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Krajina české Šumavy
Směřuje k záchraně či pohřbívání?
Pavel Valtr
Připojil jsem podpis k elektronické petici za skutečnou implementaci Evropské úmluvy o krajině.
Před 50 lety jsem se jako čerstvý absolvent vysoké školy usazený v Táboře také snažil o legislativní
ochranu Šumavy. Rád bych se podělil se svými obavami o vývoj Šumavy, který považuji za národní
poklad, a připojil do diskuse následující pokus o dílčí analýzu situace založenou na mnohaleté profesní zkušenosti.

„Téměř až do konce 30. let 20. století byla Šumava zalidněná,
políčka obdělávaná a vypásána v potu tváře a při nesmírné
dřině, selské lesy chráněny jako oko v hlavě a dědictví budoucím generacím, cesty udržované, krajina kultivovaná. Obyvatele obou národností tvrdé podmínky hor nerozpojovaly, naopak vedly k soudržnosti. Nebyly zde žádné dráty, zákazy,
vojenské prostory, hraniční pásma ... Nejprve přišlo k vyhnání
českých obyvatel z území obsazených fašistickým Německem.
A po něm přišel odsun německých obyvatel... Brzy potom nastaly další změny, a tak pro obyčejného člověka vlastně státní
hranici suplovaly cedule ohraničující vojenský prostor nebo
hraniční pásmo. Centrální Šumava s nejkrásnějšími přírodními
partiemi se po dlouhá desetiletí stala jen tušenou skutečností.
Jen co padly tyto zátarasy, přispěchali s dalšími omezeními
ochranáři...“ (Roučka, 2008)
„O krajině se diskutuje hlavně v okamžiku, kdy ji ztrácíme. Ke
kvalitě života patří i právo na přírodu a krajinu.“ (Cílek, 2002).

K nejcennějším biotopům Šumavy patří rašeliniště se svébytnou květenou; tyto biotopy jsou však závislé na vodním
režimu a nástupu suchomilnějších klečových dřevin

Údolní polohy vodních toků s travnatými plochami hostícími mnoho chráněných druhů rostlin jsou ohroženy smrkovou invazí, neboť přestaly být využívány pro extenzívní pastevní využití a chybí původní pratur
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Základní problematika – veřejné užívání území veřejného
statku
Je nutné chápat člověka jako integrální součást přírody a současně sledovat kvality jeho života, tedy nevyčleňovat ho
z bioty. Potřebné je naučit obyvatele a návštěvníky milovat
Šumavu, a to je možné jen tak, že jim bude umožněno důvěrně ji poznat. Hledání kompromisu mezi názory na vývoj
a ochranu Šumavy, který by pomohl nejen přírodě, ale i lidem,
kteří tam žijí, je nezbytné, i když velmi obtížné.
„Na bavorské straně Šumavy leží obce mimo území tamního národního parku. Přesto jim bavorský sněm dal nedávno
právo veta... Je to přirozené a spravedlivé: lidé, kteří v tom
kterém kraji žijí, musí mít přece možnost spolurozhodovat
o tom, zda se kraji, v zájmu jistě zajímavého experimentu, začnou návštěvníci vyhýbat, zda zchudne a bude se vylidňovat,
anebo zůstane přitažlivým a schopným se uživit. Naše šumavské obce jsou uvnitř parku a právo spolurozhodování jim bylo
upíráno, přesněji řečeno bylo na různé způsoby obcházeno.“
(Petr Pithart).
Ochrana krajinného rázu
Podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se krajinným rázem rozumí zejména přírodní, kulturní
a historická charakteristika určitého místa či oblasti určovaná
jejich složkami, charakteristikami, vzájemným uspořádáním,
vazbami a projevy v krajině. Krajinný ráz je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Základní hodnoty krajinného rázu Šumavy spočívají v typické středohorské krajině s tradičními prvky hospodaření,
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kde bezlesí činilo ještě před 40 lety více než 30 % ploch,
podstatně vyšší bylo ve 2. polovině 18. století. Sukcesními
procesy je bezlesí omezováno a dlouhodobě ustupuje pod
výměru 5 % ploch v území. Tím ale dochází ke kritickému
ochuzování biodiverzity, k likvidaci chráněných biotopů
a znemožňování přežití rozsáhlého počtu národně i evropsky ohrožených druhů. Trpí tím i krajinný ráz, a to za režie
státní ochrany přírody, která se tak dostává do rozporu se
svým posláním.
Potřebné je proto také diskutovat o ochraně krajinného rázu
Šumavy, zejména s ohledem na dlouhodobou likvidaci bezlesí
vynucovanými sukcesními procesy. Týká se to např. travních
porostů na Šumavských pláních a v údolích vodních toků, zazemňovaných vodních ploch, vysychání a zarůstání rašelinišť
a podobně.
Trvale udržitelný rozvoj
Trvale udržitelným rozvojem se obvykle rozumí rozvoj lidské
společnosti, který dokáže naplnit potřeby současné generace,
aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací následujících.
Podle dokumentu z Ria 1, ale i přijatých usancí Evropské unie
je nutno sledovat tři pilíře trvale udržitelného vývoje, nejen
environmentální (přírodní životní prostředí), ale i ekonomický
a sociální (resp. sociální smír).
Z environmentálního hlediska je třeba zabránit snižování biologické rozmanitosti, resp. diverzity přírody; neohrožovat
podstatu přirozených zdrojů přírody a přirozenou funkci ekosystémů (předejít degradaci bioty, vymírání organismů, zraňování krajiny neúměrným čerpáním přírodních zdrojů); nepřetěžovat ekologický potenciál území (tj. nepřekračovat
únosnou zátěž, sledovat obnovitelnost zdrojů, umožňovat samočištění resp. asimilaci cizorodých prvků, zamezit znečištění
a zajistit recyklaci).
Z ekonomického hlediska je třeba umožnit obcím a obyvatelům realizaci odpovídajících aktivit ve smyslu rekreace, turistiky a cestovním ruchu.
Ze sociálního hlediska je pak třeba zajišťovat obyvatelům
a návštěvníků důstojný sociální statut. Místní obyvatelé a návštěvníci často nemohou užívat po staletí běžné pěší trasy
a účelové komunikace, přičemž jsou hlídáni strážci, kteří
místo aby byli přátelskými průvodci („rangers“), jak je známe
z návštěvnických center kulturních zemí, připomínají někdy
strážce hranic z dob minulých.
Udržitelný rozvoj znamená zajistit management k plnění ekonomických, sociálních a estetických potřeb tak, aby zůstala
zachována kulturní identita, základní ekologické procesy, biodiverzita a aby byly podporovány biosystémy. Korektní řízení
horských zdrojů a sociálně-ekonomický rozvoj zdejších obyvatel si zasluhuje okamžité zásahy a opatření. 2
Politika územního rozvoje ČR
Politika územního rozvoje ČR je vznikajícím celostátním strategickým dokumentem, který vstoupí v platnost přijetím
Usnesení vlády ČR. Podle nového stavebního zákona (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) určuje tato Politika ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem
na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
Politika územního rozvoje je dokumentem nadřazeným
územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, resp. je „závazná
pro pořizování a vydávání Zásad územního rozvoje 3, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
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V konceptu Politiky územního rozvoje ČR pro oblast Šumava se uvádí: „Přírodně cenná a společensky atraktivní oblast Šumavy má vysoký rekreační potenciál krajiny, který je
potřebné rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj
území. V souladu s ochranou přírody posílit ekonomický a sociální rozvoj, zejména pro rozvoj drobného a středního podnikání v oblasti tradiční výroby a cestovního ruchu. Nutná je koordinace využívání území se sousedními spolkovými zeměmi
Bavorskem a Horním Rakouskem.

