„Mýty“ a skuteþnosti
o Národním parku
Šumava

z pohledu

Správy NP a CHKO Šumava
a
sdružení pro záchranu
zelených lesĤ

Šumava 21

Milí þtenáĜi,
pĜi Vašich toulkách Šumavou se jistČ nČkterým z Vás dostal do rukou
materiál Správy NP Šumava „Mýty a skuteþnosti o Národním parku
Šumava“. V nČm správa NP pĜedkládá urþitá tvrzení a zároveĖ k nim
podává svá vysvČtlení.
Obþanské sdružení Šumava 21 nabízí k tČmto „mýtĤm“ alternativní
výklad. Chceme uvést na pravou míru pĜedevším zavádČjící a matoucí
argumenty správy NP, z nichž oblíbené je zejména používání
speciálnČ platných zjištČní v obecném významu. (Je to jako kdyby
vČdec – z jiné planety, pochopitelnČ – pĜesnČ a peþlivČ zkoumal oko
þlovČka a na základČ získaných poznatkĤ pak tvrdil, že þlovČk je tvor
s hladkým vlhkým oblým povrchem. Ani se nechce pomyslet, jaké by
byly jeho závČry, pokud by si ke zkoumání vybral jinou þást tČla.)
V þem spoþívá jádro sporu o Šumavu: Správa NP Šumava srovnává
pĜírodní pomČry v mrtvém lese a ve vykáceném lese (na holinČ)
a pĜesvČdþuje veĜejnost, že mrtvý les plní ostatní funkce lesa
(vodoochranné, pĤdoochranné, klimatické, druhové rozmanitosti atd.)
lépe než holina. Správa NP tedy prosazuje názor, že mrtvý les je lepší
než holina. PĜitom však vĤbec nezmiĖuje zcela nezastupitelnou roli
vzrostlého živého lesa! Jako by snad pro ni byl mrtvý les cílem.
My zastáváme stanovisko, že živý les je lepší než mrtvý les a že holiny
nemusí prakticky vĤbec vznikat, pokud se bude proti škodlivým
þinitelĤm, z nichž nejnebezpeþnČjší je pro šumavské lesy
v souþasnosti kĤrovec, zasahovat vþas. A že kvĤli pĜemČnČ umČlých
smrkových monokultur na pĜírodní les rozhodnČ není nutno souþasné
lesy pĜekotnČ likvidovat – to lze udČlat mnohem spolehlivČji
a efektivnČji jinak. Nejsme zastánci názoru, že „nové a krásnČjší zítĜky“
mohou vzniknout pouze „na troskách špatné souþasnosti“. Víme, že
rychleji a spolehlivČji se vytþeného cíle dosáhne postupnou a vytrvalou
pĜemČnou prostĜednictvím zásahĤ þlovČka – tak, jak lesnictví vždy
pracovalo. A naším cílem je zdravý životaschopný funkþní les. Nejen
pro þlovČka, ale pro všechny jeho obyvatele.
V následujících odstavcích uvádíme „mýty“ a komentáĜe správy NP
a pĜidáváme náš pohled na tato tvrzení; pohled podepĜený fakty,
odbornými pracemi, vČdeckým výzkumem i praktickými zkušenostmi
mnoha generací lesníkĤ. Na závČr pak nabízíme odpovČdi na nČkteré
další otázky, které si možná na svých toulkách Šumavou položíte
a které materiál správy NP neobsahuje. Jestliže jste se rozhodli pĜeþíst
si naši publikaci a udČlat si vlastní názor, dČkujeme Vám za to.
PĜejeme Vám hezké chvíle strávené v NP Šumava.
Obþanské sdružení Šumava 21
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 O lese: V porostech s odumĜelými dospČlými smrky
nedochází k žádné obnovČ lesa, není zajištČna nová
generace.
Správa NP: K obnovČ lesa dochází. Místy masivnČ,
místy Ĝidþeji. V dlouhodobém sledování bylo nalezeno
až 40 000 ks semenáþkĤ smrku/ha v suchém lese oproti
325 ks/ha na holinČ, ale prĤmČrnČ se poþty pohybují
kolem 1000 ks/ha). PĜírodním procesem vzniklá nová
generace lesa bude zĜejmČ mít jinou strukturu než
þlovČkem založený þi udržovaný les.
Šumava 21: V porostech s odumĜelými dospČlými smrky k žádné
pĜirozené obnovČ ani docházet nemĤže. Nejsou zde pĜítomny stromy,
které by plodily. Mrtvé stromy neplodí.
PĜíþinou toho, že je v nČkterých lokalitách obnova uspokojivá, je
skuteþnost, že na tČchto místech byla pĜirozená obnova již pĜed tím,
než stromy po napadení kĤrovcem uschly. Na nČkterých lokalitách pak
byla obnova umČle doplnČna – v oblasti MokrĤvky, BĜezníku až po
Roklan byl do roku 2003 umČle vysazen témČĜ 1 milion sazenic.
Na jiných lokalitách je pĜirozená obnova velmi sporadická, nČkde
chybí. Pokud nebudou tyto lokality umČle zalesnČny, bude trvat
i stovky let, než na nich vznikne nový vzrostlý les.

 O lese: Kdyby nebyly dnes suché porosty okolo
BĜezníku pĜed rokem 1996 podsázeny, tak by tam dneska
nic nerostlo.
Správa NP: ýásti území byly podsázeny, ale i v podsázených oblastech (celá II. zóna + nČkteré I. zóny)
se vyskytují mladé stromky vzniklé samovýsevem,
které osidlují paĜezy, trouchnivČjící kmeny, vývraty
atd. Již v dobČ usychání byla míra zmlazení dostateþná.
Šumava 21: KomentáĜ správy NP k tomuto mýtu vyvrací vlastní tvrzení k pĜedešlému mýtu a potvrzuje stanovisko Šumavy 21 k nČmu
s tím rozdílem, že v dobČ usychání byla míra zmlazení dostateþná jen
nČkde.

