SUMAVSKY KRÁLovAcl z.s
Spidrova 47. 385 O1 Vimperk

V6::.. VÝZVA POSlANCŮM K ODMíNUTí NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ
PŘíRODY A KRAJINY Z DíLNY MŽPA MINISTRA RICHARDA BRABCE
'.

již brzy se bude Poslanecká sněmovna Pa"lanentu ČR z;býva prvním čtením návrru novely
zákona o octv"éIlě přírody a kr~iny č. 114/1992 Sb. Novelu k této právní namě připravilo
Minist8"Slvo životního pr<Sřaií, vaiené ministrEm Richa"dem Bráx:Em a dne 13.5. 2015
návrh této novely schválila Vláta ČR.
CílEm noveliza:e je úprava právního pr<Sřaií pro národní parky v ČR a výhrajním
důvodem je bez nejmenších pochybrmí vůle ek<Bdivistů konečně "dobít" NP ŠUmava Po
víre než desetiletí se různé ek<Bdivistické *upiny snaží do lidmi ooídlené šumavy utajit
režimy typické pro americké národní parky, kde nikdy nežili lidé a snaží se i v lidmi
histaicky i recentně ooídlené šumavě proscdit velkoplošnou divočinu.
Těrrio skupinán se dqlosud podci110 proscdit j~ich idee na 23 % NP ŠUmava Výsledkem je
úbytek dospělého zeleného lesa na 20.000 hektarech, COŽ odpovídá 1/3 rozlohy NP ŠUmava
Škody na ekologických funkcích šumavského lesa tak dosahují desítky miliard korun.
DůslaikEm velkq>lošného úbytku dospělého lesa jsou katastrofální sucha a změny vodního
režimJ. Na ŠUmavě mizí vzdušná vlhkost, mizí horizontální srážky a lesní druhy nahrazují
druhy luk a pastvin. Vlhkost, kterou na ŠUmavu při valOU ji~ní větry, se nad
rozpálenou zemí vypa'í. Na Šlmavě vysychá les a obyvaelům vysy~í studny. Na jainé
stréllě MŽP ministra Brabce vyhlašuje miliadové prograny na udržení vody v kr~ině, na
stréIlě druhé koná vše proto, ;by vody na šumavě bylo co nejméně. ŠUmava byla vyhlášena
jako CHOPAV (clválěná <bIast přirazmé atllTlJla:e vod), ale kůrova:, SI1Tt a hloupost je na
šumavě i skrze současné MŽP chrálěna více, než zdravý raztm, voda a život.
ZcBa zallubit ŠUmavu se ek<Bdivistickým *upinán ~eným na byznys a na politické
a mediální lobby zctím nepocIciilo. A to ani ~ovéllě připravovaným speciálním zákonem o
NP šumava, ani skrze Plál péče o NP ŠUmava, ani *rze zorm NP šumava To, co se těrrio
*l4linán nedéiilo po desetiletí, se jim však vrchovaě dcIí za &lUČaSného vaiení MŽP. A to
skrze nez.a<onně - agresivní nedemokratickou silou - prosazovaný Plál péče o NP Šlmava
(proti kterÉmJ šumavské obre úspěšně podaly žalobu a i N~vyšš správní soud konstaoval,
že MŽP ministra Braxe postupovalo nez.a<onně) a skrze pro ŠUmavu IikvidéĎ1Í návrh novely
zákona O ochréllě přírody a kr~iny, který budete brzy posuzovat v PosIcra:késněmovně.
I) V této novele se objevují po ~ století octv"any přírody v ČR převrané a pro život a
ochranu přírody faaní ustanovení. Zaviltí se pqlIVé v historii zákonem
bezzásahovost a to cílově dokonre na většině plochy rá"odních pcrtů. To jistě nebude
vadit v malém NP Podyjí a v NP české ŠIý<3'Sko, ale destruktivní dopad to bude mít
pro ŠUmavu a klima v cBých ji~ních ČErlá:h.
2) Úplně pqxvé se zákonnou normou na části lesa má vyřajit účinrm lesníhO zákona ve
smyslu povinnosti zasahova proti škůdď.lm a zalesňova tam kde chybí zmlazení.
Výsledkem takového pokusu (rozhodnutím ministra Bursíka ŽP z roku 2007) je
20.000 ha zničeného lesa. Ačkoli se ministr Brct»ec tváří, že torru tat není, tat
důslaiky jeho kroků budou pro &mavu ná!dmě horší, než jatál<oIi rozhodrutí
exministra Bursíka.