Ing. Pavel Valtr (1936), autorizovaný
architekt (krajinář a urbanista), studoval m.j. krajinářství na Zahradnické
fakultě VŠZ v Lednici, vyučoval na
Střední zahradnické škole v Mělníku,
vedl projekční kancelář Krajského
urbanistického střediska Stavoprojektu v Plzni; dnes vlastní ateliér
urbanismu, architektury a ekologie
UrbioProjekt Plzeň, současně přednáší územní plánování na Západočeské univerzity v Plzni, studijně
procestoval 70 zemí
SNÍMKY: autor

Zcela převládající nestabilní smrkové porosty (rozsáhle ochuzené o cenné, zejména listnaté dřeviny) snadno podléhají různým kalamitám
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Národní park Bayerischer Wald
Na druhé straně hranice je Národní park Bayerischer Wald –
Bavorský les. Ten je často dáván za příklad a má se stát součástí bilaterálního Národního parku (NP). Bavorský NP má
rozlohu 24 250 ha (tvoří ho převážně bučiny), což odpovídá
asi 1/3 území NP Šumava, chráněného na české straně.
Na NP Bavorský les navazuje Naturpark (odpovídá naší kategorii CHKO). NP Bavorský les byl nedávno rozšířen o veřejnosti přístupnou oblast odlesněných horských pastvin (tzv.
Schachten). Ta je přitažlivá nejen pro turisty, ale i umělce, zejména fotografy a malíře, přičemž součástí návštěvnických
center jsou velké živé expozice. O předpolí NP Bavorský les je
známo, že ještě před 30 lety patřilo k nejchudším oblastem

Ani pionýrské břízy dlouhodobě neobstojí v konkurenci smrků; rozvoj náletů smrků omezují pouze nadměrné stavy
vysoké zvěře, které okusem vytvářejí jakési „parkové formy“

