
Vážené kolegyně, vážení kolegové, šumavští přátelé. 

Rád bych Vás upozornil na věc, která možná ušla Vaší pozornosti, anebo jste ji 
možná nepřikládali význam. 

Správa NP Šumava oznámila podle § 106 zák. č. 100/2001Sb. záměr Postup proti
kůrovcům s ohledem na území výskytu populace tetřeva hlušce. 

Celé oznámení záměru najdete na tomto odkaze: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP474

Rád bych Vás velmi stručně upozornil na některé důležité části z tohoto záměru
a tím i na některé důležité aspekty:

1. V příloze č. 1 najdete stručný popis záměru.

2. V příloze č. 2 najdete velikost území, kterého se záměr týká. Je zcela 
jasné, že Správa díky nedostatečné výměře bezzásahového území vrhá 
do hry další rastr – matematický model pravděpodobného výskytu 
tetřeva. 

3. Pokud bude tento model přijat, pak bude platit ne 10 let, jak je v záměru 
uvedeno, ale napořád.

4. Proč? Budoucí zásady péče o NPŠ musí respektovat v případě jeho 
schválení toto posouzení! A co bude v zásadách péče napsáno, to už 
nebude možné měnit! 

5. Pokud tento matematický model porovnáte s jakýmkoliv známým 
modelem zonace či dílčích ploch, pak je jasné, že převyšuje 51% 
plánovaného území přírodní a přírodně blízké zóny. To je patrné ze strany 
7 oznámení záměru. 

6. V příloze č. 3 je stručně řečeno, že jedinou variantou je varianta č. 5

7. Varianta č. 5 znamená, že 97% této namodelované plochy bude 
bezzásahové (!!!) a na 3% plochy se bude zasahovat (nejen!!!) proti 
kůrovcům způsobem popsaným v příloze č. 4. 

Otázkou je: 

 Proč Správa potřebuje posouzení, které dosud nepotřebovala a ani jej 
nepožaduje žádná jiná správa jiného českého národního parku? 

 Proč Správa dávno neschválila plán péče (zásady péče) a vytváří 
posouzení, které NAVŽDY (!!!) zamezí zásahy proti kůrovcům na cca 75% 
plochy šumavského lesa?

 Zůstane pouze u omezení zásahů proti kůrovcům, anebo se ve jménu 
ochrany tetřeva zakáže ve vymodelovaném území vstup mimo vyznačené
cesty?  (pokud zhodnotím způsob zpracování kůrovce, který je ve 3% 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP474


plochy navržen, pak se kloním k názoru, že jde o přípravu omezení 
vstupu!!!) 

Naložte každý s těmito informacemi jak chcete, ale nezájem či opomenutí je 
tou nejhorší variantou. Nejzazší termín na zaslání připomínek na MŽP je 
16.8.2018! 

LESU ZDAR! 

Ing. Antonín Schubert, starosta obce Obec Modrava