 O lese: Návrat do pĤvodního stavu bude trvat stovky let.
Správa NP: Cílem není návrat do „pĤvodního" stavu
pĜed namnožením kĤrovce v 90. letech 20. století –
jednalo se z velké þásti o druhovČ ochuzené
a stejnovČké lesy s narušeným vodním režimem.
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ProstorovČ a vČkovČ strukturované porosty, které
vzniknou pĜirozenou obnovou, mají šanci být vĤþi
negativním vlivĤm (vichĜice, kĤrovec ad.) více
odolné. PĤsobením pĜírodních procesĤ, selekce
a adaptace nevznikají „pĤvodní" lesy, ale spíše lesy
pĜizpĤsobené stávajícím ekologickým podmínkám
(klima, vodní režim, stav zvČĜe ad.).
Šumava 21: Není zĜejmé, proþ správa NP pod výrazem „pĤvodní stav“
rozumí „pĤvodní lesy 90. let 20. století“. Vždy totiž vzniknou jedinČ
lesy, které odpovídají aktuálním podmínkám vzniku, a to jak
podmínkám pĜírodním, tak podmínkám vytvoĜeným vlivem þlovČka
(možnosti pĜirozené obnovy, schopnost odolávat ohrožení bČhem
vývoje, ovlivĖování vývoje smČrem k žádanému stavu lesnickými
postupy atd.). PĤvodním stavem je pĜece PģVODNÍ STAV z hlediska
PLNċNÍ FUNKCÍ LESA, nikoli pouze vnČjší vzhled lesa. Otázkou je,
jak dlouho takový návrat bude trvat a zda se bČhem té doby nezmČní
podmínky natolik, že plná obnova pĤvodního stavu (= plnČní funkcí
lesa) už nebude možná, napĜ. když obnaženou pĤdu postihne eroze.
Také pĜedstava, že pĜirozená obnova je zárukou prostorovČ a vČkovČ
(a také biologicky, aþ to správa NP nezmiĖuje) strukturovaných
porostĤ, vĤbec neplatí obecnČ, zvláštČ pak pĜi velkoplošném odumĜení
porostĤ. Šumavské porosty vČtšinou rĤznovČké byly; aþkoliv se mohly
nČkomu jevit jako stejnovČké, pĜesto se v nich vČk stromĤ na první
pohled stejnČ starých lišil i o desítky let pĜes stovku!
S tvrzením o „druhovČ ochuzených a stejnovČkých lesích s narušeným
vodním režimem“ lze souhlasit také jen zþásti – platí totiž pouze pro
urþité lokality. Jinde je (nebo spíš byla) situace jiná. Proþ by také jinak
byl NP Šumava vyhlášen, ne? (Na otázku si laskavý þtenáĜ odpoví
sám.)

 O lese: Uschnutím dospČlých smrkĤ odumĜou lesy
a pĜíroda národního parku jako celek.
Správa NP: Nikoliv. Smrk ztepilý není jediným
druhem, pro jehož ochranu byl Národní park Šumava
vyhlášen. Vážným ohrožením pĜírody NP jsou pĜedevším
obtížnČ zalesnitelné velkoplošné holiny, na kterých
zmČnČné mikroklimatické podmínky výraznČ ovlivĖují
biodiverzitu stovek dalších druhĤ organizmĤ.
Šumava 21: Smrk opravdu není jediným druhem dĜeviny v NP
Šumava. A Národní park Šumava nebyl vyhlášen pro jeho ochranu, ale
ani kvĤli ochranČ jiných dĜevin. Byl vyhlášen pro ochranu celého
ekosystému tvoĜeného dĜevinami, bylinami a živoþichy. Smrk je však
v souþasnosti v NP zastoupen z 80 % a v nejvyšších polohách
ze 100 %. Je tedy jednoznaþnou dominantou.
Vážné ohrožení pĜírody NP pak spatĜujeme zejména ve velkoplošném
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a rychlém rozpadu smrkových porostĤ, a to pĜedevším tam, kde
i pĤvodní lesy byly tvoĜeny þistým smrkem. Biodiverzitu (rĤznorodost
a þetnost rostlinných i živoþišných druhĤ) lesního ekosystému vlivem
zmČny mikroklimatu pak ovlivĖují nejen holiny, ale zejména rozsáhlé
plochy mrtvého lesa.

 O lese: MČĜítkem kvality životního (pĜírodního) prostĜedí
NP jsou zelené koruny všech smrkĤ ztepilých v NP.
Správa NP: Nikoliv. MČĜítkem je struktura
biodiverzity desítek druhĤ dĜevin a stovek druhĤ
bylin, stejnČ tak i desítek druhĤ obratlovcĤ
a stovek druhĤ bezobratlých.
Šumava 21: V žádném lese, vþetnČ lesĤ v NP, nikdy nebyly, nejsou
a nebudou koruny všech stromĤ zelené, zejména smrku ztepilého.
Zelené koruny stromĤ však svČdþí o stavu pĜírodního prostĜedí i péþi
þlovČka o nČ. Proto musí být snahou lidí, aby i v NP bylo zrzavých
a šedivých korun co nejménČ.
Veškeré seriózní výzkumy provádČné na území NP Šumava prokazují
nezastupitelnou úlohu zeleného lesa jako rozhodujícího þinitele
v lesním ekosystému (funkce vodoochranné, pĤdoochranné, klimatické
a jiné). Uschnutím vzrostlých smrkĤ odumĜou lesy, ale nikoliv pĜíroda
jako celek. PĜíroda se zniþit nedá. ZemČ byla žhavá koule, souvislý
oceán, byla skrytá pod ledovým pĜíkrovem, stékaly po ní proudy žhavé
lávy... To vše byla a je pĜíroda. Zniþit þi poškodit však lze pĜírodní
(životní) prostĜedí. K tomu v NP došlo a dochází. Vážným ohrožením
pĜírodního prostĜedí NP, nikoliv pĜírody, jsou kromČ obtížnČ
zalesnitelných holin i ohromné souvislé plochy mrtvých lesĤ. Místo
souþasné výmČry holin mohlo být holin mnohem ménČ a mnohem
menších a na místČ souþasných ploch mrtvých lesĤ mohl rĤst zdravý
vzrostlý les.