3) Zcela bezpramentně a poprvé v histaii octv"any přírody se zákonnou normou má
umožnit agálu ochrany přírody zakázat redukce spá"kaé zv§e až na cBÉm úzsri
národního parku. Je to letitý sen ek<Bdivistů. Spcnaá zv§ se pak bude množit a
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likvidovat les, do kterého se každý rok v NP ŠUmava investují desítky milionů korun.
Návdavkem ~ cht~í "mírumilovni ocITálci přírody zvfi l'T1CEOVě vraždit zavřenou
do OOůrek. To ale neumožňuje za<on o myslivosti a věříme, že to namažníte mi vy
poslanci.
4) Nově se za<onem mají vyh13ŠOVa: tzv. klidová území, která budou omezovat vstup
člověka do lesa a do přírody. N~vyšší správní soud již kOJlSta:oval , žeta<ová omezení
jsou zásahem do lidských práv a svobod a klidová území na &mavě již jmnou zrušil.
Konkrétně na ŠUmavě budou nově uvažovri klidová území ZI1éI1le1á 1000k nárůst
pro člověka nepřístupných úzaní. Přitan to z titulu ochrany přírody není vůbec
~řebí. Dosud se nesmí vstupova: jen mimo značené cesty na území 1. zóny
ochrany přírody a to je dnes 13% z rozlohy NP. Podle veř~ ných dekla-cri vEDení
MŽP a Správy NP ŠUmava budu nová klidová území vyhlášena až na cca 25% plochy
NP šumava Prosíme poslance, nezavírejte zákonem šumavu přm lidni.
5) u.lajním institutan řízení ná"odních pa-ků mají být podle novely tzv. qBření
obecné povahy. OvŠEm proti ta<ovým qBřením se rniže kdokoli soudně ohrajit. To
na ŠUmavě (vzhledem k historickým zkušenostem, které z pohlmu šumavy jen
dočémý ministr živdního prostřmí Richard Brabec nemá) bude Znél1eB, že &mava
neq:>ustí soudní si ně.
6) Novela zákona, kterou budete v PSP brzy posuzovat, zcela bezpra:erlentně nastoluje
aJtokra:ickou dikta:uru raji kál ní ocITany přírody a pdlcňJje denokra:ickými
principy volenou samosprávu. To prdo, že místo dosavajních dohod o důležitých
pravidlech se ta:o pravidla ~ í nově regionál ním aJtoritám pouze az:nanova:.
Podle připanínkového řízení novelu zákona ovlivnili radikální ekoaktivistické skupiny, které
nově ovláj~í MŽP. Richa-d Br~ již brzy nebude rnnistran životního prostřmí, st~ně
jalm někteří poslanci nebudou v příštím OOdobí posIéI1Ci. Jako posIéI1Ci mižEte za sebou
necI'la: ŠUmavu živou, nebo mrtvou. Mrtvá a zavřená v soudních síních zůsta1e šumava,
pokud bude přija:a novela za<ona o ochrél1ě přírody a kr~iny ve znění, které ván přichází do
prvního čtení. Zamítnutím novely z dílny MŽP ještě mižEte dcI ŠUmavě ~i. Pokud
zhoubnou a destruktivní novelu pustíte do dalších čtení, nastane dříve či později s naprostou
jistotou nová kůrovcová kalanita, kterou se rBlávno odpova:tným vEDením NP ŠUmava
(navzdory křiku aktivistů) podciilo zastavit. Pokud budete hlasovat pro kůrovce, jak po
vás skne tuto novelu chce ministr Brabec7 tak jen nahrajete do karet n~větším
těžebním a dře/ařským společnostem v ČR, které se j iž nyní těší na příští kůrovcovou
kalamitu na ŠUmavě. Pokud bude bezzáálovost, bude kalanita, bude se těžit a bude se
obchodova: se dře/ano Bezzáscilovost exministra Bursíka (vyhlaBlá v roce 2007 na cca
15.000 hekta"ech) vynesla 1,5 milionu kubíků těžeb v zi&ilových oblastech NP ŠUrTBIa
Pokud přijmete novelu ministra Braxe, ~íčiníte kalanitní těžby ve výši dalších milionů
kubíků. A které společnosti myslíte, že budou miliony šumavských S1Tků napadených
kůrovcan těžit? A které společnosti budou miliony pokáBlých kubíků nakupova:? A za
jakou anJ? To jsou dázky, na které si již rrusíte odpovfrlět scmi.
My šumavá::i žájného kůrovce, žájné kalanitní těžby a kšeftování se šumavským dře/em
nechcBlIe. Žá:Jtme vás posIéI1Ce, éi>yste nepodlehli falešným aktivistům a rázně odmítli pro
ŠUmavu likvidCĎlí novelu za<ona o ochrél1ě přírody a kr~iny z dílny MŽP a ministra Bréi>re.
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