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Polovinu národního parku
Šumava divoké přírodě
a turistům, polovinu šetrnému
hospodaření místních lidí
Návrh Hnutí DUHA a vědců, jak vymezit jádrovou
přírodní zónu v NP Šumava.

Nová pravidla
V červnu 2017 začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která změnila pravidla péče o české ná
rodní parky. Ochrana divoké přírody na převažující ploše území je nově jedním z hlavních cílů národních parků. Mini
sterstvo životního prostředí spolu se správami jednotlivých národních parků teď postupně připravují a projednávají
nové vymezení zón ochrany přírody na jejich území. Stranou nezůstává ani náš největší národní park Šumava. Nová
zonace mimo jiné určí, na kterých konkrétních místech na Šumavě získá divoká příroda ochranu – bez kácení a vý
stavby. Odborníci Hnutí DUHA společně s vědci přicházejí s dobře podloženým návrhem, jak velká a kde přesně by
nově definovaná přírodní zóna se samovolným vývojem přírody měla být na Šumavě vyhlášena.

Co víme o dochované šumavské přírodě?
V národním parku Šumava se nacházejí jen velmi málo dotčená území horských smrkových lesů, rašelinišť nebo
prudkých srázů v kaňonech řek, ale také místa, která člověk v minulosti výrazně pozměnil – vznikly tu nepřirozené
smrkové monokultury, pastviny, louky i celé obce. Jak za takové situace rozpoznat, která místa mají nárok, aby byla
chráněna jako nejcennější přírodní zóna?
Naštěstí máme o přírodě národního parku k dispozici poměrně přesné údaje. Zhruba před patnácti lety totiž stát
nechal zpracovat velmi podrobné mapy, aby získal podklady pro přípravu evropské soustavy chráněných území
Natura 2000. Botanici, zoologové a lesníci tehdy pečlivě prozkoumali Šumavu kousek po kousku a udělali inven
turu, kde se nachází jaké přírodní biotopy.
Právě tyto podklady použili experti z Univerzity Karlovy, CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR,
Jihočeské univerzity a Hnutí DUHA, aby připravili podrobný návrh přírodní zóny šumavského národního parku. Vymezili
ji v těch biotopech, jejichž ochraně by dle odborných poznatků nejvíce prospělo ponechání přírody samovolnému vývoji.
Návrh publikovali v odborném časopise European Journal of Environmental Sciences.1
V letech 2010 až 2014 proběhla revize a aktualizace těchto mapových podkladů. Hnutí DUHA spolu s vědci proto nyní
podle aktualizovaných map návrh přírodní zóny upravili. Na následujících stránkách shrnujeme, které biotopy by měly
být zařazeny do přírodní zóny a jak se tyto údaje promítnou do jejího územního vymezení.

Málo pozměněné horské
a podmáčené smrčiny
Horské smrčiny po tisíciletí rostou hlavně na
hřebenech a ve vrcholových partiích Šumavy a na
rašeliništích. Pokrývají například Modravské slatě nebo
tvoří Trojmezenský prales. Tady, ve studených a větrných
podmínkách vysokých hor, dokážou růst jenom smrky
spolu s vtroušenými jeřáby. V minulosti se na některých
místech kácelo, nicméně často tu lze najít 200 a místy do
konce 400 let staré stromy. Na mokřinách zase najdeme
velmi cenné podmáčené nebo rašelinné smrčiny. Les je stále
blízký přirozenému stavu a ponechání samovolnému vývoji
napomůže jeho dlouhodobé vitalitě a obnově.

