Moderní život
závislé, lidi s agresivními sklony. Pobyt
v divočině je proměňuje, snáze se pak
dokážou zařadit zpátky do společnosti.
Jsou u nás místa, kterým se ještě dá říkat divočina?
V České republice jsou jenom tři desetiny procenta přírody, do níž člověk nezasahuje, zatímco celá tři procenta naší
země jsou pokryta betonem a asfaltem.
Ale máme Šumavu, skoro sedm set kilometrů čtverečních zalesněného území,
které má mimořádné hodnoty v rámci
světového přírodního dědictví. Jinde v Evropě nenajdete velikostí a polohou srovnatelný národní park, kde by se zachovala
divočina a který by byl tak řídce osídlený.
Za ochranu šumavské divočiny jste před měsícem za Hnutí DUHA převzal evropskou cenu EuroNatur. Co to znamená pro vaši další činnost?
Neznám významnější cenu v oblasti
ochrany přírody, kterou bychom mohli
získat. Dostat se do společnosti laureátů,
jakými jsou princ Charles nebo Nelson
Mandela, je úžasné. Pro mě je důležité, že
Evropa vnímá jako problém a precedent,
že se v národním parku Šumava prosazuje kácení a stavební aktivity na úkor
ochrany přírody. Obavy o osud Šumavy
vyjádřilo v hromadném dopise dvaasedmdesát ředitelů národních parků a dalších evropských institucí a mluvilo se o ní
na mezinárodních kongresech. Jen u nás
doma to pořád mnoho politiků nechápe.

bojovali s kůrovcem vykácením a odvezením
napadeného lesa. Ekologové chtějí lesy v národním parku ponechat napospas přírodě. Na
torzech padlých stromů podle nich vzroste
rozmanitější a odolnější les, než jaký vznikne
ze stromků vysázených v řadách na vykácených holinách. Na snímku je polom napadený
kůrovcem u Plešného jezera na Šumavě.

Divočina v nás
Doma ho kritici nazývají ekoteroristou, v zahraničí přebírá prestižní
ceny. JAROMÍR BLÁHA z Hnutí DUHA vypráví o tom, proč městský
člověk potřebuje ke svému přežití divočinu, jak lesy pomáhají
drogově závislým i jak českým lesům pomáhá Harry Potter.
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KÁCET, NEKÁCET? Lesníci by nejraději

Jste propagátorem divočiny. Není to trochu anachronismus v době, kdy tři čtvrtiny obyvatel vyspělého světa žijí ve městech?
Určitě ne. V divočině podvědomě mizí bariéry, které si my lidé vytváříme. Vracíme
se v ní zpátky do koloběhu přírody, kde
něco začíná a něco končí. Je to návrat do
přirozeného řádu, z nějž jsme byli vytrženi životem v uměle vytvářeném prostředí měst. Například anglická Wilderness Foundation bere do divočiny na terapeutické pobyty mladé lidi z problémových skupin – drogově nebo alkoholově

Jak jim vysvětlujete, že je lepší nechat lesy v národním parku sežrat kůrovcem?
Pohled na les, v němž je většina stromů
uschlých, může v mnoha lidech vyvolávat nelibé vjemy. Ale mezi těmi mrtvými stromy, pahýly a vývraty existuje
ohromně rozmanité živoucí prostředí.
Uschlý les je paradoxně mnohem živější
než smrkové monokultury, které tam byly
předtím. Fáze rozpadu je nejbohatší, na
tlející dřevo je navázána třetina druhů,
které v lese žijí. Jsou tam mladé stromky,
houby, ptáci. Není to jen konec, ale i začátek něčeho nového. Ten koloběh života
člověka podvědomě uklidňuje, proto je
mu v divočině dobře.
Vždy jste si byl jistý, že není riskantní ponechat
lesy v národním parku svému osudu?
Za dvacet let je jasné, že prevence proti
kůrovci může jenom oddálit nástup jeho
gradace. Na lesních požárech v USA se
dávno projevilo, že když člověk brání přirozeným procesům, vrátí se mu to v mnohem větší míře. Lesní požáry i kůrovcové

