
 
 
 
 
 

Zákon o národním parku 
Šumava (tisk 435): nejvíce 
kontroverzní body obou 
návrhů a jejich řešení 

 
Poslanecká sněmovna začala jednat o zákoně 
o národním parku na Šumavě. Návrh 
plzeňských radních – stejně jako obdobný 
návrh, který přichystal ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa – je bohužel 
nepřijatelný pro vědce a hlavně pro statisíce 
turistů, kteří Šumavu každý rok navštěvují. 

Právnická fakulta na Univerzitě Karlově 
dala návrhu ministra Chalupy zdrcující 
posudek. Proděkan v oficiálním dopise 
varoval ministra, že návrh „je jednostranně 
zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je 
v rozporu s obecnými zásadami ochrany 
přírody, krajiny a biodiverzity, je v rozporu 
s mezinárodními standardy ochrany přírody. 
Dále uvedl, že „trpí četnými závažnými 
právními nedostatky“, a proto je „nezpůsobilý 
pro další projednávání v legislativním 
procesu“. 

 
Národní park potřebuje 
kompromis 
Národní park chrání horské slatě, zbytky 
pralesů a ledovcová jezera. Součástí jsou 
také tradiční louky i vesnice, které často tvoří 
domy roztroušené po pláních a svazích. 
Domov zde mají dva tisíce místních lidí i 
vzácné druhy zvířat: rysi, losi nebo tetřevi. 

Jak by stát měl o své pozemky na Šumavě 
pečovat? Zjistil to nezávislý výzkum veřejného 
mínění, který udělala sociologická společnost 
Focus: 68 % Čechů a Češek si myslí, že v 
národním parku by měla mít přednost ochrana 
přírody i na úkor nových projektů, jež podpoří 
turistický ruch. Naopak nové lanovky, 

sjezdovky a podobné záměry na Šumavě 
podporuje pouhých 21 %.1 Rovněž čerstvý 
rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrdil 
zákonné „preference zájmu na ochraně 
předmětných lesů z hlediska přírody a krajiny 
před zájmem na ochraně hospodářských práv 
jejich vlastníků či správců“.2  

Hnutí DUHA proto prosazuje, aby 
sněmovna schválila kompromis, který zajistí 
prosperitu šumavských obcí i péči o horskou 
krajinu. Národní park by měl sloužit ochraně 
přírody a turistům. Správným řešením je 
zákon úplně, důkladně přepracovat, například 
formou komplexního pozměňovacího návrhu. 

 
Oba návrhy mají mnoho důležitých vad, 

na které upozorňují vědci, specialisté z 
právnických fakult, ekologické organizace 
a už také mezinárodní experti. 
 
 
Národní park se má otevřít 
developerům 

• Zóny, kde se může stavět, nyní tvoří asi 5 
% národního parku. Podle plzeňského 
návrhu se rozšíří na dvě třetiny jeho 
území (kombinace § 8 odst. 2 a 3, § 1 
odst. 1 a přílohy č. 3). Většina parku se 
otevře živelné zástavbě hotely či 
apartmánovými domy včetně 
developerských projektů nových 
sjezdovek, lanovek či golfových hřišť. 
 

• Součástí návrhu ministra Tomáše 
Chalupy je právní klička, podle které 

  

  
   (I) Informační list 



ochrana přírody v národním parku už 
nebude mít přednost před developerskými 
projekty. Péče o park má totiž mít 
přednost před jinými činnostmi – ale 
„rozvoj obcí“ dostane z tohoto pravidla 
speciální výjimku (§ 1 odst. 5). 

 
• Navíc ministrův návrh usnadní živelný 

vznik dalších černých staveb či 
apartmánových sídlišť v šumavské horské 
krajině (naprosto chybí ustanovení o 
pravidlech stavební činnosti, jaké je 
například v nařízení vlády o vyhlášení 
národního parku z roku 1991). 