Desítky vzácných a legislativou chráněných druhů rostlin jsou ze svých stanovišť vytlačovány „nucenou smrkovou sukcesí, čímž dochází ke ztrátě biologické diverzity i cenného krajinného rázu; na snímku dřípatka horská, alpský migrant
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SRN, přičemž jeho rozvoj se, kromě státní podpory, přisuzuje
právě ustavení národního parku jako kategorie ochrany.
Pro Bavorský les je charakteristická rozsáhlá struktura značených cest v délce 300 km, cesty vedou i po státní hranici
(např. pod Luzným). Vyškolení průvodci organizují pro turisty zajímavé túry v průběhu celého roku. (Přitom se na německé straně vyskytuje přibližně stejný počet tetřevů jako na
naší straně).
Konﬂiktní situace rozvoje obcí a ochrany přírody v NP bavorský les řeší Komunální výbor obcí regionu a Správa NP na základě rovnocenného partnerství. Šumavské obce na české
straně mají oﬁciální postavení pouze tzv. „iniciativního a konzultačního partnera“ Správy NP.
Nebylo by řešením uvažovat o velikostním přiblížení NP Šumava (při převedení některých částí NP do CHKO Šumava)
NP Bavorský les? Byl by tím zajištěn žádoucí podíl bezzásahových území zejména v hraničních hřebenových polohách,
které by navazovaly na NP Bavorský les.
Současná legislativní ochrana Šumavy
Národní park Šumava byl zřízen Nařízením vlády ČR č. 163/1991
Sb. k uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí delimitací
části CHKO Šumava, která byla vyhlášena 27. 12. 1963.
Plán péče ve 3. verzi z roku 2001 nebyl doposud přijat. V současnosti byly vydány nadřazené územně plánovací dokumentace pro kraje - Zásady územního rozvoje Plzeňského a Jihočeského kraje. Dnes má oblast Šumavy netransparentní,
mnohonásobný systém ochrany, včetně ochranných zón 4.
Ochranářské kategorie zejména zde dospěly v posledním půlstoletí k rozsáhlé inﬂaci (viz též příloha na str. VII–IX).
Cílem ustavení ochranných zón III. stupně by mělo být udržení a podpora podmínek pro trvalé bydlení, služby, zemědělství a potřebné zázemí pro turistiku a rekreaci. Dnes činí rozloha území ve III. zóně pouze 4,95 % plochy NP, přičemž obce
v roce 2000 požádaly o zvětšení území ve III. zóně ve vazbě
na sídelní lokality. Požadavkem obcí je, aby území, kam je
omezen vstup a pohyb obyvatel a návštěvníků, nezačínala za
jejich humny.
Ve Zprávě mezinárodní komise Světového svazu ochrany přírody IUCN z r. 2002 se píše: „Je třeba vést základní diskusi
o statutu, dlouhodobých cílech a kategorii Národního parku
Šumava“. Základním principem řešení vývoje Šumavy musí
být demokratický princip rovnocenného partnerství obcí
a Správy NP a CHKO, jehož nutnou součástí je trvalý dialog.
Zřejmě zde vzniká, podobně jako na Slovensku, potřeba nové
zonace, kde zóna „A“ je vymezovaná jako bezzásahová. V případě přistoupení na nadpoloviční rozlohu bezzásahové zóny
vzhledem k současné rozloze NP by 350 km2 uměle konzervovaného nestabilního „pralesa“ s výhledem na 200–300 let
znamenalo poněkud nepřiměřeně velký luxus pro tak malou
zemi jakou je Česká republika.
Proto, jak již bylo výše uvedeno, je navrhována úprava rozlohy NP směrem k rozloze sousedního NP Bavorský les (zejména vyjmutím území sídel), kde by pak byl mohl být bez
větších problémů uplatněn požadovaný podíl území v I. zóně
a ostatní plocha převedena do CHKO Šumava.
Problematika lesních společenstev Šumavy
Převažujícím typem vegetace Šumavy jsou dnes druhotné
lesy. Přes všeobecně rozšířené přesvědčení o relativní nedotčenosti šumavských lesů je jejich narušení lidskou činností
velmi hluboké. Lesy Šumavy byly do dnešní podoby původně
formovány dlouhodobým poledovým vývojem, nověji lidskou
činností, takže jsou dnes převážně nepůvodní, silně pozměZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008
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něné. Těžbou dřeva, zejména cenných jedlí, buků a klenů byla
struktura lesů ochuzena o nejcennější dřeviny. K lokalitám, jež
byly málo narušeny a dnes jsou označovány jako pralesy, patří např. Boubínský, Žofínský či Trojmezenský prales. Podle § 9
Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., je „cílem opatření v lesním
hospodářství NP dosažení přirozené skladby porostů, zcela
odpovídající danému stanovišti.“
Původní smrkové porosty (klimatické smrčiny) se na Šumavě
vyskytovaly pouze ve vyšších polohách nad 1 200 m a pak ve
studených mrazových údolních kotlinách, případně v okolí rašelinišť. Všude jinde nad smrkem převládal buk a přistupovala
jedle, klen, jilm, případně borovice a další druhy. Rozloha lesů
na Šumavě již od r. 1850 až do 1. světové války podstatně
vzrůstala, neboť smrkové lesní kultury byly nejrentabilnějším
využitím zdejších pozemků. Základní výchozí problém ekologické nestability lesních ekosystémů Šumavy spočívá ve skutečnosti, že většina dnešních lesů zde byla vysazovaná jako
smrkové monokultury schwarzenberskými lesníky v polovině
19. století. Na Šumavě prakticky vymizely jedle, buky, kleny,
také např. tisy. Prakticky nemají šanci v důsledku přerůstání
agresivními smrky a okusu vysokými stavy spárkaté zvěře přežít, a to ani straší, natož mladé listnáče včetně pionýrských
bříz a jeřábů.
Na rozdíl od smíšených nebo listnatých lesů jsou tyto nestabilní kulturní smrkové porosty náchylné ke hmyzím (kůrovec),
klimatickým (polomy) či mykotickým kalamitám, ale také
k imisním škodám. Nedokáží při přívalových deštích zadržet
tolik vody jako přirozené lesy. Myslivci je označují za potravní
poušť, protože v nich zvěř nachází jen minimum vhodné potravy, botanici pak za vegetační poušť.
Stav lesů ve světě i u nás je odrazem nejen ekonomických potřeb, ale i myšlenkových, náboženských a politických systémů.
Zatím v přístupu současné Správy k Šumavě vítězí koncepce
„zpralesovatění“, „koncepčně“ navozovaná vynucovanými samovolně přírodními procesy pod svazáckým heslem „Divoké
srdce Evropy“, tedy jakýsi akademicko-konzervační přístup,
bez ohledu na kalamitní zranitelnost této totálně zjednodušené „kulturní“ smrkové porostní skladby, agresivně likvidující jak ojedinělé žádoucí listnáče, tak základní chráněné hodnoty. Pokud máme zájem sledovat, jak po kalamitě samovolně
vzniká nový les, je možno navštívit Yellowstonský národní
park, postižený rozsáhlým požárem (tam však šlo o relativně
přirozené lesní společenství).
Zásadním potřebou je změnit dnešní kulturní stejnověké
smrkové lesy v nefalšované přirozené bezzásahové lesy, další
problém spočívá v nestabilitě těchto oslabených lesů. V hřebenových polohách Šumavy již kůrovcovou kalamitou odumřelo několik tisíc hektarů smrčin. Problém kůrovcových
těžeb byl doposud chápán z krajních pozic, často dokonce
uváděn jako ekonomický zájem obcí, což je naprosto falešné
tvrzení, neboť téměř celá jejich rozloha je majetkem státu
ve správě Správy NP. Je zřejmé, že problematiku ponechání
odumřelých porostů či holosečí při napadení kůrovcem je
třeba řešit případ od případu. V ekologicky odůvodněných
případech je zřejmě vhodné nekácet, např. v lokalitách ekologicky příznivých a typických pro rozvoj smrkového lesa.
Jindy je však vhodnější kácet, např. v nepůvodních stanovištích smrků, což zlepší předpoklady pro zvýšení biologické diverzity a i pro přechod na přirozenější různověké lesní porosty. Potřebné je uvažovat i s nepříznivými klimatickými
změnami, zejména pro smrky, tj. zvyšováním průměrných
teplot a snižování vlhkosti.
Přemnožená spárkatá zvěř je v současnosti zásadní překážkou revitalizace zdejších lesů směřující k přirozené
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skladbě, neboť neumožňují rozvoj listnáčů a jedlí a také
snižují druhovou rozmanitost křovinného, případně i bylinného patra.
Původní přirozená skladba lesních porostů Šumavy byla natolik narušena, že nelze mluvit o možnosti docílit vytouženého stabilního stavu „přirozených pralesových“ porostů trvalým rozšiřováním bezzásahových území na celém prostoru
NP. Naivní vize bezzásahového rozsáhlého zpralesovatění kulturních stejnověkých smrčin, navíc při absenci diaspor původních druhů (případně možnosti jejich rozvoje) jako návrat k „přírodnímu“ stavu, je velmi složitý „obnovný“ proces.
Proto uvažovaný proces „zpralesovatění“, trvající několik stovek let, je nutno korektně, ne spekulativně, popsat a matema-

