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Vážený pane doktore,
se  zájmem jsem si  přečetl  Váš  příspěvek  v časopise  VTEI  č.3/2017  o

rámci nové vyhlášky o zásadách pro stanovení změn ochranných pásem vodních
zdrojů. Obracím se k Vám s dotazem, zda Výzkumný ústav vodohospodářský
připravuje také úpravu, která by se týkala  CHOPAV Šumavy,  zvláště území
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti. Na Šumavě dochází v posledních
letech  ke  značným  změnám  v obhospodařování  lesů.  V     důsledku  polomů,  
následných  kůrovcových  kalamit  a  uplatňováním  bezzásahového  režimu
odumřelo za posledních asi 15 let na 20     000 ha dospělého lesa, což se přirozeně  
muselo promítnout do hydrologie území a to i v     oblastech sousedních  . Jen menší
část tohoto území je pokryta novým přirozeným zmlazením, přičemž mladé a
nízké stromy mají hydrologicky odlišnou funkci než dospělé stromy. Doba, než
se  zmladí  většina  plochy  může  trvat  100-500  let,  na  některých  plochách  se
nemusí  les  obnovit  vůbec. Poněvadž  lesy  podporují  vznik  vertikálních  i
horizontálních srážek je tento stav pro mikro- i makroklima velmi nepříznivý.
Absence  vysokých  stromů  snižuje  i  vliv  lesů  jako  přirozeného  chladícího
systému a přispívá ke zvýšení teplot. Stav, kdy bezzásahový režim nepřipouští
žádná opatření vede nutně k obavám o další zhoršování stavu povrchových
i  podzemních  vod.  Tento  stav  vede  také  ke  zhoršování  stavu  půdy,  její
úrodnosti,  vyplavování  některých důležitých chemických prvků a  sloučenin  i
schopnosti jímání vody, následně k čerpání podzemních vod (někdy i fosilních),
aridizaci  území  a  změnám  mezoklimatu.  Tyto  nepříznivé  dopady  jsou  dále
zvyšovány  polohou  bezzásahových  zón  v     nejvyšších  hřebenech  šumavského  
pohoří. Poněvadž  péče  o  lesy  má  významný  vliv  na  rozsáhlé  území  celých
jižních Čech, měl by být stav projednán se státní správou vodního hospodářství.
Váš  článek  v časopise  VTEI  3/2017  a  fotografie  (obr.č.3)  ukazuje,  že  lesy
v povodí  nádrže  Šance  procházejí  rovněž  podobným  vývojem.  Obracím  se
k Vám s dotazem, zda se Váš ústav touto problematikou zabývá a zda budou
tyto  otázky zahrnuty  do nově připravované vyhlášky  o  ochranných pásmech
vodních zdrojů.

Problematiku Šumavy znám, jako lesník a soudní znalec jsem se od r.1955
mohl  dobře  seznámit  se  zdejšími  přírodními  i  hydrologickými  poměry  a
problémy.

Děkuji Vám za odpověď.
České Budějovice dne 8.11.2017.
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