Jaromír Bláha (44)
Vystudoval zvěrolékařství, pracuje na částečný úvazek ve veterinární nemocnici
v Českém Brodě. V Hnutí DUHA je už dvacet let odborníkem na problematiku lesů.
V roce 2000 obdržel za toto hnutí německou cenu ochrany přírody Haas-Lechner
Preis, letos v říjnu převzal za svou činnost
panevropskou cenu ochrany přírody EuroNatur. Působí jako člen výkonné rady
sdružení FSC, které vydává mezinárodní
certifikáty pro dřevo pocházející ze šetrného hospodářství. Je ženatý, má tři děti ve
věku 8, 12 a 18 let. Bydlí v Dobříši.
kalamity představují přirozenou obnovu
lesa. My jsme do této přirozenosti začali
v minulosti zasahovat třeba tím, že jsme
u nás vysazovali smrkové monokultury,
které se proti kůrovci nedokážou bránit.
Les, který si projde gradací kůrovce nebo
požáry, bude odolnější než lesy v zásahových oblastech, kde jsou stromy vysázené v řadách.
Čím to, že u nás je debata o kůrovci tak vyhrocená, zatímco na bavorské straně si brouk klidně
řádí a nikomu to nevadí?
Taky jim to vadilo, než v roce 1983 přistoupili na principy bezzásahovosti. Ale
když viděli, jak se les znovu zelená, tak
jim to vadit přestalo. Do roku 1990 rozšířili bezzásahovou zónu staré části parku
na sedmdesát pět procent. A taky pochopili, že když zachovají divočinu, tak z toho
budou profitovat. Turismus za přírodou
celosvětově roste, jak potvrdila i anglická
studie EFTEC.
Šumavští starousedlíci proti takových změnám
tvrdě lobbují.
Nezapomeňte, že až do roku 1989 byla Šumava částečně vojenským prostorem, ze
kterého bylo vysídleno původní obyvatelstvo, nahradili je lidé prověření tehdejším
režimem. Tito lidé na Šumavě nemají kořeny, celý život byli zvyklí živit se v lese
s pilou, části místních vyloženě vadí turistický ruch. Chtějí vše dělat tak, jak se dělalo to předtím. Což znamená kácet, zalesňovat, kácet, zalesňovat. Radši by nechali
vykácet les na novou sjezdovku, než aby
turistům nabízeli nedotčenou divočinu.
Hnutí DUHA vedlo v minulosti na Šumavě proti
kácení tři blokády. Dosáhly něčeho?
U té první v roce 1999 jsem byl dva měsíce v kuse. Jeden soudní znalec nám potom spočetl, jaké škody tím prý vznikly
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a kolik kůrovcem napadených stromů
z toho bude. Příroda to viděla jinak, množství kůrovce naopak pokleslo. Dnes těmi
místy vede zážitková stezka Trojmezenským pralesem – na místě holin, které by
vznikly jeho vykácením.
V roce 2011 vám přesto blokádu zakázal soud.
Zasahovala tam policie z obou krajů,
byla snaha potlačit náš odpor silou. I tak
se nám tehdy kácení podařilo zastavit.
Uchráněné zůstalo nejen okolí Ptačího
potoka, ale i kaňon říčky Křemelné, Jezerní hřbet a jiná místa. Soud nám sice po
čtrnácti dnech blokádu předběžně zakázal, ale nakonec potvrdil, že byla oprávněná, zatímco kácení a policejní zásah
byly protiprávní.
Jen těžko si umím představit, jak se otec tří dětí
v lese přivazuje před pilou ke stromu.
Až na výjimky jsme nebyli přivázaní
u stromů. Chodili jsme s dřevorubci,
a když chtěli strom porazit, tak jsme si
k němu sedli. Když jsou v dosahu lidé, tak
podle vyhlášky k lesnímu zákonu nesmějí
dřevorubci kácet. I když při třetí blokádě
bez skrupulí káceli přímo mezi lidi. Bylo
nás tam asi pět set – studenti, lidé z protikorupčních organizací, učitelé, kněz tam
sloužil mši za přírodu.