Staletí užívaná přeshraniční cesta k „Modrému sloupu“, jež byla náročně zpevněna, je Správou určena k „rozebrání“
a odvezení (několik let práce těžkých mechanismů a nákladních aut je dle Správy NP pro Šumavu lepší než ojedinělý
průchod člověka)

Místo programové výchovy dochází k rozsáhlém zamezování přístupu obyvatel i návštěvníků do veřejného statku –
chráněného území Šumavy, takže blízký hraniční vrch Luzný je i po likvidaci hranic v Evropě nadále pro Čechy
nedostupnou snovou krajinnou dominantou
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ticky modelovat při hledání kýženého cílového stavu, přičemž
v žádném případě ho nelze aplikovat na rozloze dnešního NP.
V našem případě je tedy nutno napomáhat lesním porostům
způsobem založeným na hlubokých znalostech a tuto pomoc
pokud možno přesně a korektně deﬁnovat. Zatím tzv. nejcennější jádrová území představují bez ploch bezlesí převážně
monotónní, krajinářsky fádní, zapojené, převážně stejnověké,
kulturní smrkové plantáže, které „nařízeně“ potlačují bezlesí,
a tedy potřebnou diverzitu s obrovskou řadou ohrožených
chráněných organismů.
Zánikem bučin a jedlin a jejich nahrazování rozšiřováním kulturních smrkových „plantáží“ nepůvodní provenience byly zredukovány i některé bylinné taxony, např.: Actaea spicata (samorostlík klasnatý), Blechnum spicant (žebrovice různolistá),
Dentaria bulbifera (kyčelnice cibulkonosná), D. enneaphyllos (k. devítilistá), Festuca altissima (kostřava lesní), Veronica
montana (rozrazil horský).