 O lese: Ochrana tetĜeva na ŠumavČ je þasto
pĜeceĖována, tetĜev se pĜizpĤsobí.
Správa NP: Hnízdní výskyt tetĜeva je výraznČ
omezen na vyšší polohy 1000–1370 m n. m., nejvíce
1100–1300 m n. m. Reliktní populace tetĜeva hlušce
na ŠumavČ je v souþasnosti jednou z mála
životaschopných populací ve stĜední EvropČ, zhruba
200 na ŠumavČ žijících jedincĤ tvoĜí 90 %
odhadovaných poþtĤ tetĜeva v rámci celé ýeské
republiky.
Šumava 21: TetĜev se vyskytuje prakticky na celém území NP
a vyskytoval se i v minulosti, kdy se v tamních lesích hospodaĜilo
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(tČžilo se dĜíví, likvidovala se vČtrná a snČhová kalamita, aktivnČ se
zasahovalo proti kĤrovci). Biotop tetĜeva je charakterizován starými
lesy s výskytem plodĤ borĤvky, brusinky i jiných bobulovin; významnou
složkou potravy tetĜeva jsou i pupeny stromĤ. Hnízdí na zemi,
pĜípadnČ menších vyvýšeninách. Oblast MokrĤvky, BĜezníku až po
Roklan byla takovýmto biotopem jen þásteþnČ. Vyznaþovala se
i hojným výskytem tvrdých trav. Po odumĜení vzrostlých stromĤ
dochází k jejich intenzivnímu rozšiĜování, þasto na úkor bobulovin;
odumĜením vzrostlých stromĤ se biotop tetĜeva radikálnČ zmČnil.
Pokud je pĜedmČtem ochrany NP i ochrana jednotlivých druhĤ rostlin
a živoþichĤ, mČlo by jít pĜedevším o ochranu jejich životního prostĜedí
– jejich biotopu, tedy i o ochranu a zachování biotopu tetĜeva, což je
v rozporu se souþasnou skuteþností.

 O lidech: Lidé odmítají suchý les
Správa NP: V rámci dlouhodobČ provádČného
monitoringu názorĤ návštČvníkĤ bylo zjištČno, že
pĜibližnČ stejné procento hostĤ (90 %) nevnímá
pozitivnČ suchý les; stejnČ tak jako holiny. Stejná
rovnováha (80 %) panuje v pĜevážnČ pozitivním
vnímání obnovujícího se bezzásahového lesa stejnČ
jako umČle zalesnČných ploch. PĜevážnČ zásahovou
strategii (kácení, výsadba) pĜi obnovČ lesĤ
postižených kĤrovcovou kalamitou upĜednostĖuje
22,1 %, zatímco 36,8 % respondentĤ preferuje
pĜevážnČ strategii pĜirozené obnovy lesa („aĢ si
pĜíroda pomĤže sama").
Šumava 21: V roce 2005 jsme formou anonymní ankety provedli
vlastní prĤzkum mezi návštČvníky NP. 98 % respondentĤ se
jednoznaþnČ vyslovilo pro zelené lesy, a to i za cenu aktivních
ochranáĜských lesnických zásahĤ. Nesouhlasilo s postupem, kdy se
nechá kĤrovcem zniþit vzrostlý les – þasto umČle založená smrková
monokultura – a oþekává se, že po pĜípadném pĜirozeném zmlazení
(vznik nového lesa) by snad mČl vzniknout smíšený pĜirozený les
(prales).
VČtšina návštČvníkĤ NP ví, že z nepĤvodní smrkové monokultury,
nČkdy geneticky nevhodné (výraz „vhodný/nevhodný“ je však jen
projevem lidského zájmu), nemĤže pĜirozenou cestou vzniknout
pĤvodní smíšený pĜirozený les. Ví, že mrtvé lesy nemohou dostateþnČ
plnit ekologické funkce lesa. Ví, že suché stromy neplodí, a tak
nemohou být rodiþi nového lesa.
OstatnČ – názor na výše uvedené si nejlépe udČlejte sami. (Otázky
a výsledky ankety lze nalézt na www.sumava21.cz.)
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 O národním parku Šumava: NP nemá v poĜádku status,
protože nebyl vyhlášen zákonem.
Správa NP: Park byl vyhlášen v souladu s platnou
legislativou podle zákona þ. 40/1956 Sb. o ochranČ
pĜírody formou vládního naĜízení þ. 163/1991 Sb. tj.
ještČ pĜed schválením zák. þ. 114/1992 Sb., který
teprve zavedl vyhlašování národních parkĤ formou
zákona. V témže zákonČ je v § 90 odst. 10 uvedeno,
že národní parky a CHKO vyhlášené podle § 8 zákona
z roku 1956 jsou i nadále chránČny jako NP a CHKO.
Není uvedeno, že je tĜeba již existující chránČná
území vyhlašovat znovu.
Šumava 21: Vlastní existence NP je právnČ zpochybnitelná, a to
zejména na základČ právního postavení Správy NP Šumava jako
orgánu ochrany pĜírody (správního orgánu). Je právnČ
nezpochybnitelné (þl. 79 odst. 1 Ústavy ýR), že správa NP nebyla
zĜízena zpĤsobem, jaký zmínČné ustanovení Ústavy ýR požaduje.
Správa, jako správní orgán, existuje tedy jen de facto (ve skuteþnosti),
nikoliv i de iure (podle práva). To znamená, že veškerá rozhodnutí
správy NP jsou právnČ neplatná.
Ministerstvo životního prostĜedí mČlo dostatek þasu (15 let), aby
zpracovalo a pĜedložilo návrh speciálního zákona o NP Šumava.
Doposud tak neuþinilo, neboĢ tento právní stav, kdy si mĤže jednotlivá
ustanovení zákona o ochranČ pĜírody a krajiny i naĜízení vlády, kterým
byl NP Šumava zĜízen, vykládat po svém, mu zĜejmČ vyhovuje.

