
Předseda Světové komise pro chráněná území Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) Nikita 

Lopoukhine (Lopuchin)  se písemně obrátil na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu s obavou 

o budoucnost Národního parku Šumava. Učinil tak v kontextu připravovaného zákona o Národním 

parku Šumava. 

Za dvacet let bylo o šumavské kůrovcové specialitě napsáno či řečeno mnoho laických i odborných 

názorů v různé kvalitě. Názor pana předsedy světové komise však, dle mého názoru, vysoce ční nad 

odbornými, politickými, ombudsmanskými, selskými či fundamentalistickými názory na Šumavu.  Pan 

Lopoukhine ve svém dopise píše: „Velké části šumavských lesů jsou nezkažené habitaty, což 

odůvodňuje jejich určení jako národního parku (kategorie IUCN II)“. Toto tvrzení je absurdní 

v kontextu faktu, že od 16. století probíhala v šumavských lesích, až na maloplošné výjimky, jejich 

přeměna na hospodářský les. Výsledek přerodu byl základem pro vyhlášení největšího lesnatého 

národního parku široko daleko a ani uplynulé dvacetiletí ponechávání některých částí šumavské 

přírody svému osudu nemohlo vytvořit 93% přírodní zóny parku, jak píše pan Lopoukhine.  Názor 

pana předsedy se dle jeho sdělení opírá o informace řady členů WCPA a IUCN, kteří ho informovali o 

svých vážných obavách. Z toho usuzuji, že pan předseda nikdy na Šumavě nebyl, jelikož mimo 

vyjmenované významné populace rysa, puštíka bělavého a losa evropského, by nezapomněl na 

tetřeva hlušce (coby ptáka roku 2012) či kulíška nejmenšího, namísto zbloudilého a vycpaného losa. 

Avšak mimo vyjmenované druhy je Šumava domovem člověka. Na to pan předseda zapomněl a 

nezbývá než doufat, že nepatří mezi ty, kteří chtějí vyexpedovat šumavský lid mimo území národního 

parku, jak je tomu pravděpodobně u těch, z jejichž informací vycházel.   

Co je však na celém dopise zarážející je hodnocení ekonomického přínosu. Pan Lopoukhine zřejmě 

nemá informaci, že stávající I. (přírodní) zóna má 13% výměry národního parku. Návrh zákona o 

národním parku, který jsem považoval za konsensuální produkt zástupců pracovní skupiny ministra 

Chalupy, předpokládá navýšení na 26%. Pokud dobře počítám, tak dochází k rozšíření přírodní zóny a 

nikoliv k jejímu zmenšení, což je v rozporu se zásadami uvažovanými v 5. cíli strategického plánu, 

jak hartusí Lopoukhine.  Kde však příslušný komisař vyvěštil názor,  že aktivní ochrana proti kůrovcům 

může mít pozitivní vliv na turistiku a místní ekonomiku? O Šumavě už bylo řečeno mnoho hloupostí, 

ale tato hloupost může kralovat.  

Přesto dopis pana Lopoukhina přináší zásadní informaci. Kategorie II dle IUCN znamená 93% 

přírodní zóny. To Šumava nesplňuje a nikdy, pokud budou v české kotlině žít lidé, splňovat nemůže. 

Je na vládě české republiky, která v roce 1991 šumavský park vyhlásila, aby jasným stanoviskem 

zamezila mezinárodně šířeným hloupostem, které degradují Šumavu „na prostor určený významné 

populaci losa evropského“.  
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