Subject: Zákon o NP Šumava (tisk č. 252), první čtení ve čtvrtek 24. dubna
Vážený pane senátore,
Vážená paní senátorko,
ve čtvrtek bude Senát hlasovat o kontroverzním návrhu zákona o Národním parku Šumava.
Jak asi víte, z návrhu jsou doslova zděšeni vědci, ekologické organizace, řada návštěvníků
parku a také mezinárodní experti. Dovoluji si Vám zde (a podrobněji v příloze) shrnout hlavní
důvody, proč by Senát měl tento návrh zamítnout.
Národní park Šumava nutně potřebuje zákon, který upřesní pravidla, jimiž se řídí, a skoncuje
tak s letitými spory. Musí přitom představovat dohodu respektující zájmy místních lidí i
ochranu národních a světových přírodních hodnot.
Ale to není případ předloženého návrhu, naopak – je snahou o násilné prosazení zájmů
několika regionálních politiků a některých podnikatelských skupin.
Mezi hlavní problémy navrženého zákona patří, že:
 až na dvou třetinách národního parku umožňuje další výstavbu včetně
developerských projektů (§ 1, §6 odst. 4);
 vůbec nezajišťuje, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – tedy 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);
 péče o lesy v národním parku by neměla podléhat zákonu o ochraně přírody, ale
pouze zákonu o lesích, takže by byly dokonce méně chráněné, než 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).
Návrh nezavádí do parku pořádek, nýbrž vytváří ještě větší chaos a zcela nejasné právní
prostředí. Veřejnost se právem obává, že takové změny mohou vyhovovat pouze velkým
těžařským a developerským společnostem, které si umí v takovém prostředí prosazovat
svoje zájmy.
Návrh je také v rozporu s evropskou legislativou i s mezinárodními pravidly péče o národní
parky i elementárními pravidly, kterými se řídí všechny ostatní české národní parky. Toto vše
dokládáme rozborem jednotlivých ustanovení, který Vám zasíláme v příloze.
Proto si Vás dovoluji požádat o hlasování pro zamítnutí návrhu v prvním čtení.
Dovoluji si Vás také pozvat na návštěvu Národního parku Šumava i sousedního a staršího
Národního parku Bavorský les, který chrání přírodu ku prospěchu místních obyvatel a
spokojenosti turistů.
V příloze Vám zasíláme podrobnější rozbor jednotlivých ustanovení návrhu, informační list o
národním parku a také tři dokumentární snímky, které ukazují, jak se proměňuje příroda v
národních parcích Šumava a Bavorský les.
V případě potřeby jsem Vám samozřejmě kdykoli k dispozici na telefonu 731 463929 nebo
emailu jaromir.blaha@hnutiduha.cz.
S pozdravem
Jaromír Bláha
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