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Petice za dobrý zákon o Národním 

parku Šumava 

podání petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

 

            V Praze dne 10. července 2014 

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 

 

obracíme se na Vás s peticí za dobrý zákon o Národním parku Šumava. Petici 

organizoval petiční výbor ve složení: 

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a 
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 
35, 382 32 Velešín 

Petr Vacek, herec, trvale bytem Nad pískovnou1470/45, 140 00 Praha 4 

MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, trvale bytem Na kole 726, 263 01 Dobříš, 

 
Peticí Vás žádáme, abyste přijali takový zákon o Národním parku Šumava 
 

 ve kterém bude hlavním cílem národního parku ochrana přírody; ostatní 
činnosti budou možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou přírodu;   
 

 který zachová současnou rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 % 
národního parku, a stanoví jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do 
roku 2030 tak, jak je to stanovené už v současném plánu péče o národní 
park z roku 2000, a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních 
parcích; 

 

 který omezí další výstavbu tak, aby nezničila šumavskou krajinu.  
 
 
Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava, kterou Vám dnes předáváme, 

podepsalo 25 555 občanů. Z toho osob 4550 osob podpořilo petici on-line na webu 

www.hnutiduha.cz/petice/. Předáváme Vám jejich seznam s uvedením jména, příjmení 

a trvalého bydliště a dalších údajů. Podpisy elektronické formy petice nesplňují 

formální požadavky petičního zákona, ale naplňují jeho účel.  Ostatních 21 005 

podpisů Vám předáváme na vyplněných petičních arších.  

http://www.hnutiduha.cz/petice/
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Poslední měsíc nám přibývaly podpisy po stovkách, a to z desítek míst celé ČR. Lidé 

reagovali na vyhrocení situace, kterou vyvolalo předložení senátního návrhu zákona a 

jeho obhajoba některými politiky včetně odvolaného ředitele parku Jiřího Mánka (dříve 

člen jihočeské rady ODS) 

Je zcela mylný názor několika jihočeských politiků, že by o Šumavě měli rozhodovat 

pouze starostové obcí v národním parku, se kterými tito politikové úzce spolupracují. 

Aktivita lidí, kteří podepsali petici je toho důkazem. Ze samotného názvu chráněného 

území „národní park“, hodnot území i jeho mezinárodního uznání plyne, že význam 

území zdaleka přesahuje sedm obcí s celkem tisícovkou obyvatel, které leží 

v národním parku. Zákon musí zajistit jak ochranu světového přírodního dědictví, tak 

kvalitní život místních lidí. Nedávno publikovaná studie renomované společnosti 

EFTEC ukázala, že právě rozšíření oblastí ponechaných divoké přírodě a turistům 

přinese, tak jako v jiných národních parcích světa, vyšší návštěvnost a tím i 

ekonomický rozvoj nejen šumavských obcí, ale celého širšího regionu. Studii, včetně 

výtahu klíčových zjištění a Vám předkládáme v přílohách.  

Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava zároveň podpořily i respektované 

osobnosti kulturního života:  

Jiří Suchý, dramatik, divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, grafik, 
výtvarník  

Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka 

Jan Hřebejk, režisér 

Ondřej Neff, spisovatel, novinář, vydavatel internetových deníků 

Alois Švehlík, člen činohry Národního divadla 

Erazim Kohák, filosof 

Ivan Trojan, divadelní a filmový herec, držitel pěti Českých lvů 

Jiří Štěpnička, člen činohry Národního divadla  

Jiří Žáček, spisovatel, překladatel, básník 

Eva Kantůrková, spisovatelka, scénáristka 

Monika Načeva, herečka a zpěvačka 

Bára Hrzánová, herečka 

Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf, spisovatel 

Táňa Fischerová, herečka, spisovatelka 

Zdenek Merta, hudební skladatel, klavírista, producent 

Boris Hybner, mim, herec, režisér, scénárista 

Ladislav Gerendáš, herec a hudebník   
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Vladimír Javorský, herec a hudebník, člen činohry Národního divadla 

Michael Heyrovský, vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie AV ČR, syn nositele 
Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského 

Filip Rajmont, herec, člen činohry Národního divadla 

Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci  

Alexandr Rašilov, herec, člen činohry Národního divadla  

Václav Havelka, hudebník 

Olga Sommerová, dokumentaristka  

Jan Novotný, herec, člen činohry Národního divadla, režisér, pedagog 

Tom Kočko, hudebník 

Rudolf Stärz, herec, člen činohry Národního divadla  

Jakub Čermák, básník a hudebník 

Michal Hejmovský, výtvarník 

Jejich podpisy Vám rovněž předkládáme. Nikoliv náhodou podpořili petici herci činohry 
Národního divadla. To, co znamená Národní divadlo v našem kulturním dědictví, je 
Národní park Šumava v klenotnici naší přírody. 
 
Nicméně, jak se sami můžete přesvědčit, petici podepsalo i mnoho obyvatel Šumavy a 

velké množství občanů bydlících na území Jihočeského a Plzeňského kraje.  

Podpisy jsme sbírali také od samotných návštěvníků Národního parku Šumava na 

jednom jediném místě – u pramenů Vltavy – daleko od turistických center, kde ji 

podepsalo 3 378 lidí, kteří tu na vlastní oči viděli jak vykácené holiny, tak polomy, tak i 

divokou přírodu s uschlými smrky a bohatstvím mladých stromků vyrůstajících pod 

jejich ochranou.  