 O Národním parku Šumava: V jiných NP se proti kĤrovci
zasahuje.
Správa NP: Dnes jsou ve stĜední EvropČ vedle
„klasikĤ" s dlouhodobČjší bezzásahovou strategií
i v lesních ekosystémech (napĜ. NP Bavorský les,
Bialowieza, Berchtesgaden, Tatranski Park Narodowy)
i aktivnČjší NP - napĜ. rakouský NP Kalkalpen bČhem
7 let existence parku má vyĖato z využívání 70 %
plochy NP (pĜi 81 % lesnatosti).
Šumava 21: Správa NP se zde snaží podsunout úþelové informace
a srovnává nesrovnatelné. Srovnávat s šumavským NP lze þásteþnČ
jen bavorský NP. Ale i ten má znaþnČ rozdílnČ geografické, a tím
i klimatické a pĜírodní podmínky a zejména rozlohu.
Bialowiežský NP (Polsko) má rozlohu jen 10 500 ha (NP Šumava více
než 68 tis. ha). Jde o nížinný prales ve výšce do 200 m n. m.
PĜevládají listnaté dĜeviny – bĜíza, olše, lípa, dub a ostatní,
z jehliþnatých je pak zastoupena borovice. Tatranski NP (Polsko)
s rozlohou 21 164 ha, les vystupuje do výšky 1250 m n. m. a zaujímá
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71 % rozlohy parku. Nejvyšší þásti NP jsou oblasti ve výšce 2 495 m
n. m. s vysokohorským charakterem. V NP Kalkalpen (Rakousko)
s rozlohou 20 825 ha dominuje smrko-jedlo-bukový les.
NP Berchtesgaden (NČmecko) má výmČru 20 776 ha, ale z toho jen
8 101 ha lesa (NP Šumava asi 56 tis. ha). Smrk zaujímá jen necelých
52 % z výmČry lesa (asi 4 200 ha), 1/3 výmČry lesa tvoĜí modĜín, 1 %
jedle a 14,5 % buk. Rozkládá se v nadmoĜské výšce 600–2700 m n. m.

 O Národním parku Šumava: V dĤsledku prosazované
bezzásahové strategie nám kĤrovec sežere celou Šumavu.
Správa NP: Bezzásahový management je v souþasnosti
uplatĖován a v budoucnosti i nadále bude pouze na
menšinové výmČĜe NP. Na vČtšinČ výmČry NP se proti
kĤrovci aktivnČ zasahuje. Navrhované bezzásahové
území pĜedstavuje jednu pČtinu výmČry NP. Pouze
5,4 % výmČry NP pĜedstavují porosty navrhovaného
bezzásahového území, které jsou citlivé vĤþi
kĤrovci.
Šumava 21: KĤrovec zajisté celou Šumavu nesežere. Zejména proto,
že Šumava nejsou jen stromy. KromČ smrku (80 %) je zbytek lesních
porostĤ tvoĜen borovicí, jedlí, bukem, jeĜábem, bĜízou, javorem
a nČkterými dalšími, pĜedevším listnatými dĜevinami. ýást
z procentického zastoupení smrku pak tvoĜí mladé porosty, které
nejsou pro kĤrovce dostateþnČ atraktivní (i když v dobČ kĤrovcové
kalamity v 70. letech 19. století lýkožrout smrkový napadal i mladé
porosty a dokonce i borovici kleþ).
Bezzásahová území již rozlohy jedné pČtiny dosáhla a snaha o jejich
rozšíĜení až na 75 % rozlohy parku pokraþuje. Co je však neménČ
dĤležité a správou NP úþelovČ opomíjené? Jaké množství dĜíví a na
jaké ploše se bude muset vytČžit, dojde-li k rozšiĜování bezzásahových
zón, odkud se kĤrovec bude šíĜit do zón, v nichž se proti škĤdcĤm
podle zákona zasahovat musí.
S argumentací správy NP kontrastuje jiný správou vydaný materiál,
který uvádí (zkráceno): „Po zkušenostech s bezzásahovým územím
o velikosti 1300 ha na Modravsku, kde vzniklo 800 ha holin v okolních
porostech, které postup lýkožrouta zastavily, je jistota analogického
prĤbČhu v pĜípadČ náhlého rozšíĜení bezzásahového území, a to pĜi
kalkulaci 7490 ha porostu, vychází ve stejném pomČru plocha 4500 ha
holin, které by vznikly v okolí tČchto porostĤ. Nejde pouze o nahodilou
kĤrovcovou tČžbu, ale i o vČtrné polomy vzniklé pĜedevším z dĤvodu
destabilizace obnažených porostních stČn vĤþi biotickým vlivĤm
po asanaci.“