porosty především vrb, bříz, klečí a borovic. Vzniklé plochy
bez uzavřené vegetace a holé skalní útvary se staly významnými lokalitami charakteristické horské květeny, která v šumavské oblasti měla svůj původ v nejbližších evropských velehorách, Alpách.“
V dalším průběhu zalesnění se primární bezlesí udrželo na
skalnatých vrcholech, skalních lokalitách (karové stěny, sutě)
a vrchovištích. V následujícím vývoji, podmíněném přírodními
faktory a hospodářskou činností člověka, vznikla šumavská
vegetace, která se stala typickou ukázkou květeny středohor
střední Evropy (viz příloha na str. VII–IX).
„Druhotné bezlesí luk a pastvin, vytvořené v průběhu kolonizace Šumavy je základní podmínkou biodiverzity Šumavy. Bez
bývalých luk a pastvin by Šumava ztratila svou tvář, krásu
i přírodovědeckou hodnotu, která je srovnatelná s lesy a primárním bezlesím. Na loukách je možné najít 2/3 z celkového
počtu druhů Plání...“ (Prach, Štech, Beneš, 1997)

Problematika bezlesí Šumavy a udržení biologické diverzity
Erudovaná ochrana Šumavy nespočívá pouze v prioritní
ochraně tetřeva, rysa, perlorodky, rašelinišť a kulturních a polokulturních smrčin, spojené se zamezením přístupu člověka,
ale zejména v rozsáhlé biotopové a druhové ochraně. V rámci
vyhlášené Evropsky významné lokality Šumava je zde chráněno 13 typů nelesních přírodních stanovišť (viz příloha na
str. VII–IX)
Z uvedeného přehledu je zřejmá potřeba záchrany bezlesích
stanovišť. Ta však jsou dnešní praxí spontánního rozšiřování
vysoce konkurenčního smrku totálně omezována, a sice proto,
že se jedná o antropogenně ovlivněná či vytvořená stanoviště.
Nejlepší strategií ochrany biodiverzity je zabezpečení nástrojů
vedoucích k zachování společenstev a populací ve volné přírodě (in situ). V rámci ČR a EU je tato ochrana legislativně vyjádřena následujícími předpisy:
Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) včetně Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, Směrnice
č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin, resp. ochrana vybraných taxonů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrana vybraných typů přírodních stanovišť, Směrnice
č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a ptačích stanovišť, Evropská úmluva o krajině a Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
Pro ochranu biologické rozmanitosti krajiny je důležité zajistit účinnou ochranu rostlinných a živočišných druhů včetně
ochrany jejich přirozených stanovišť, tedy ekosystémový přístup. Pro horské oblasti je nezbytné udržet rozmanitost a prolínání lesních, vodních a travinných ekosystémů. Převažující
a dále rozšiřované smrkové monokultury nezajišťují biotopy
nutné pro život řady původních lesních rostlin i živočichů.
Česká Šumava je však postižena zejména rozsáhlým úbytkem
různorodých stanovišť ﬂóry a fauny a tedy i genetické různorodosti, především „nucenými“ sukcesními procesy celoplošného zalesnění.
Biologická diverzita není umožněna v současnosti převažujících kulturních a polokulturních smrkových lesních porostech. Pro její zachování jsou třeba vedle cenných horských
rašelinišť a velmi omezených přirozených lesních porostů
zejména plochy bezlesí. Současná šumavská květena vycházela z bezlesí tundrového charakteru v postglaciálu cca
před 10 000 lety. Pro připomenutí uvádím slova S. Chábery
(1987): „V nejvyšších polohách Šumavy bylo ještě několik
malých lokálních ledovců, v horských polohách ještě odtávala ﬁrnoviska a v nižších částech území byly lesotundrové