V udělení té ceny byla navíc i symbolika pětadvacátého výročí pádu železné opony.
Ano. My jsme od začátku usilovali o sjednocení péče o národní parky na Šumavě
a v Bavorsku. Příroda je jedna, nemá hranice a pomáhá bourat i hranice mezi lidmi.
Dnes je na české straně Šumavy ponecháno přírodě pouze třiadvacet procent
území, na německé straně ve staré části národního parku pětasedmdesát. My bychom
chtěli, aby to u nás byla alespoň polovina
území – ta opravdu nejcennější příroda.
O Šumavě se teď opět jednalo v parlamentu,
spousta lidí se ve sporech o nový zákon přestává orientovat. Dá se ta problematika vysvětlit
několika větami?
Na Šumavě jsou zásoby dřeva. Kdyby
tam nebyl národní park, ale normálně
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se v něm hospodařilo, za třicet let by se
mohlo vytěžit za patnáct miliard korun.
Dřeva je obecně nedostatek, jeho cena
je vysoká, zpracovatelských kapacit je
u nás nadbytek, stejně jako těžařských
firem. Debata se teď vede o tom, kde nastavit hranici bezzásahovosti, to znamená hranici, za kterou se proti kůrovci
nebude zasahovat. Někdo si myslí, že
by taková hranice měla vést na hranici

národního parku, jiní, že by se zasahovat
mělo všude, aby se kůrovec nerozmnožoval. Druhý faktor je ale mnohem silnější
– kšefty s pozemky a zájem o výstavbu.
Jaké kšefty přesně?
Navrhovatelem nového zákona o Šumavě byl senátor ODS Tomáš Jirsa, jehož
poradce, kontroverzní podnikatel František Talián, je vlastníkem řady parcel

BLOKÁDA. „Chodili jsme
s dřevorubci, a když chtěli
strom porazit, tak jsme si
k němu sedli,“ vzpomíná Jaromír Bláha (ve výřezu) na šumavské blokády. Byly celkem
tři, tu poslední v roce 2011
u Ptačího potoka potlačily
speciální policejní jednotky.
Soud posléze kácení i policejní
zásah označil za nezákonný.
v šumavském národním parku, které by
se schválením senátního návrhu zákona
mohly stát lukrativními stavebními parcelami. I spousta jiných lidí a firem tam má
skoupené pozemky, a tudíž potřebují změnit pravidla národního parku. V kauze
Šumavy působí profesionální PR agentury, jejichž zadáním je zdiskreditovat
úsilí ochránců přírody. Správa národního
parku si například v roce 2011 najala
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Kde najdeme v Česku divočinu?
lokalita

▲ ROKLANSKÝ POTOK. Od Javoří Pily až k Modravě vede podél jeho toku panenskou šu-

mavskou přírodou trasa červené turistické značky.

národní park
CHKO
vojenský újezd

rozloha (v ha)

1 Doutnáč
67
NPR Karlštejn (u Karlštejna)
2 Tajga
147
NPR Kladské rašeliny (u Mariánských Lázní)
3 Kostelecké bory
51
CHKO Kokořínsko (u České Lípy)
4 Kleť
38
CHKO Blanský les (u Českého Krumlova)
5 Hedvíkovská rokle
35
NPR Lichnice – Kaňkovy hory (u Chrudimi)
6 Lovětínská rokle
50
NPR Lichnice – Kaňkovy hory (u Chrudimi)
7 Poledník
72
NPR Jizerskohorské bučiny (u Frýdlantu)
8 Javořina
166
CHKO Bílé Karpaty (u Uherského Hradiště)
9 Havrany
31
NPR Libický luh (u Poděbrad)
10 Kněhyně – Čertův Mlýn
195
CHKO Beskydy (u Frenštátu pod Radhoštěm)
11 Sedlo
52
České středohoří (u Litoměřic)