 O národním parku Šumava: Ponechání lesa bez lidského
zásahu je experimentem bez jistého výsledku.
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Správa NP: PĜirozenČ se obnovující les je pro další
vývoj krajiny lepší než obtížnČ a nákladnČ
zalesnitelné holiny vzniklé pĜi kácení stromĤ kvĤli
kĤrovci (viz zkušenosti z NPBW i NPŠ). Ponechání
I. zón NP bez zásahĤ þlovČka odpovídá mezinárodním
standardĤm ochrany pĜírody v NP.
Šumava 21: Ano, je to experiment obrovského rozsahu, nemající
v historii Evropy obdoby. Jeho výsledek je však bohužel velmi jistý.
Na velkých plochách odumĜelých smrkových porostĤ vzniklých po žíru
kĤrovce vyroste pĜirozenou obnovou les cílové podoby až po staletích.
PĜirozenČ obnovující se les je skuteþnČ nejlepším možným Ĝešením
a takový les byl vždy v lesnictví cílem. Je totiž stabilnČjší a nejlépe plní
všechny funkce lesa. Ovšem tisíce hektarĤ souvislých odumĜelých
porostĤ nejsou samovolnČ obnovujícím se lesem, ale územím, kam se
les samovolnČ vrací desítky i stovky let – a to z okolí, neboĢ mrtvé
stromy neplodí. Malé stromky, jimiž se argumentuje jako nastupující
obnovou lesa, buć vznikly ještČ pod živým mateĜským porostem, nebo
byly dosazeny až po jeho odumĜení.
A zmiĖované „mezinárodní standardy ochrany pĜírody v NP“ nejsou tak
pĜísné, jak zastánci bezzásahového režimu tvrdí, a rozhodnČ striktnČ
nepožadují postupy, které jsou používány v NP Šumava (viz stránky
SvČtového svazu ochrany pĜírody, www.iucn.org). A to zejména proto,
že cílem ochrany pĜírody není prosazování nČjaké ideologie, ale
zachování a zlepšení stavu pĜírodního prostĜedí, za což asi odumĜení
tisícĤ hektarĤ lesa považovat nelze.
Poznámka: Pokud „pĜi kácení stromĤ kvĤli kĤrovci“ vzniknou „obtížnČ
a nákladnČ zalesnitelné holiny“, pak je to proto, že ochrana proti
kĤrovci (obecnČ proti škodlivému þiniteli) byla zanedbána, aĢ už
z neznalosti, nebo úmyslnČ. KĤrovcové holiny nevznikají jako dĤsledek
ochrany proti kĤrovci, ale naopak – jako dĤsledek NEPROVÁDċNÉ
ochrany. Pokud se z lesa odstraní dva kĤrovcem napadené stromy,
jejich odstranČní se ani nepozná – když se ovšem dostateþnČ dlouhou
dobu poþká, pak z dvou kĤrovcových stromĤ jsou jich stovky a tisíce.
Výsledkem jsou pak buć rozsáhlé holiny, jedná-li se o les, kde se ze
zákona proti kĤrovci zasahovat musí, nebo tisíce hektarĤ souvislých
mrtvých lesĤ, pokud se jedná o les tzv. „bezzásahový“. Je to jako
nechat rozhoĜet ve stohu sirku.

 O národním parku Šumava: NČkteré postupy
managementu NP Šumava nejsou v souladu se zákonem
þi s cíli pĜi jeho vyhlášení.
Správa NP: Rozhodnutí a managementová opatĜení
uskuteþĖovaná v NP jsou v souladu s legislativou ýR
a jsou podložena zákonnými rozhodnutími státní
správy.
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Šumava 21: Prosazování tzv. „bezzásahovosti“ zpĤsobilo odumĜení již
více než 1600 ha lesĤ a vznik pĜes 800 ha holin; celkem tedy les
2
zmizel na ploše 2500 ha, tj. 25 km (pro porovnání – hladina pĜehradní
nádrže Lipno má výmČru 48,7 km2). Tato skuteþnost je v rozporu se
zákonem o ochranČ pĜírody a krajiny a naĜízením vlády, kterým byl NP
zĜízen, a není ani vyžadováno mezinárodními pĜedpisy (IUCN) pro NP,
jak se zastánci tzv. „bezzásahového“ režimu snaží veĜejnosti namluvit.
Posućte sami:
- ( § 9 odst.3, NV þ. 163/91 Sb.) „V lesních hospodáĜských plánech
(závazný dokument síly zákona) na území I. zóny se uplatĖují jen
pČstební a tČžební zásahy dohodnuté s orgánem ochrany pĜírody,
které zajišĢují udržení nebo obnovu samoĜídících schopností lesního
ekosystému.“
- ( § 15 odst. 2 zákona þ. 114/92 Sb.) „Veškeré využití NP musí být
podĜízeno zachování a zlepšení pĜírodních pomČrĤ.“
- ( § 2 odst. 1, NV þ. 163/91 Sb.) „Posláním NP je uchování a zlepšení
jeho pĜírodního prostĜedí.“
Plán péþe pro NP Šumava platný na r. 2001–2010 stanoví, že
i v nejpĜísnČjších þástech I. zón v pĜípadČ mimoĜádných událostí
(kalamita) se „na základČ souhlasu státní správy pĜipouští odkornČní
polomĤ a vývratĤ vþetnČ pĜíþného pĜeĜezávání kmenĤ…". Souþasnou
praxí je však ponechávat þást polomĤ bez zásahĤ.