Udržení biologické diverzity
Strategie EU pro udržitelný vývoj si klade za cíl zastavit úbytek biodiverzity do r. 2010, v návaznosti na Implementační
plán Světového summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu. V rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diverzity) byly rozvinuty zásady pro
národní soustavy indikátorů a monitorování biodiverzity. 5
Podpora a stimulace pochopení významu biodiverzity a trvale udržitelného využívání biodiverzity jsou hlavním nástrojem k využívání tří cílů Úmluvy a k zajištění efektivní implementace CBD. Jednou z nejdůležitějších potřeb je informování
o významu a zachování biodiverzity a ekonomické podpůrné
nástroje v rámci krajinotvorných programů, programů péče
o přírodní prostředí aj. a spolupráce s veřejností. Ochrana biologické diverzity in situ je požadavkem směrnic EU č. 92/43/
EHS (ochrana přírodních stanovišť volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin) a č. 79/409/EHS (ochrana volně žijících ptáků), na základě kterých byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava, Ptačí oblast Šumava a Údolí Otavy
a Vltavy. Zatím je však silně zjednodušená pozornost Správy
soustředěna zejména na tři záchranné programy: rys ostrovid (Lynx lynx), tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). V ČR je dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb. chráněno 482 cévnatých rostlin, 46 hub, 92
bezobratlých, 28 plazů a obojživelníků, 19 ryb a kruhoústých,
123 ptáků a 30 savců, přičemž velká část těchto ohrožených
druhů je vázána právě na Šumavu. Novela Státního programu
ochrany přírody a krajiny ČR (2004) se hlásí k myšlence udržitelného vývoje, přičemž tuto koncepci deklaruje jako protiklad
„konzervačního“ pojetí ochrany přírody.
Zdroje biodiverzity v NP, ale i CHKO Šumava mizí enormní
rychlostí zejména vlivem požadované a vynucované přírodní
sukcese s násilným bezzásahovým vytěsňováním tzv. bezlesí,
jež zde přesahovalo 30 % rozlohy NP, přičemž dnes klesá pod
5 %. Tím dochází k ohrožení a postupnému zániku přibližně
350 taxonů vzácných a chráněných rostlin vázaných na tyto
plochy. Pestrá krajinná skladba je tak nahrazována monotónní
druhotnou smrčinou a současně dochází i k zániku typického
krajinného rázu, který je rovněž chráněn zákonem o ochraně
přírody a krajiny.
Udržitelné hospodaření mělo zejména na Šumavě dlouholetou tradici. Spočívalo i v udržitelném využívání přírodních
složek biodiverzity. Ekosystémový přístup splňovalo šetrné
zemědělské obhospodařování, resp. management extenzivního pastevectví na trvalých travních plochách, neboť právě
travinné ekosystémy patřily k druhově nejbohatším. Při poZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008
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nechání ploch s vlhkomilnou a mokřadní vegetací ladem dochází k rozrůstání vysokých dominantních druhů, jež svou
nadměrnou produkcí „stařiny“ snižují druhovou bohatost
a následně pak sukcesními procesy přecházejí tyto porosty
v les. Chráněná území se vyhlašovala bez ohledu na jejich biologii a přístup k řízené péči byl velmi konzervativní, často
bezzásahový. V současnosti je výskyt některých druhů natolik kritický, že každá lokalita vyžaduje zvláštní péči, a to především v zajištění vhodného dlouhodobějšího managementu
(Gerža, 2006).
Má-li být Šumavě zachována její biologická diverzita, není
možno zamezovat obnovení předchozího extenzivního pasteveckého využívání travnatých ploch, ani zatracovat spolupráci s obyvateli, kteří o tyto aktivity mají zájem. Je také
neetické vylučovat lidi z přírody zdůvodněním, že se jedná
o území tetřevů (přičemž ten, pokud ho necháváme na pokoji, není rušen) a na druhé straně udržovat vysoké stavy
škodící jelení zvěře pro kratochvíli „vrchnosti“. Opačným příkladem je nové zřízení turistické stezky na Nové Kaledonii
umožňující vidět celosvětově chráněného nelétavého ptáka
kudu.
Vodní režim Šumavy
Vodní plochy a vodní toky je možno také označit jako postglaciální bezlesí, které patří ke klíčovým hodnotám Šumavy.
Hlavním přírodním fenoménem je vysoká hodnota atmosférických srážek. I zde je potřeba si otevřeně přiznat, že činnostmi
člověka mnohdy došlo a stále dochází k zásadnímu zlepšení charakteristik území. Zcela speciﬁckou problematikou
je otázka zajištění retenční schopnosti porostů Šumavy, a to
nejen lesních, ale zejména rašeliništních a travních, jež jsou
retenčně efektivnější než smrkové monokultury. Lze proto
s jistou dávkou zobecnění konstatovat, že povodně v České
kotlině a v Praze začínají právě zde.
Acidiﬁkací vod v důsledku atmosférických depozic kyselých dešťů a dusíku dochází k ohrožení těchto společenstev,
včetně rašelinišť, ale i smrkových porostů. V pravých pramenných oblastech, tj. od rozvodnice po místa stálého průtoku, je nutno zachovat, případně obnovit co největší zastoupení trvalých travních porostů, především k zajištění
maximální retence a retardace povrchového odtoku. Vhodná
je obnova vybraných vodních nádrží, např. Ptačí nádrže, ale
i dalších. Speciﬁckou problematikou jsou historické přečerpávací vodní elektrárny (např. Vydra), které zatím Správa toleruje.

antropogenní ohrožení Šumavy, takže člověk a potřeby
jeho koexistence nejsou žádoucí. Proto je zpřetrhávána historická kontinuita a není zájem o obnovu kulturního dědictví (např. obnova kapličky představuje nebezpečí návštěvy
lidí).
Pro horské oblasti je nezbytné udržet rozmanitost a prolínání lesních, vodních a travinných ekosystémů. Česká
Šumava je dnes postižena zejména rozsáhlým úbytkem

Naši bavorští sousedé mohou Šumavou putovat dokonce i po státních hranicích, aniž přitom ruší tetřeva, kterého je
na bavorské straně stejně jako u nás, takže jen nevěřícně kroutí hlavami nad našimi zákazy