Legenda
Málo pozměněné horské a podmáčené smrčiny (24,33 % NP)
L9.1 – Horské třtinové smrčiny nad 1 100 m n. m. (14 % NP)
L9.2 – Rašelinné a podmáčené smrčiny (10,3 % NP)
L9.3 – Horské papratkové smrčiny (0,03 % NP)

0

5

10 km

Přirozené bučiny
Velká část lesů v níže položených částech Šumavy
byla přeměněna na umělé smrkové monokultury.
Na řadě míst se však dodnes uchovaly jen málo po
změněné bučiny. Domov tu mají čápi černí, mloci nebo
vzácné sovy. Do podkladu pro návrh přírodní zóny byly
zařazeny pouze segmenty bučin s přirozenou strukturou.
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Legenda
Přirozené bučiny (9,1 % NP):
L5.1 – Květnaté bučiny
L5.2 – Horské klenové bučiny
L5.4 – Acidofilní bučiny

Ostatní cenné
přírodní biotopy
Nemalou část národního parku tvoří další cenné
přírodní biotopy: rašeliniště a jiné mokřady, ledovcová
jezera, suťové lesy nebo olšiny. Nejvíce se jich nachází na
pláních, kde najdeme pověstné šumavské slatě, a také
podél divokého toku Teplé a Studené Vltavy. I těmto bio
topům prospívá ponechání samovolnému vývoji.

Mozaiky přírodních biotopů
V některých místech se střídají malé plošky různých typů zachovalých přírodních
biotopů a tvoří tak mozaiku.

Legenda
Ostatní cenné přírodní biotopy (4,1 % NP)
A4 – Subalpínská vysokobylinná vegetace, K1 – Mokřadní vrbiny, L2 – Horské olšiny, jasanovo-olšové luhy,
L4 – Suťové lesy, L10 – Rašelinné březiny, brusnicové bory, M1 – Rákosiny a vegetace vysokých ostřic, R1 – Prameniště,
R2 – Slatinná a přechodová rašeliniště, R3 – Vrchoviště, T2 – Smilkové trávníky, T8 – Vřesoviště, V1 – Makrofytní vegetace
přirozených eutrofních a mezotrofních vod, V3 – Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
Mozaiky přírodních biotopů (5 % NP)

Říční kaňony
Pozapomenutou, ale důležitou součástí divoké
šumavské přírody jsou říční kaňony. Vydra, Kře
melná a Otava tečou v hlubokých údolích s nepří
stupnými svahy. Žijí tady vydry, scházejí se rysové a klid
od ruchu civilizace tu nachází i mnoho dalších zvířat.
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Poslední domov tetřevů
Šumava je posledním českým útočištěm životaschopné po
pulace tetřevů – legendárních pralesních ptáků, kteří v minu
losti patřili mezi ceněné lovecké trofeje, což jejich množství v přírodě téměř
fatálně poznamenalo. Místa, kde v národním parku tetřevi žijí 2, se do značné
míry překrývají s většími plochami málo pozměněných horských lesů. Tetřevům se přitom
dobře daří v lesích ponechaných samovolnému vývoji s minimem rušivých vlivů člověka.
Tetřev je označován jako takzvaný „deštníkový druh“. To znamená, že je ze všech druhů
nejzranitelnější a tam, kde dokážeme ochránit tetřeva, přežijí i druhy ostatní. Proto je po
třebné tato místa také zařadit do přírodní zóny.
Legenda
Údolní fenomén neregulovaných horských toků (3 % NP)
Jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) (26,8 % NP)

Souhrnná mapa
Pokud poskládáme dohromady místa, kde
se uchovaly málo pozměněné vysokohor
ské smrčiny a bučiny, ostatní cenné přírodní
biotopy a jejich mozaiky, divoké říční kaňony
nebo hnízdiště tetřevů, ukáže se, že cenná
šumavská příroda, která potřebuje ochranu
svého samovolného vývoje, tvoří významnou
část národního parku.
Legenda
Málo pozměněné horské a podmáčené smrčiny
Přirozené bučiny
Ostatní cenné přírodní biotopy
Mozaiky přírodních biotopů
Jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus)
Údolní fenomén neregulovaných horských toků
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Foto: Markéta Jedličková

Návrh vymezení přírodní zóny počítá i s částečně podmáčenými smrči‑
nami v oblasti Ptačího potoka. Pokud do ní tato místa nebudou začle‑
něna, budou po následujících mnoho let ohrožena škodlivým kácením.