 O národním parku Šumava: Z dĤvodu nezasahování proti
kĤrovci a ponechávání dĜeva v lese dochází k obrovským
ekonomickým škodám.
Správa NP: Lesy v národním parku, na rozdíl od
hospodáĜských lesĤ, neslouží hospodáĜské produkci
dĜeva. Holiny vzniklé po asanaci kĤrovce vyžadují
více finanþních prostĜedkĤ pro obnovu lesa než
pĜirozenČ se obnovující porosty pod uschlými stromy.
Šumava 21: Národní parky ekonomickým úþelĤm sloužit nemají
a snad ani neslouží, a proto je výhrada o ekonomických škodách
vzniklých ponecháním dĜeva v lese skuteþnČ ponČkud od vČci.
Avšak také protiargument o nákladech na holiny po asanaci
kĤrovce je samoúþelný, protože nemá s „mýtem“ žádnou vČcnou
souvislost – snad jen tu ekonomickou.
Faktem však je, že škody v národním parku vznikat mohou – a také
vznikají: prostĜedí lokality se po náhlém, velkoplošném odumĜení lesa
dramaticky mČní, což mĤže mít stejnČ dramatický vliv jak na životní
podmínky živoþichĤ i rostlin, tak na životní prostĜedí v regionu.
Na zakázku ministerstva životního prostĜedí byla na lesnické fakultČ
v BrnČ vyvinuta metodika kvantitativního hodnocení funkcí lesních
ekosystémĤ, založená na ekosystémovém pĜístupu. Škody na funkcích
lesĤ (tedy újma, která na lesích – životním prostĜedí: vodČ, pĤdČ atd. –
vznikla velkoplošným odumĜením porostĤ v NPŠ) byly touto metodou
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v r. 2000 na lesní správČ Modrava vyþísleny na 5,4 miliardy Kþ.
Od té doby ubČhly další roky, bČhem nichž se situace lesĤ, a to nejen
na Modravsku, dále zhoršila. V souþasnosti jsou škody stanovené
touto metodikou na území celého NP odhadovány na 10–15 mld. Kþ.

 O sousedech – NP BW: V NP Bavorský les se zasahuje
– pouþili se a zmČnili strategii.
Správa NP: Je nutno rozlišovat pĤvodní park
(od r. 1970 dnes pĜes 75 % území bezzásahová zóna)
a nový park od r. 1997 (dnes 12 % území bezzásahová
zóna). Management proti kĤrovci je nutné rovnČž
rozlišovat. Ve staré þásti NP se proti kĤrovci
zasahuje jen v okrajové zónČ. V nové þásti NP se
zasahuje taktéž v okrajové þásti a do r. 2017 také
v nČkterých dalších lokalitách, které nejsou
souþástí bezzásahové zóny. PĜitom je zachováván
princip dynamiky zonace smČrem k bezzásahovosti.
Pokraþování dosavadní strategie NP Bavorský les je
potvrzeno i po pĜechodu parku do sféry bavorského
MŽP, neboĢ poslání NP bylo takto schváleno bavorským
zemským parlamentem.
Šumava 21: V Bavorsku se skuteþnČ pouþili a zmČnili strategii.
Zatímco na území pĤvodní þásti NP Bavorský les se bezzásahová
území vyhlašovala pĜekotnČ, bez pĜípravy a bez zmČny struktury
lesních porostĤ, v nové þásti (cca 11 tis. ha) se proti kĤrovci mČlo
zasahovat a porosty se mČly na bezzásahovost pĜipravovat (napĜ.
zmČnou jejich druhové struktury) až do r. 2017. I tento þasový horizont
se však v dalších letech jevil jako nereálný, a tak byl posunut o dalších
10 let do r. 2027. Ani tento termín však zĜejmČ nemusí být koneþný
a o jeho prodloužení se dále jedná.

 O sousedech – NP BW: Správa NP BW se chválí, ale
odpovČdní pĜedstavitelé Bavorska vidí situaci jinak.
Správa NP: Státní sekretáĜ Müllerová (33. zas. Rady
NP BW): „Výsledky NP jsou jasné – jedineþnost pro
celý region, mezinárodní uznání, diplomy Rady Evropy
(naposledy srpen 2005), koncept je jedineþný,
schválen parlamentem, nelze otáþet, torpédovat
a mČnit poslání i v tČchto souvislostech.“
Šumava 21: Správa NP BW (NP Bavorský les) se opravdu chválí
a nČkteĜí odpovČdní pĜedstavitelé Bavorska skuteþnČ vidí situaci jinak,
to není žádný „mýtus“ nebo domnČnka. Proto také rozšiĜování
bezzásahových zón v novČ pĜipojených þástech NP Bavorský les
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neprobíhá pĜekotnČ a naráz. Obce dotþené národním parkem si
vymohly právo veta pĜi rozhodování o rozšiĜování bezzásahových
„pĜírodních zón“ a Komunální výbor Národního parku dokázal prosadit
strategii postupné pĜípravy lesĤ na pĜechod k bezzásahovému režimu.
Ta bude prostĜednictvím lidských zásahĤ (lesnických þinností
vedoucích k pĜemČnČ skladby lesa a jeho stabilizaci) trvat nejménČ
do roku 2027. Za tČmito snahami stojí nejen poslanec Bavorského
zemského snČmu Helmut Brunner, jenž dokonce usiluje o další
prodloužení této lhĤty, ale i Obþanské hnutí pro ochranu Bavorského
lesa, které má asi 1200 þlenĤ. Bavorský tisk se tématu budoucnosti NP
Bavorský les pravidelnČ vČnuje a tato neutichající diskuze svČdþí
o tom, že ani u našich sousedĤ není spor o pĜístup k ochranČ lesĤ
v národním parku uzavĜen. Naopak, všechny strany sporu, vþetnČ
Ĝeditele národního parku K. F. Sinnera, považují letošní rok za
rozhodující – po orkánu Kyrill je více než naléhavé shodnout se rychle
na strategii, která bude pĜijatelná pro všechny. Snaha získat
mezinárodní uznání a diplomy rady Evropy by nemČla být dĤvodem
pro poškozování pĜírodního prostĜedí národních parkĤ.