MEDOVÁK

Kromě prvních zón národních parků se v Česku
divoká příroda bez zásahů člověka rozkládá
na 657 hektarech lesů v devíti lokalitách
vyznačených na mapě. TÝDEN k nim přidal
další dva tipy na výlet do divočiny.

Zdroj: Agentura pro ochranu přírody a krajiny, www.pralesy.cz.

NOVINKA – TUZEMÁK S MEDEM!
K prvotřídnímu tuzemskému,
z nejstarší Palírny U Zeleného stromu,
který se vyrábí podle původní moravské
receptury, jsme přidali pravý včelí květový
med z Moravy. Díky tomu má Medovák
nádhernou chuť a dokonalou vůni.
PLACENÁ INZERCE

Foto: 1 Pavel Ouředník, 2, 3 archiv Hnutí DUHA, 4 Markéta Jedličková, 5 Martin Janča

Zástupce českého parlamentu Robin Böhnisch
na slavnostním předání v Německu uvedl, že
udělením ceny EuroNatur došlo v Česku k emancipaci občanského sektoru v sebevědomého

a respektovaného partnera státní moci. Vnímáte to také tak?
Šumava se u nás stala symbolem střetu
hodnot. Pro někoho národní přírodní dědictví, pro jiného dřevo a pozemky k zastavění. Už Václav Klaus kdysi řekl, že bude
první, kdo sjede sjezdovku na Smrčině.
Policejní manévry při blokádě byla jenom
nesmyslná demonstrace moci. Občané se
postavili do cesty politické mašinerii a ti
regionální a jiní kmotři, kteří byli zvyklí,
že je po jejich, měli potřebu ukázat, že jim
do toho nějací občani nebudou kecat. Jinak
nelze zdůvodnit tak masivní nasazení speciálních policejních jednotek proti lidem,
kteří chrání stromy.

▲
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■

Kauza Šumava – oč v ní běží

N

▲ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ. Tlející kmeny jsou rájem
pro mladé semenáčky, houby i ptáky. Vzniká
na nich les odolnější než ten původní.

árodní park Šumava vzniká v roce
1991. Nejcennější první zóna v něm zaujímá 22 % rozlohy, je ovšem rozkouskována na 53 ostrůvků. V roce 1995 ředitel parku Ivan Žlábek první zónu drobí na
135 izolovaných kousků a snižuje její rozlohu na 13 %. V letech 1996 a 1997 se Šumava potýká s přemnoženým kůrovcem,
lesníci masivně kácejí napadené porosty
v druhé a třetí zóně. Kolem ostrůvků první
zóny vznikají obrovské holiny. V roce 1999
se už kácí i v první zóně. Ekologové organizují první blokádu v Trojmezenském pralese.
Světová komise pro chráněná území
WCPA a Světový svaz ochrany přírody IUCN
v roce 2003 doporučují české vládě scelit rozdrobené první zóny a rozšířit ji na 30
až 40 % rozlohy parku. Kácení přesto pokračuje, u pramenů Vltavy je k poražení vyznačeno tisíc stromů, některé jsou staré i 260
let. Dochází ke druhé blokádě. V roce 2007
se Šumavou přežene orkán Kyrill. Smršť se
sveze po dvou tisících hektarů vykácených
holin a rozmetá okolní vysokohorské lesy narušené těžbou, včetně některých prvních
zón. V poničeném lese se přemnoží kůrovec. Ministr Martin Bursík (zelení) nedovo-

vlivnou agenturu Bison & Rose, která vymyslela slogan „Kůrovcová kalamita tisíciletí“, kterým zdůvodňovala kácení a podílela se na vyvolání odporu místních lidí
vůči blokádě.

lidí, stovky dalších na naši výzvu posílali
poslancům svoje připomínky. Najednou
vidíme, že ta debata měla smysl a že posunula vnímání veřejnosti směrem k bližšímu porozumění přírodě.

