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VÝZVA POSLANCŮM 
K ODMÍTNUTÍ NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

Z DÍLNY MŽP A MINISTRA RICHARDA BRABCE 
 
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,  
 
již brzy se bude Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zabývat prvním čtením návrhu novely zákona o 
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Novelu k této právní normě připravilo Ministerstvo životního 
prostředí, vedené ministrem Richardem Brabcem a dne 13.5. 2015  návrh této novely schválila Vláda 
ČR. 
Cílem novelizace je úprava právního prostředí pro národní parky v ČR a výhradním důvodem je bez 
nejmenších pochybností vůle ekoaktivistů konečně „dobít“ NP Šumava. Po více než desetiletí se různé 
ekoaktivistické skupiny snaží do lidmi osídlené Šumavy zařadit režimy typické pro americké národní 
parky, kde nikdy nežili lidé a snaží se i v lidmi historicky i recentně osídlené Šumavě prosadit 
velkoplošnou divočinu.  
Těmto skupinám se doposud podařilo prosadit jejich ideje na 23 % NP Šumava. Výsledkem je úbytek 
dospělého zeleného lesa na 20.000 hektarech, což odpovídá 1/3 rozlohy NP Šumava.  Škody na 
ekologických funkcích šumavského lesa tak dosahují desítky miliard korun. Důsledkem velkoplošného 
úbytku dospělého lesa jsou katastrofální sucha a změny vodního režimu. Na Šumavě mizí vzdušná 
vlhkost, mizí horizontální srážky a lesní druhy nahrazují druhy luk a pastvin. Vlhkost, kterou na Šumavu 
přivanou jihozápadní větry, se nad rozpálenou zemí vypaří. Na Šumavě vysychá les a obyvatelům 
vysychají studny. Na jedné straně MŽP ministra Brabce vyhlašuje miliardové programy na udržení vody 
v krajině, na straně druhé koná vše proto, aby vody na Šumavě bylo co nejméně. Šumava byla 
vyhlášena jako CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod), ale kůrovec, smrt a hloupost je 
na Šumavě i skrze současné MŽP chráněna více, než zdravý rozum, voda a život.  
Zcela zahubit Šumavu se ekoaktivistickým skupinám napojeným na byznys a na politické a mediální 
lobby zatím nepodařilo. A to ani opakovaně připravovaným speciálním zákonem o NP Šumava, ani 
skrze Plán péče o NP Šumava, ani skrze zonaci NP Šumava. To, co se těmto skupinám nedařilo po 
desetiletí, se jim však vrchovatě daří za současného vedení MŽP. A to skrze nezákonně - agresivní 
nedemokratickou silou - prosazovaný Plán péče o NP Šumava (proti kterému šumavské obce úspěšně 
podaly žalobu a i Nejvyšší správní soud konstatoval, že MŽP ministra Brabce postupovalo nezákonně) 
a skrze pro Šumavu likvidační návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který budete brzy 
posuzovat v Poslanecké sněmovně.  
 

1) V této novele se objevují po ¼ století ochrany přírody v ČR převratné a pro život a ochranu 
přírody fatální ustanovení. Zavádí se poprvé v historii zákonem bezzásahovost a to cílově 
dokonce na většině plochy národních parků. To jistě nebude vadit v malém NP Podyjí a v NP 
České Švýcarsko, ale destruktivní dopad to bude mít pro Šumavu a klima v celých 
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jihozápadních Čechách.  
2) Úplně poprvé se zákonnou normou na části lesa má vyřadit účinnost lesního zákona ve smyslu 

povinnosti zasahovat proti škůdcům a zalesňovat tam kde chybí zmlazení. Výsledkem takového 
pokusu (rozhodnutím ministra Bursíka ŽP z roku 2007) je 20.000 ha zničeného lesa. Ačkoli se 
ministr Brabec tváří, že tomu tak není, tak důsledky jeho kroků budou pro Šumavu násobně 
horší, než jakákoli rozhodnutí exministra Bursíka. 

3) Zcela bezprecedentně a poprvé v historii ochrany přírody se zákonnou normou má umožnit 
orgánu ochrany přírody zakázat redukce spárkaté zvěře až na celém území národního parku. 
Je to letitý sen ekoaktivistů. Spárkatá zvěř se pak bude množit a likvidovat les, do kterého se 
každý rok v NP Šumava investují desítky milionů korun. Návdavkem pak chtějí „mírumilovní“ 
ochránci přírody zvěř masově vraždit zavřenou do obůrek. To ale neumožňuje zákon o 
myslivosti a věříme, že to neumožníte ani vy poslanci. 