Výsledky petice potvrzují, že návštěvníci chtějí v šumavském národním parku velká 

území bez lidských zásahů. Vyplynulo to i z ankety provedené mezi turisty v loňském 

roce: více než 71 % respondentů vnímá národní park jako území, kde má člověk již 

nyní ponechat na předem dohodnuté ploše přírodu bez lidského zásahu, pouze s 

omezením vstupu do určitých lokalit. Opačný názor zastává jen 20 % dotázaných. Na 

otázku, jak velké by takové území ponechané přírodě mělo být, odpovědělo 81 % 

dotázaných, že 30 % a více z celkové rozlohy národního parku. Pouze 17 % 

respondentů se domnívá, že by toto území mělo být menší. Obdobná anketa 

provedená v roce 2010 zase ukázala, jak návštěvníci vnímají pohled na uschlé stromy 

a že obavy z toho, že by kvůli kůrovci nechtěli do národního parku, je zcela smyšlená. 

Je tomu právě naopak.  

 
 
Ovšem, zákon, který navrhl Senát, by národní park na Šumavě prakticky zrušil:  
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 až na dvou třetinách národního parku umožňuje další výstavbu včetně 
developerských projektů (§ 1 a § 6 odst. 4); 

 

 vůbec nezajišťuje, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – což je 
účel, kvůli kterému se národní parky zřizují (§ 4); 

 

 vyvádí pozemky z majetku státu (§ 11);  
 

 změnou hranic třetí zóny vychází vstříc spekulantům s pozemky (příloha č. 4);  
 

 podporuje developerský projekt na Hraničníku, v jedné z nejcennějších částí 
parku, kde žijí vzácní tetřevi; navrhuje převést pozemky pod plánovanou 
lanovkou a sjezdovkou rovnou do třetí zóny s nejbenevolentnějšími pravidly pro 
výstavbu; klíčový expertní posudek vlivu projektu na předměty ochrany Natura 
2000 přitom tuto stavbu neumožňuje legalizovat; 
 

 péče o lesy v národním parku nebude podléhat zákonu o ochraně přírody, ale 
pouze zákonu o lesích – takže by byly dokonce méně chráněné než sousední 
komerční lesy, kde platí zákony oba (§ 8 odst. 2);  

 

 nařizuje správě, aby umožnila lov zvěře v národním parku, a to úplně všude 
kromě intravilánů obcí (§ 8 odst. 4). 

 
Podporu obcí si předkladatelé zajistili také paragrafem, podle kterého mají bohaté 
obce v parku dostávat příspěvek 500 kč za každý i započatý hektar území 
katastrálního území obce nacházejícího se na území národního parku. Do Národního 
parku Šumava přitom přijíždí ročně téměř dva miliony návštěvníků, díky nimž mají 
obce dvojnásobné příjmy a podstatně nižší nezaměstnanost než obce za hranicí 
národního parku.  
 
Zrušení území ponechaného přírodě nebo otevření prostoru pro developerské 

projekty a ostatní zástavbu, to jsou v evropských národních parcích zcela 

bezprecedentní kroky. 

Podle průzkumu agentury Factum Invenio je více než 70% lidí v České republice proti 

výstavbě nových sjezdovek a lanovek v Národním parku Šumava. 

Také Světový svaz ochrany přírody (IUCN) nedávno varoval, že Šumava nebude v 

případě redukce plánované plochy ponechané bez hospodářských zásahů splňovat 

mezinárodní kritéria pro národní parky a bude vyřazena jejich seznamu, který vede 

OSN.  

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit na dříve podanou Petici za zachování Národního 

parku Šumava a ochranu jeho přírodních hodnot, kterou organizovalo Hnutí DUHA, ve 

které petiční výbor a více než 16 000 signatářů požadovalo mimo jiné zastavení 

kácení nejcennějších částí parku a dodržování základních principů ochrany přírody. 

Její text a doklad o předání této petice Vám rovněž přikládáme.  

Žádáme Vás tímto o projednání naší petice v Petičním výboru, ve Výboru pro 
životní prostředí a v Zemědělském výboru, o zaslání petice k informaci 



5 

poslaneckým klubům a o podání informace o petici na schůzi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 

Děkujeme, že naši petici zohledníte v rozhodování o budoucnosti Národního 
parku Šumava a šumavské přírody. Jsme kdykoliv k dispozici se s Vámi osobně 
setkat a zodpovědět Vaše případné dotazy. Prosíme, abyste nás informovali o svých 
krocích v této věci. 

 

S úctou 

 

 

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a 
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 
35, 382 32 Velešín, tel.: 604-753397, e-mail: pavel.kindlmann@centrum.cz  

 

 

Petr Vacek, v.r., herec, trvale bytem Nad pískovnou 1470/45, 140 00 Praha 4, e-mail: 
pvacek@mybox.cz   

 

 

MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, trvale bytem Na kole 726, 263 01 Dobříš, tel.: 731-
463929, e-mail: jaromir.blaha@hnutiduha.cz 

 

 

Přílohy:  

Petiční archy petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava s 21 005 podpisy, 
seznam 4551 osob s uvedením adresy trvalého bydliště, které podepsaly petici on-line 
na webu www.hnutiduha.cz/petice/ 
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