Správa přírodních hodnot versus obyvatelé a návštěvníci
V současnosti u nás vynikají dva extrémně protichůdné požadavky na využívání krajiny, kde se názorové „nůžky“ postupně
rozvírají:
 požadavky na ortodoxní ochrany krajiny s cílovým přechodem na zpralesovatění krajiny bez lidí a jejich objektů,
často rigorózně prosazované, avšak bez sledování širších vazeb a dynamiky vývojových zákonitostí;
 utilitárně exploatační požadavky bez sledování potřebných vazeb na přírodní ekosystémy, obhajované požadavkem
na demokratickou liberalizaci společenského rozvoje.
Šumava je veřejný statek
Současná Správa NP a CHKO Šumava řídí vývoj území
o rozloze cca 1 700 km2, v němž se nachází řada sídel. Je
jakýmsi státem ve státě, resp. 15. krajem. Tato Správa však
stojí poněkud mimo běžnou státní správu, zejména tím, že
nesleduje potřeby zdejších obyvatel, avšak prioritně sleduje
Z A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008

Současná fundamentální činnost správy „veřejného statku“ Šumava, prosazující na rozsáhlém území naivní experiment, tzv. „divoké srdce Evropy“, jde proti smyslu NP, neboť snižuje biodiverzitu i ekostabilitu a vypuzuje domácí
obyvatele i návštěvníky, kteří se dnes nemohou ani pomodlit za lepší osud Šumavy a zdejších obyvatel u historických sakrálních zastavení na staletých stezkách
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POZNÁMKY:
1

Na Světovém summitu udržitelného
rozvoje v Rio de Janeiro byl v roce
2002 přijat dokument Mezinárodní
spolupráce pro udržitelný rozvoj
horských oblastí.
2

Viz Agenda 21, kapitola 13: Péče
o křehké ekosystémy - Udržitelný
rozvoj horských oblastí a dokument
Mezinárodní spolupráce pro udržitelný rozvoj horských oblastí
3

nové pojmenování pro územně-plánovací dokumentace krajů
4
Národní park Šumava má zóny
ochrany I., II. a III. stupně, přičemž
zóna II je ještě dále členěna na tři
podzóny. CHKO Šumava má zóny
ochrany I., II., III. a IV. stupně. To
v praxi znamená 7 ochranných zón,
ovšem s neujasněnými funkcemi.
5

Report of the expert meeting on
indications of biological including
indicators for rapid assessment of
inland water ecosystems
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různorodých stanovišť ﬂóry a fauny, a tedy i genetické různorodosti, především „nucenými“ sukcesními procesy celoplošného zalesnění. Druhotné bezlesí luk a pastvin vytvořené v průběhu kolonizace Šumavy je základní podmínkou
její biodiverzity. Bez bývalých luk a pastvin by Šumava ztratila svou tvář, krásu i přírodovědeckou hodnotu. Převažující smrkové monokultury nezajišťují biotopy nutné pro život řady původních lesních rostlin i živočichů. Erudovaná
ochrana Šumavy by měla spočívat v rozsáhlé biotopové
i druhové ochraně.
Současné „koncepční“ záměry Správy NP a CHKO Šumava
zřejmě sledují „vědeckou nečinností“ přeměnit kulturní a polokulturní krajinu Šumavy na „přírodní“, zpralesovatění pod
heslem vytvoření „divokého srdce přírody ve střední Evropě“.
Tato fundamentální „ochrana“ tvrdošíjně a naivně prosazuje
sukcesní vytváření nestabilní smrkové „přírodní divočiny“,
spočívající v nuceném spontánním rozšiřování vysoce konkurenčního smrku, zdůvodněné tím, že jsou přírodními procesy obnovována antropogenně vytvořená či ovlivněná stanoviště. Při vynucované sukcesi jsou celoplošně rozšiřovány
jednotvárné a nestabilní smrkové porosty, čímž současně dochází ke znehodnocování pestrého magického krajinného rázu
Šumavy.
V současnosti je možno říci, že Správa v potřebné míře nezajišťuje požadovaný management rozsáhlého spektra ohrožených taxonů vázaného jak na lesní porosty, tak zejména na
bezlesí, a nezajišťuje hlavní úkol, kterým je udržení biologické
diverzity. Při jejím udržení je nutné vycházet z dynamických
procesů managementu zdejších společenstev, což odporuje
konzervativnímu, zjednodušenému a dogmaticky prosazovanému „zelenému“ nekonsenzuálnímu pohledu bez sledování
širších celospolečenských vazeb.
Vyhnat lidi ze Šumavy, protože je „zcela přírodní“, je analogické požadavku vypustit třeboňské rybníky, protože jsou příliš lidské. Šumava je rozsáhle uzavírána, takže je přístupná
pouze pro „odbornou, stejně smýšlející elitu“, příp. politické
exponenty. Kde neumíme vychovávat a přijatelně regulovat,
tam pouze zakazujeme. „Prostý lid“ dokonce tvrdí, že je to
proto, aby nebylo vidět jak Správa hospodaří. Zástupným důvodem a zaklínadlem se stává ochrana preferovaného ohroženého druhu – tetřeva. Jeho populace jako severského ptáka
se však v Čechách trvale dlouhodobě snižuje zejména v důsledku klimatického oteplování, nepříznivých potravních možností a predátorů. Zcela zjevně je nadřazována ochrana několika vybraných živočišných druhů před ochranou druhů
rostlinných.
Neopodstatněný je ortodoxní fundamentalismus Správy při
jednání s obcemi, který nepřipouští jinou alternativu či kompromis. Jedním z mnoha typických případů byl např. zákaz opravy totálně erodované účelové komunikace, která je
hlavní, červenou turistickou trasou a bývala staletou zemskou
cestou od Děpoltic na Prenet. Obec tam cíleně přeměňuje
smrkovou monokulturu v porosty blízké přírodním. Přesto
tam nemohla bez obav o život řidiče poslat traktor, protože
jsou tam erozní rýhy hluboké přes 1,5 m. Ke slovu se nakonec
musel dostat až soudně znalecký posudek. Jiným příkladem
je poslední návrh Správy na rozebrání a odvezení silničního
tělesa vedoucí od Březníku k hraničnímu Modrému sloupu
s odůvodněním, aby lidé, kteří tudy staletí chodili, již nemohli
vkročit do „území Správy“. Několikaletá činnost motorových
mechanismů při demolici v srdci Šumavy asi tetřevovi, parku
a Správě vadit nebude? „Na první pohled to tak nevypadá, ale
právo používat cestu je už staletí jednou ze základních občanských svobod.“ (Cílek, 2002)