4) Nově se zákonem mají vyhlašovat tzv. klidová území, která budou omezovat vstup člověka do 
lesa a do přírody. Nejvyšší správní soud již konstatoval, že taková omezení jsou zásahem do 
lidských práv a svobod a klidová území na Šumavě již jednou zrušil. Konkrétně na Šumavě 
budou nově uvažovaná klidová území znamenat 100% nárůst pro člověka nepřístupných 
území. Přitom to z titulu ochrany přírody není vůbec zapotřebí. Dosud se nesmí vstupovat jen 
mimo značené cesty na území 1. zóny ochrany přírody a to je dnes 13% z rozlohy NP. Podle 
veřejných deklarací vedení MŽP a Správy NP Šumava budu nová klidová území vyhlášena až 
na cca 25% plochy NP Šumava. Prosíme poslance, nezavírejte zákonem Šumavu před lidmi. 

5) Základním institutem řízení národních parků mají být podle novely tzv. opatření obecné povahy. 
Ovšem proti takovým opatřením se může kdokoli soudně ohradit. To na Šumavě (vzhledem k 
historickým zkušenostem, které z pohledu Šumavy jen dočasný ministr životního prostředí 
Richard Brabec nemá) bude znamenat, že Šumava neopustí soudní síně.  

6) Novela zákona, kterou budete v PSP brzy posuzovat, zcela bezprecedentně nastoluje 
autokratickou diktaturu radikální ochrany přírody a potlačuje demokratickými principy volenou 
samosprávu. To proto, že místo dosavadních dohod o důležitých pravidlech se tato pravidla 
mají nově regionálním autoritám pouze oznamovat.  

 
Podle připomínkového řízení novelu zákona ovlivnili radikální ekoaktivistické skupiny, které nově 
ovládají MŽP. Richard Brabec již brzy nebude ministrem životního prostředí, stejně jako někteří poslanci 
nebudou v příštím období poslanci. Jako poslanci můžete za sebou nechat Šumavu živou, nebo mrtvou. 
Mrtvá a zavřená v soudních síních zůstane Šumava, pokud bude přijata novela zákona o ochraně 
přírody a krajiny ve znění, které vám přichází do prvního čtení. Zamítnutím novely z dílny MŽP ještě 
můžete dát Šumavě naději. Pokud zhoubnou a destruktivní novelu pustíte do dalších čtení, nastane 
dříve či později s naprostou jistotou nová kůrovcová kalamita, kterou se nedávno odpovědným vedením 
NP Šumava (navzdory křiku aktivistů) podařilo zastavit. Pokud budete hlasovat pro kůrovce, jak po 
vás skrze tuto novelu chce ministr Brabec, tak jen nahrajete do karet největším těžebním a 
dřevařským společnostem v ČR, které se již nyní těší na příští kůrovcovou kalamitu na Šumavě. 
Pokud bude bezzásahovost, bude kalamita, bude se těžit a bude se obchodovat se dřevem. 
Bezzásahovost exministra Bursíka (vyhlášená v roce 2007 na cca 15.000 hektarech) vynesla 1,5 



 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Špidrova 47, 385 01 Vimperk,                                                                       www.sumavsky-kralovaci.cz
    IČ: 04011180, č.ú.: 270335572/0300 

milionu kubíků těžeb v zásahových oblastech NP Šumava. Pokud přijmete novelu ministra Brabce, 
zapříčiníte kalamitní těžby ve výši dalších milionů kubíků. A které společnosti myslíte, že budou miliony 
šumavských smrků napadených kůrovcem těžit? A které společnosti budou miliony pokácených kubíků 
nakupovat? A za jakou cenu? To jsou otázky, na které si již musíte odpovědět sami.  
My Šumaváci žádného kůrovce, žádné kalamitní těžby a kšeftování se šumavským dřevem nechceme. 
Žádáme vás poslance, abyste nepodlehli falešným aktivistům a rázně odmítli pro Šumavu likvidační 
novelu zákona o ochraně přírody a krajiny z dílny MŽP a ministra Brabce. 
 
Se šumavským pozdravem 

Josef Sova,  
Šumavský Králováci, z.s.  

předseda správní rady  
 