 O vodČ: Usycháním lesa dochází k pĜehĜívání
a vysychání krajiny.
Správa NP: Plochy uschlého lesa i holin vyzaĜují
více tepla než zelený živý les. Liší se schopnost
rĤzných ploch (holina, suchý les, živý les)
zachycovat vlhkost – nejvíce vlhkosti se odpaĜuje
z holiny, ménČ ze suchého lesa a nejvíce vody
zĤstává zachyceno v živém vzrostlém lese. ZároveĖ
na holinách v porovnání se suchým lesem dochází
k výraznČjším výkyvĤm teplot mezi dnem a noci a také
k extrémním výkyvĤm teplot pĜedevším v pĜedjaĜí.
Šumava 21: Že se živý les chová jinak než bezlesí, je i bez dlouhého
pĜemýšlení zĜejmé. Ponechme stranou otázku, zda se jedná o les
hustý, nebo Ĝídký, les mladý, nebo starý, les rozrĤznČný, nebo
monotónní, jaká to byla holina a jaký to byl „suchý les“ – les totiž není
jednoduchý fenomén (jak je nám mnohdy podsouváno)
a schematizující a zobecĖující hodnocení je zavádČjící. StejnČ tak je
zavádČjící porovnávat mrtvý les s holinou: jinak se chová mrtvý les
tČsnČ po odumĜení, kdy ještČ nezaþal rozpad stojících mrtvých stromĤ,
jinak se chová tentýž mrtvý les (na téže lokalitČ) o pČt rokĤ pozdČji.
Vždy je tĜeba srovnávat srovnatelné. Zejména interpretace získaných
údajĤ mĤže být ošidná, pokud ovšem pouze nehledáme vhodné
„dĤkazy“ pro tvrzení, že „bezlesí-mrtvý les“ je lepší než
„bezlesí-holina“. (Malé kyselé svraštČlé jablíþko z plané jablonČ
i šĢavnatá hruška ze sadu – obojí mĤžeme nazývat ovocem, že?)
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 O vodČ: Uschlý les je pĜíþinou náhlých povodní –
pĜedevším v povodí Otavy. Uschlé lesy se z hlediska
hydrologického a pĤdotvorného chovají jako holina.
Správa NP: Dosavadní mČĜení na malých povodích
ukazují, že nejvíce vody odtéká z vykáceného povodí
– je zde obvykle po tČžbČ zranČná pĤda a eroze
urychluje odtok vody. Odtokový koeficient
(tj. množství spadlých srážek ku pomČru odtékající
vody) holiny je 11,9 %, mrtvého lesa 7,1 %
a zdravého lesa 8,7 %. V mnohem vČtších odlesnČných
oblastech Jizerských hor a dalších severních hor
nebyly zaznamenány v minulosti žádné velké povodnČ,
které by bylo možno pĜisoudit velkoplošnému
odlesnČní. PĜirozená tvorba pĤd na odtČžené holinČ
je porušena nepĜítomností mrtvého dĜeva, které je
nezbytné pro tvorbu kvalitního humusu. V odumĜelém
dospČlém lese je bohatá zásoba tlejícího dĜeva
podporující tvorbu živinami bohatého humusu.
Šumava 21: Dokazuje-li nČjaký výzkum, že z mrtvého lesa odtéká
ménČ srážek než z lesa zdravého vzrostlého, mČli by se jeho autoĜi
velmi vážnČ zamyslet nad tČmito výsledky i nad metodikou takového
výzkumu. Dílþí výsledky výzkumu, který v experimentálních povodích
(vzrostlý zdravý les–mrtvý les–holina) v NP provádí brnČnská lesnická
fakulta, prokazují nenahraditelnou úlohu vzrostlého zdravého lesa na
optimální odtokové pomČry v povodí. RovnČž dokládají, že odtokové
pomČry v mrtvém lese se blíží negativním odtokovým pomČrĤm
z holiny.
Humus se v lese tvoĜí zejména z listového opadu (jehliþí) a dĜevo je na
živiny chudé, proto je pro tvorbu humusu nezbytný ŽIVÝ LES, a nikoli
mrtvé dĜevo uschlých stomĤ. A opČt: Nelze srovnávat hektary holiny
s hektary mrtvého lesa, když víme, že pĜi prevenci a aktivních zásazích
proti kĤrovci mohlo být holin mnohonásobnČ ménČ, než je
v souþasnosti ploch mrtvého lesa.

 O vodČ: Bez zeleného lesa Šumava vyschne.
Správa NP: Úbytek stromĤ v proĜedČných porostech
pĜispČl ke zvýšení vlhkosti pĤdy až o 40 %. V ĜadČ
míst se zmČnily odtokové pomČry v malých vodoteþích,
neboĢ napĜ. v bezzásahovém území je pĜirozený odtok
zbrzdČn vČtším množstvím pĜirozených pĜekážek,
popadanými kmeny, vrcholy a vČtvemi, a tím dochází
k rozlévání vody a podmáþení blízkého okolí potĤþkĤ.
Terénní prolákliny jsou více zamokĜeny, protože
chybí evapotranspirace dospČlých smrkĤ. K zadržování
vody na ŠumavČ také pĜispívá desetiletý Program
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revitalizace šumavských mokĜadĤ a rašelinišĢ,
v rámci kterého jsou hrazeny mnohé v posledních
150 letech vytvoĜené odvodĖovací strouhy, jenž
odvádČjí vodu ze šumavských slatí, lesĤ a vlhkých
luk.
Šumava 21: Tento mýtus byl zĜejmČ úþelovČ správou NP vytvoĜen.
KomentáĜ k nČmu je však objektivní, i když ve svém dĤsledku popírá
vlastní komentáĜ k pĜedchozímu mýtu . Pokud v mrtvém lese chybí
transpirace dospČlých stromĤ (výdej vody rostlinami – odþerpání vody
z pĤdy, nesprávnČ evapotranspirace), ale i odpaĜování srážkové vody
z korun vzrostlých stromĤ, musí zákonitČ z mrtvého lesa odtékat více
vody než ze zdravého vzrostlého lesa. Po zvýšení vlhkosti pĤdy
a zamokĜení nČkterých lokalit v mrtvém lese má pak pĤda už jen
minimální kapacitu, aby zadržovala další vodu. Proto v povodích,
kde odumĜel vzrostlý les, zákonitČ dochází k nežádoucí rozkolísanosti
hladin vodoteþí, a tím i v urþitých lokalitách k þastČjšímu výskytu
povodní.