Poslanci nyní senátní zákon smetli ze stolu, takže bitva je dobojována?
Doufám, že si chvilku odpočinu, ale bude
to jen krátký oddych. Ministerstvo životního prostředí teď připravuje zákon,
který by platil pro všechny národní parky
obecně. My jsme zákon připomínkovali
a budeme vývoj nadále sledovat.

Jak laiky přesvědčujete?
Pro vytvoření vlastního úsudku stačí mít
možnost srovnání. Od roku 1999 pořádáme čtyřdenní poznávací pochod napříč
národním parkem Šumava a bavorským
Böhmerwaldem. Zájem je velký. Jako průvodce můžu lidem ukázat, která místa napadl kůrovec například v roce 1996 a jak
to tam vypadá po patnácti letech. Na bavorské straně vejdete do lesa, kde v tlejících zbytcích uschlých stromů vidíte samovolně vyrůstat tisíce malých stromků,
a pak přejdete na stranu českou a ocitnete
se mezi holinami, kde jsou stromky nákladně vysázené v pravidelných řadách.

V okruhu vašich kritiků se o vás mluví jako
o ekoteoristovi a na Šumavě se prý objevují cedulky se sdělením, že Bláha škodí českým lesům. Nebojujete s větrnými mlýny?
Ne, to není boj, nevidím to tak. Boj brání
lidem se domlouvat. Člověk může být demotivovaný, když se soustředí jenom na
výsledek, já jsem to ale od začátku vnímal
tak, že i když je závěr nejistý, je důležité se
o to pokusit. Když jsme před dvaceti lety
přišli s tím, že se nemá zasahovat proti
kůrovci, většina lidí nás měla za blázny.
To se ohromně změnilo, podpora veřejnosti je stále silnější. Petici proti senátnímu zákonu podepsalo čtyřicet tři tisíc

Proč se pořád mluví jen o Šumavě, ale nemluví se o jiných českých národních parcích? Tam
kůrovec neřádí?
Protože ostatní parky jsou nesrovnatelné.
Podyjí je maličký park s nejmenšími problémy, tam se nemají v přístupu za co stydět. Českosaské Švýcarsko je mladý park,
který teprve směřuje k naplňování kréda

luje proti němu zasahovat, je za to kritizován, ale soud mu posléze dává za pravdu.
Za ministrování Tomáše Chalupy (ODS) se
v roce 2011 na Šumavě masivně zasahuje
proti kůrovci, kácí se i v oblastech, kde se
léta nekácelo. Na Smrčině kácení zastavuje Česká inspekce životního prostředí,
k ochraně Ptačího potoka je svolána třetí
blokáda, kterou bezprecedentním zákrokem
potlačují speciální policejní jednotky. Svaz
šumavských obcí kácení podporuje a ekology označuje za teroristy. Vadí mu uschlé
stromy a ubývající pracovní příležitosti v lese.
Na začátku roku 2014 soud definitivně
potvrzuje legitimitu blokády a označuje kácení v první zóně i policejní zásah za nezákonné. Na podzim 2014 Poslanecká sněmovna odmítá senátní návrh zákona o NP
Šumava, který podle kritiků příliš nahrává
spekulantům s pozemky a developerům
a nedostatečně definuje bezzásahové zóny.
Nejcennější lokality národního parku i nadále
zůstávají rozdrobeny na 135 ostrůvků a jejich
rozloha čítá pouhých 13 % parku, celkově
se nekácí na 23 % rozlohy parku. Na bavorské straně už od roku 1990 bezzásahová
zóna zaujímá 75 % rozlohy staré části parku.