Žádoucí vize NP Šumava
Co považuji za žádoucí vizi Národního parku Šumava? Park
vyhovující potřebám trvale udržitelného vývoje jak z hlediska
přírodního vývoje, tak potřeb návštěvníků i trvalých obyvatel.
Park umožňující poznání a pochopení přírody, jejích různorodostí, zákonitostí i potřeb. Park přátelský, přitažlivý, komunikativní. Rozhodujícími kritérii a podmínkami pro rozhodování
o změnách v území by mělo být:
 vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek
udržitelného rozvoje území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny,
 vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně
obyvatel,
 stanovit podmínky pro rozvoj zejména v oblasti ekologického zemědělství a zpracování dřeva,
 zlepšit dopravní dostupnost území a přeshraniční dopravní vazby.
O čem je tedy třeba zahájit konstruktivní dialog?
 O přehodnocení zonace a rozsahu ochrany Šumavy s ohledem na přeshraniční vazby a vazby na osídlení, o vyjmutí
sídel z ochrany, neboť i v případě, že hranice prochází
obcí, je třeba dle platné legislativy posuzovat obec jako
součást velkoplošného chráněného území;
 o stabilizaci horského lesa přirozenými druhy, odpovídajícími jejich ekologické valenci, tj. o postupném návratu
k přirozeným porostům;
 o potřebě extenzivního zemědělského využívání a také turistického využívání, tedy o zachování bezlesí a drobném
řízeném „zraňování“ půd, což utváří niky pro iniciální stadia vývoje řady ohrožených vegetačních taxonů;
 o monitoringu a managementu bezlesí a ohrožených organismů (potřebné je ho připustit a naučit se jeho principům a zákonitostem);
 o ochraně významných krajinných hodnot Šumavy;
 o nahlížení Šumavy jako školy přírodních vazeb, zákonitostí i environmentálních potřeb a opatření.
Závěrem
Obraz krajiny je dlouhodobě utvářen přírodními vlivy a lidskou činností. Do jisté míry je možno říci, že krajina vytváří jednu z charakteristik národa, přičemž krajina zpětně
formuje charakter národa. Zdravé životní a přírodní prostředí určitého krajinného území je předpokladem dobré
obytné, rekreační a výrobní funkce území i zdraví obyvatel. Trvale udržitelný vývoj Šumavy vyžaduje udržování diverzity přírody při spolupráci s místními obyvateli, resp. potřebu učit se společně žít, a to pokud možno v symbióze,
tedy vzájemně výhodném soužití, avšak nespočívá v intoleranci k místním obyvatelům. Celkový zdravý, harmonický vývoj společnosti i světa spočívá v citlivém, vyváženém stanovení řádu a volnosti, ve vyvážené harmonii vztahů. Příroda
se stává spíše zrcadlem kulturní úrovně, a to dokonce většinou pouze její momentální podoby. Měli bychom nalézat odpovědný vztah k naší přírodě a krajině, k obraně a zachování
stávajících hodnot, pro jejich zachování budoucím generacím. Tento vztah by však měl vycházet z erudovaného poznání širších globálních souvislostí v rámci České republiky
a Evropy, ale i celé naší Země.
„Krajina třetího tisíciletí proto v nejlepším případě ponese
vedle v potu tváře uchovaných zbytků dědictví i stopy našich
proher a úspěchů na cestě společnosti k novému kulturnímu
vzoru. Alternativou je její rozpad na výrobní a urbanizovaný
prostor a zpustlou divočinu.“ (Dejmal, 2008)
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