 
• Oba návrhy počítají s developerským 

projektem lyžařského areálu v jižní části 
parku – lanovky a sjezdovky na 
Hraničníku s příslušnou infrastrukturou. 
Kvůli projektu mají být vykáceny vzácné 
horské lesy v místech, kde žijí chránění 
rysi a hnízdí tetřevi, kteří jsou u nás na 
pokraji vyhubení. Ministrův návrh tuto část 
Šumavy dokonce přímo vyškrtává 
z národního parku, takže ho rozděluje na 
dvě části rozdělené lyžařským areálem 
(příloha návrhu zákona č. 1 a č. 4). 
Plzeňský návrh místo pro lanovku a 
sjezdovku převádí z první a druhé zóny 
do zóny třetí, kde se smí stavět (příloha 
návrhu zákona č. 3). 

 
Jak to sněmovna může řešit? 
 
1. § 1 by měl poslání a cíle národního parku 

nejen vyjmenovat, ale také stanovit jejich 
pořadí – jak je to obvyklé ve zřizovacích 
předpisech mnoha jiných evropských 
národních parků. 
 
Měl by přitom jasně říci, že ochrana přírody 
(nerušený vývoj přírody, ochrana biologické 
rozmanitosti) bude mít přednost před 
ostatními cíli národního parku. K cílům 
národního parku patří také šetrná turistika 
a rekreace i udržitelný rozvoj regionu. 

 
2. Samostatný paragraf (v plzeňském 

návrhu §8) by měl v kombinaci s bližšími 
ochrannými podmínkami vymezit stavební 
činnost tak, že (i) až na výjimky (stavby 
potřebných pro zemědělské nebo lesní 
hospodaření či pro ochranu přírody a 
drobné stavby pro turisty) bude omezena 
na stávající zastavěné území a zastavitelné 
plochy obcí a (ii) musí respektovat tradiční 
ráz krajiny, a (iii) měl by stanovit konkrétní, 

závazná a transparentní pravidla pro 
všechny stavby v parku (jež nesmí jít nad 
rámec základních ochranných podmínek 
národních parků, jak je stanoví § 16 
zákona o ochraně přírody a krajiny).  
 

3. Přílohy k zákonu by měly potvrdit 
současné hranice národního parku s tím, 
že horské pralesy na Hraničníku budou 
nadále součástí do první zóny. Konkrétní 
vymezení zón je lepší řešit vyhláškou, jak 
je tomu dosud (viz dále), než v příloze 
zákona. 

 
 

Velkoplošné kácení 
v národním parku 

• Návrh ministra Chalupy i plzeňský návrh 
okamžitě otevírají těžařským firmám řadu 
důležitých míst, která byla po léta 
ponechána divoké přírodě (přílohy o 
vymezení zón ochrany přírody). Patří 
mezi ně některé z nejkrásnějších částí 
Šumavy: kaňon Křemelné, prales na 
Smrčině, bučiny Radvanovického hřbetu 
nebo části Modravských slatí. 
 
Domov tu mají vzácné a vymírající druhy 
zvířat. Na Křemelné se pravidelně 
potkávají šumavští rysi a hnízdí sokoli. 
Hraničník je útočištěm rysů, horských sov a 
také jedné z posledních středoevropských 
populací tetřevů – legendárních pralesních 
ptáků, kteří k životu potřebují hluboký, 
klidný les. Dohromady ministrův zákon 
chce vpustit ihned dřevorubce na 5500 
hektarů divoké přírody. 

 
• Ministerský návrh navíc razantně seškrtává 

plochu, která měla být výhledově 
ponechána divoké přírodě. Navrhuje těžbu 
dřeva navždy umožnit na více než 10 tisíci 
hektarech lesů (tj. území bezmála stejně 
velkém jako celá Plzeň), jež podle 
stávajících pravidel mají být postupně do 
roku 2030 ponechány divoké přírodě a 
turistům. 
 
Plán péče o národní park už před jedenácti 
lety stanovil, že území ponechané přírodě 
bude rozšířeno na nejméně 50 % parku 
do roku 2030. Obce i MŽP s plánem ještě 
v roce 2011 souhlasily.3 Nešlo tedy o 
novotu Strany zelených – byl to plán 



schválený v době, kdy MŽP řídila ČSSD, a 
potvrzený ministrem ODS.  
 
Ale podle ministerského návrhu má 
v budoucnu mít první zóna parku pouhých 
35 %, a to navíc až v roce 2058. (§ 5 odst. 
4-6 a přílohy č. 4 a 6). V evropských 
národních parcích mají jádrové zóny 
obvykle více než 75 % rozlohy parku. 

