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Boj proti kůrovci v Národním parku Šumava 
 
 
Vážený pane Palasi, 
 
již od roku 1995 jsou vysoko položené lokality česko-bavorských hraničních hor postiženy 
gradací populace kůrovce. V důsledku toho již uhynuly velké části horských smrkových lesů. 
Extrémní počasí roku 2003 tuto situaci dále vyostřilo a právě v tomto roce přineslo zvýšení 
škod. Na bavorské straně jsou postiženy hlavně lesy nad 1.100 m nadmořské výšky u 
Dreisesselu. 
 
Lesy na vysoko položených lokalitách u Dreisesselu jsou zařazeny jako území ochrany 
stanovišť rostlinných a živočišných druhů a podléhající tak vyhlášce 92/43/EHS (směrnice o 
FFH). Podle této vyhlášky se nesmí stav lesů na území FFH u Dreisesselu zhoršit. Adekvátně 
tomu jsme povinni zajistit zachování těchto unikátních autochtonních smrkových porostů. 
 
V minulosti byl boj proti kůrovci na obou stranách hranice v oblasti Dreisesselu prováděn 
shodně. Na základě vzájemné dohody byly na 200 m širokém pásu podél hranice Správou 
Národního parku Šumava a Lením úřadem Neureichenau prováděny zásahy proti kůrovci 
tehdy, když existovala obava z primárního napadání zdravých stromů. Počínaje tímto rokem 
však byly jakékoliv aktivity boje proti kůrovci ze strany Národního parku Šumava zastaveny. 
Tím se stala opatření proti kůrovci provedená na bavorské straně prakticky neúčinnými. 
 
Prostřednictvím několika dopisů se můj úřad – dosud neúspěšně – obracel na pana náměstka 
ministra dr. Mika s tím, aby měla Správa Národního parku Šumava možnost opětovně 
provádět opatření proti kůrovci ve 200 metrovém pásu podél společné státní hranice, jako to 
dělala doposud. To by mělo velký význam v neposlední řadě i kvůli výše uvedeným 
povinnostem zachování tohoto území FFH Dreisesselu, zařazeného do Evropské sítě Natura 
2000. Vstupem České republiky do Evropské unie platí tato povinnost bezprostředně i pro 
Českou republiku. 
 
Podle informací, které máme k dispozici, existuje stejná problematika i v oblasti  Národního 
parku Šumava na hranici s Rakouskem. Obzvlášť dotčen se zdá být lesní závod církevní 
nadační organizace Schlägl. Tato dle našich informací zvažuje možné další kroky. Aktuální 
stav rakouských aktivit nám však není znám. 
 



V minulosti vždy existovaly dobré odborné i kolegiální kontakty mezi Národním parkem 
Šumava a bavorskými lesními úřady v pohraniční oblasti. Proto bych si přál, aby se na bázi 
této dosud dobré spolupráce tato trvale kritická situace v oblasti ochrany lesa podél česko-
bavorské hranice co nejdříve vyřešila. Prosím Vás proto, abyste se zasadil o vyřešení tohoto 
problému a dávám podnět k tomu, aby se společnému jednání o této věci neprodleně ještě 
jednou sešli zúčastněné osoby z lokálních úřadů, a to s cílem pokračovat v praxi prováděné až 
do roku 2003. 
 
Panu náměstkovi Mikovi, Správě Národního parku Šumava a Lesnímu ředitelství 
Niederbayern-Oberpfulz posílám kopii tohoto dopisu. 
 
 
Se srdečným pozdravem 
 
podpis 
 
Josef Miller 