Foto: Pavel Ouředník

Mokřady kolem Vltavy patří k nejcennějším místům v NP Šumava.
Chrání je mezinárodní Ramsarská konvence o ochraně mokřadů
a měly by být také pod ochranou přírodní zóny.

Foto: Zdenka Křenová

Tetřev hlušec.

Foto: Josef Pecka

Bučiny na svazích Kamenné jižně od obce Stožec. Přírodní zóna by
měla chránit i smíšené bukové lesy. Nebudou‑li chráněny, může je po
mnoho dalších let poškodit kácení nebo další nežádoucí zásahy.

Foto: Jan Piňos

Návrh vymezení přírodní zóny počítá i s kaňonem horské řeky Kře‑
melné. Pokud do ní tato místa nebudou začleněna, budou po následu‑
jících mnoho let ohrožena škodlivým kácením.

Foto: Josef Pecka

Do přírodní zóny patří i smrčiny podél celého toku Černohorského
potoka jižně od obce Modrava. Pokud v ní budou chybět, hrozí jim po
následujících mnoho let další kácení.

Foto: Pavel Ouředník
Zelená hora nedaleko obce Srní. Toto úchvatné místo by mělo být chráněno spolu s polovinou národního parku jako přírodní zóna.
Pokud se tak nestane, hrozí tu kácení v okolních lesích nebo jiné škody.

Ne všechna místa lze ponechat divoké přírodě
Do přírodní zóny národního parku však nelze každé
takové místo zařadit. Je lepší vyškrtnout napří
klad pozemky v sousedství obcí, když s ochranou
jejich zástupci nesouhlasí. Někde je také vhodné
hranici zaokrouhlit a vést ji rovně, třeba podél
stávajících linií v krajině, jako jsou cesty, průseky
nebo vodní toky, než aby se klikatila terénem.
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Naopak lze přidat několik menších ploch, jako jsou
cenné smíšené lesy s jedlemi nebo území se spontánní
sukcesí. K přírodní zóně je logické přičíst také další území,
aby se rozdrobené malé ostrůvky chráněné přírody scelily do
větších, kompaktnějších celků.
Aby přírodní zóna tvořila ucelené území, jsou do ní zahrnuty
i menší plochy, kde bude péče odchylná od režimu přírodní zóny –
například v podobě kosení druhově pestrých luk uprostřed lesů pone
chaných samovolnému vývoji. To zákon v omezeném rozsahu umožňuje.

Ochranné pásmo na hranicích
A ještě jeden škrt je potřeba udělat – podél hranic národního parku musí vést 500 metrů
široká zóna, kde se budou kácet smrky napadené kůrovcem, aby se zabránilo jeho šíření do soused
ních hospodářských lesů. Podobnou, dvousetmetrovou zónu si na své hranici vyžádalo Rakousko.
Legenda
Arondace (úpravy) hranic přírodní zóny

Ostatní cenné přírodní biotopy

Ochranné pásmo 500 m podél vnitrozemské hranice NP

Mozaiky přírodních biotopů

Ochranné pásmo 200 m podél hranice s Rakouskem

Jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus)

Málo pozměněné horské a podmáčené smrčiny

Údolní fenomén neregulovaných horských toků

Přirozené bučiny

10 km

Foto: Pavel Ouředník

Kamenná hlava u Českých Žlebů.

Sečteno a podtrženo
Zachovalé přírodní biotopy, jejichž ochraně
by prospělo ponechání samovolným přírod
ním dějům, tvoří po všech výše zmíněných drob
ných úpravách dohromady přibližně polovinu národ
ního parku – je to 53 %.
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Proto Hnutí DUHA a vědci navrhují právě tuto rozlohu ná
rodního parku začlenit do přírodní zóny, kde se lidská čin
nost omezí pouze na výjimečné zásahy přesně definované
v zákoně. Nemělo by se tu nic kácet nebo stavět.
Mimochodem, Ministerstvo životního prostředí a Správa NP Šumava
by vymezením takové přírodní zóny naplnily i cíl národního parku uve
dený v novém zákoně: v budoucnu se má tato zóna totiž rozkládat ales
poň na polovině jeho území.
Legenda
Výstupní návrh přírodní zóny NP Šumava (53,03 %)

