balounová, starostka města Kašperské Hory 
 
Ing. Ivana Pěčová, starostka obce Srní 
 
Šneberger, Vostradovský, Bejvl, Fastner, Janoušek, Motl, Hrazánková, Jukl, ....... 
 
Všichni přednášející (kromě Ing. Milan Štech, PhD., katedra botaniky přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity).  

 

 

Na vědomí : MŽP ČR, MZE ČR, MV ČR, MD ČR, MMR ČR, MPSV, MF ČR, Plzeňský a 
Jihočeský kraj, Správa NP a CHKO Šumava. 