ponechat přírodu přírodě. A Krkonoše –
ačkoli to spousta lidí netuší – v mezinárodním měřítku už dávno národním parkem nejsou. Byly vyřazeny už v sedmdesátých letech kvůli kácení lesů poškozených imisemi a kvůli tomu, že neudržely
na uzdě stavební rozvoj. Podle mezinárodní klasifikace jsou Krkonoše kategorie pátá, tedy chráněná krajinná oblast.
Vy jste původní profesí veterinář. Jak se ze zvěrolékaře stane odborník na lesy?
Měl jsem rád zvířata a myslel jsem, že jim
můžu nejlépe pomáhat jako veterinář, ale
pak jsem pochopil, že příroda jako celek
je pro mě důležitější. Vyrostl jsem v hájovně u tety, která byla fořtka, dokonce to
tehdy byla jediná žena, která vedla polesí.
Po studiích jsem nastoupil do veterinární
nemocnice a ekologii jsem se věnoval jako
dobrovolník. Bylo to dost kritické období,
zrovna se nám narodil syn. Přes den jsem
chodil do práce a v noci od počítače chránil lesy. Definitivně se to ve mně zlomilo,
když se začaly kácet pralesovité rezervace
v Jeseníkách. Tehdy jsem přehodil priority a nechal si veterinu na malý úvazek
jako svoji druhou zábavu a zdroj peněz,
protože jenom z platu v Hnutí DUHA bych
rodinu neuživil.
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HRUBÁ SÍLA. Těžká těžební technika
ničí lesní podloží. Lesy oslabené těžbou
se podle ekologů hůře brání náporu
kůrovce. Na snímku podmáčené lesy za
Filipovou Hutí po těžbě v roce 2009.

Jak se nadšení pro ekologii projevuje ve vašem všedním životě?
Snažím se, aby můj osobní život nepřispíval k negativním
trendům poškozování planety.
Nelétám k moři letadlem. Také
prakticky nejím maso. Zvířata
se tady pěstují ve velkochovech v nedobrých podmínkách, nezachází se s nimi jako
s bytostmi, ale jako se stroji. Už
na veterině jsme se učili o tom,
co je to velká dobytčí jednotka – kráva, a malá dobytčí jednotka – koza, ovce. To je
přece tak odlidštěné! A druhý
důvod je, že se jako krmivo
dováží sója z Jižní Ameriky,
kvůli které se ve velkém kácí
tropické deštné pralesy. Lidé
tam sice umírají hlady, ale na
polích se místo jídla pěstuje krmivo pro náš dobytek, na tom
se nechci podílet.
Bydlíte v dřevostavbě s certifikátem FSC. Co to znamená?
Certifikát FSC označuje dřevo
z lesů, kde se hospodaří šetrně, to znamená, že se v nich

nepoužívá chemie, jsou omezené holoseče, bere se ohled
na biodiverzitu. Je to podobné jako značka bio pro
potraviny.
Je u nás dřevo FSC vůbec k dostání?
České standardy jsou velice
kvalitní, jenom je tu bohužel
málo vlastníků lesa, kteří se
certifikátem mohou chlubit.
Dřevozpracující průmysl toto
dřevo poptává, protože zejména zahraniční zákazníci
o ně mají zájem. Díky tomu ho
kupodivu běžně najdete v řetězcích, jako je Hornbach nebo
IKEA. Jenže je bohužel převážně dovážené z jiných zemí.
Byl bych rád, kdyby se to změnilo. Ostatně, rozvoji značky
FSC a šetrného hospodaření
s lesy celosvětově velice pomohla spisovatelka Rowlingová, která trvá na tom, aby
její knihy Harry Potter, a to
i u nás, byly vytištěny pouze
na papíru, který má FSC cerRadka Smejkalová ■
tifikát.

PLACENÁ INZERCE
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