Souhlasil i (tehdejší) premiér Zeman
Novela zákona přinesla ještě jednu významnou novinku. Zatímco doposud se návštěvníci v nejcennější přírodní
zóně mohli pohybovat pouze po značených cestách, v budoucnu se jim tato zóna více otevře. Budou tedy moci
přímo v terénu obdivovat větší území nejpřísněji chráněné divoké přírody než doposud. Nově vzniknou takzvaná kli
dová území, kde bude pohyb lidí omezen pouze na turistické cesty. Ta budou ale vyhlašována pouze tam, kde žijí zví
řata a rostliny se zvýšenou citlivostí na pohyb lidí. Jde například o rašeliniště nebo jádrové oblasti výskytu tetřeva
hlušce. Platí zde tedy úměra, že čím větší přírodní zóna bude vyhlášena, tím větší bude i území přísně chráněné
divoké přírody volně přístupné návštěvníkům. Pokud by přírodní zóna byla malá, volně přístupná bude jen její menší
část a většinu pokryjí právě klidová území.
Vyčlenit polovinu národního parku divoké přírodě není přitom nijak nový návrh. Podobný záměr byl i v závazném
plánu péče o národní park, který schválilo Ministerstvo životního prostředí za vlády Miloše Zemana a který byl platný
v letech 2000 až 2013. Termínem pro naplnění tohoto cíle byl rok 2030. Odborné podklady i příroda sama na dosa
vadních územích ponechaných samovolnému vývoji nám ale ukazují, že není třeba čekat tak dlouho. Využijme od
borných podkladů a ochraňme vzácnou přírodu zařazením do přírodní zóny hned!

Divoká příroda pohledem české veřejnosti
Jak Češi vnímají divokou přírodu ve své zemi? Mnohé napovídá výzkum z roku 2015 provedený pracovníky Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity. Celých 71 % lidí tvrdí, že je třeba divokou přírodu v České republice chránit.
Požadují její ochranu na 13 % rozlohy ČR, přičemž ve skutečnosti je u nás příroda ponechána sama sobě pouze na
0,3 % rozlohy státu. Právě národní parky jsou přitom k ochraně divočiny určeny, což očekává i veřejnost, která za di
vokou přírodou do národních parků jezdí.
Ochranu divoké přírody v národních parcích velmi zřetelně veřejnost podpořila i při nedávném projednávání novely
zákona o ochraně přírody a krajiny v českém parlamentu. Ve výzvě poslancům se za ni postavilo 55 000 lidí.

Divoká příroda jako ekonomický motor regionu
Ochrana a rozšiřování divoké přírody je přínosnou variantou i pro místní obce a obyvatele. Je pro ně totiž mimo jiné
ekonomicky nejvýhodnější. Již v roce 2013 renomovaná britská společnost EFTEC v odborné studii3 na příkladu NP
Šumava ukázala, že právě ochrana divoké přírody a její rozšiřování budou do budoucna klíčovou „konkurenční“ výho
dou, kterou v podmínkách zabydlené střední Evropy ocení stále více lidí. Její experti čerpali ze světových zkušeností,
kde je zážitková turistika za divokou přírodou jednoznačně na vzestupu. Zachovalá divoká příroda proto je a bude i pro
obce v národních parcích a jejich okolí v budoucnu klíčovým ekonomickým zdrojem, významnějším než potenciální
těžba dřeva, která by naopak vzácnou přírodu poškozovala. Už dnes návštěvníci národního parku Šumava v regionu
utratí ročně odhadem 1,87 miliardy korun.
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Další úspěch může být náš společný
V naší práci dosahujeme úspěchů i díky pomoci lidí, jako jste vy. Zkuste to ještě dnes zde:
darce.hnutiduha.cz. Děkujeme!
Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme
rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem.