Další „mýty“ a výroky o NP
Šumava z našeho pohledu
 Správa NP peþuje o lesy Šumavy lépe nežli v minulosti.
Šumava 21: Na nČkterých místech ano – o nČco lépe. Ale v minulosti
vznikaly souvislé holiny po vichĜicích a žíru kĤrovce vČtšinou jen do
velikosti 200 hektarĤ (jediná dosáhla plochy 500 ha). Dnes máme na
ŠumavČ pĜi péþi správy NP souvislou holinu po žíru kĤrovcĤ a plochy
s uschlými stromy na celkové ploše 2500 hektarĤ. NČkteĜí „odborníci“ ji
pĜitom obhajují jako nejlepší zpĤsob obnovy lesa.

 KĤrovec napomĤže k rychlejší obnovČ a promČnČ
druhové skladby lesa (Bursík 2007).
Šumava 21: Je to možné jen nČkde a nČkdy. NapĜ. to mĤže platit
v pĜírodním smíšeném lese smrk-buk-jedle, kde kĤrovec napadne
jednotlivé smrky, po nichž vzniknou mezery vhodné pro obnovu jedné
z pĜítomných dĜevin. Ale ve stejnorodých smrkových lesích, kde se les
rozpadl na vČtších souvislých plochách, bude obnova mnohonásobnČ
delší. Ke skuteþnČ rychlejší obnovČ a pĜemČnČ lesa pomĤže jen umČlá
výsadba þi síje žádoucích dĜevin spolu s dĤsledným bojem proti
kĤrovcĤm, aby jim pĜípadnČ zbylé živé smrky nepodlehly a mohly
plodit.
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 PĜirozená obnova na tlejících kmenech je jediným
úþinným zpĤsobem obnovy i v plochách kĤrovcových
souší.
Šumava 21: Na tlejících kmenech se ve smrkových porostech Šumavy
zmlazuje výhradnČ smrk. PotĜebné zmlazení buku, klenu, jedle se na
padlých kmenech nedostavuje. Mladé smrþky se zmlazují nejen
na padlých kmenech, ale i na vývratech, paĜezech, na minerální zemi
a zvláštČ na jiných vyvýšených místech, vþetnČ témČĜ holých balvanĤ
a skal. Semena smrkĤ spadlá v horských podmínkách do sníženin
a prohlubní obvykle hynou – mají zhoršené životní podmínky.
Na vyvýšeninách nČkterá semínka vyklíþí a rostou proto, že zde
rychleji odtává sníh, tato místa nejsou dlouho zamokĜelá, stromkĤm tu
tolik nekonkuruje úporná buĜeĖ a hlavnČ semenáþky mají pĜíznivČjší
vegetaþní podmínky. Vše je lesníkĤm známo již nejménČ století, proto
se v horských lesích vyvýšeniny-kopeþky umČle vytváĜí.

 Rozpadající se kmeny jsou významným zdrojem živin,
kterých je v chudých horských pĤdách stálý nedostatek.
Šumava 21: V pralesích je skuteþnČ uzavĜený a neochuzený kolobČh
živin. NepĜeceĖujme však význam dĜeva jako zdroje živin.
Dle Hofmeistera (Šumava – jaro 2005) obsahuje dĜevo horských smrkĤ
s kĤrou (od ýertova a Plešného jezera) pouze 0,35 % živin. Zbývající
živiny obsahují zbylé þásti stromĤ, nejvíce listy-jehliþí, které neustále
opadávají a obohacují humus živinami. Ani na dĜevu zmlazené
semenáþky nezískávají mnoho živin ze dĜeva, a proto usilovnČ
natahují svoje koĜínky do humusu a minerální zemČ. Ponecháme-li
celý 120 rokĤ starý smrkový les asi 50 let tlít a rozpadat, pĜibude z nČj
do pĤdy pouze 2,75 % živin roþnČ; stejné množství se uvolní do pĤdy
zvČtráváním a 8 % živin pĜibude z atmosféry. Plných 87 % pĜístupných
živin má les k dispozici v pĤdním roztoku.

 Velké plochy kĤrovcových souší ponechané bez zásahĤ
nemají velký vliv na kolobČh vody v krajinČ.
Šumava 21: Bylo mnohokrát ovČĜeno, že horský, vzrostlý živý les má
optimální vliv na kolobČh vody v krajinČ. V období malých srážek
a sucha odtéká alespoĖ minimum „lesní vody" do podzemních
pramenĤ a obrácenČ, pĜi vydatných pĜívalových srážkách vzrostlý les
výraznČ tlumí povodĖové vlny. Navíc vzrostlý les "vyþesává" mlžinky
z nízkých mrakĤ a mlh a v podobČ kapek, snČhu þi ledové tĜíštČ
nadlepšuje pĜíjem vody do pĤdy. To pĜízemní rostliny a kĤrovcové
souše neumí. Holiny, tĜeba i s kĤrovcovými soušemi, optimální kolobČh
vody silnČ pozmČĖují.
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