 
Jak to sněmovna může řešit? 
 
Podle analýzy stavu přírodních stanovišť na 
Šumavě, kterou provedlo Hnutí DUHA a 
Oddělení pro výzkum biodiversity CzechGlobe 
při Akademii věd ČR, může být 50 % 
národního parku zařazeno do první zóny 
ihned. 

 
Sněmovna může udělat dva kroky: 

 
1. Konkrétní hranice zón by měla stanovit 

vyhláška (podle postupu, který je už 
stanoven v zákoně o ochraně přírody a 
krajiny a léta se běžně používá ve všech 
národních parcích).  
 
Zákon by neměl přesně vymezovat zóny, 
nýbrž v části zákona o členění parku do 
zón ochrany přírody obsahovat jasné 
zmocnění a mantinely, stanovit 
percentuelní rozlohy jednotlivých zón, 
respektive procenta, jichž má být dosaženo 
v určitých letech. Konkrétní návrh vyhlášky 
může být nicméně součástí jednání o 
zákonu. 
 
Druhou, méně vhodnou možností, je 
ponechat návrh zonace jako přílohu 
zákona, ovšem zásadně ji oproti stávajícím 
návrhům změnit (viz dále).  

  
2. Zákon by rozhodně neměl otevírat 

těžařským firmám místa, která jsou už nyní 
či vyčleněna pro divokou přírodu ani 
snižovat plánovaný cíl ponechat přírodě 
nejméně polovinu parku v roce 2030. 
Sněmovna to může zajistit jedním ze dvou 
způsobů: 

 
(a) pokud se rozhodne postupovat podle 

bodu (1), pak stanovit, že první zóna 
bude činit nejméně 50% národního 
parku. Při nejzazším kompromisu 30 % 
ihned a nejméně 50 % v roce 2030,  
 

(b) nebo stanovit zonaci v příloze zákona 
podle návrhu vědců a Hnutí DUHA. 
V nejzazším kompromisním případě 
oproti ministerskému návrhu alespoň 
vrátit ihned do první zóny ponechané 
přírodě konkrétní místa vzácné přírody 
jako je kaňon Křemelné a Stodůlky, 
prales na Smrčině a horu Hraničník, 
oblast Kvildských, Hornokvildských a 
Zhůřských slatí, Radvanovický hřbet a 
Ptačí potok tak, aby její rozloha 
neklesla pod 30% národního parku. 
Zároveň stanovila území, které bude 
ponechané přírodě tak, aby jeho 
rozloha nebyla menší než 50% do roku 
2030. 
 

 
Zrušení národního parku 
Právě návrh na snížení cílové (budoucí) 
rozlohy území ponechaného přírodě pod 50 % 
rozlohy je hlavním důvodem, proč Šumavě 
hrozí vyškrtnutí ze světového seznamu 
národních parků, který vede OSN.   

Světová komise pro chráněná území 
(WCPA) při Mezinárodní unii pro ochranu 
přírody (IUCN) již dříve napsala 
představitelům České republiky, že pokud by 
byl schválen takový návrh zákona, Šumava 
bude ze seznamu vyřazena, neboť přestane 
odpovídat mezinárodním kritériím pro národní 
parky. Svaz, jehož členem je i Česká 
republika (zastupuje ji MŽP), v dopise řediteli 
parku napsal: „Název ‚národní park‘ bude 
sloužit pouze k místnímu použití a nebude 
uznáván mezinárodně…“3,4 

  
Jak to sněmovna může řešit? 
 
Viz předchozí bod. 
 

 
Z národního parku běžný 
komerční les 

• Lesy na 82 % národního parku by podle 
plzeňského návrhu nemělo podléhat 
zákonu o ochraně přírody (kterými se 
dosud řídil celý národní park), nýbrž 
pravidlům, která platí pro komerční lesy (§ 
9 odst. 2 a 3).  

 
Jak to sněmovna může řešit? 
 
§ 9: vypustit odst. 2 a 3. 
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Národní park: ekonomický motor Šumavy 
 
Návštěvnost národního parku na Šumavě se pohybuje kolem 2 milionů turistů ročně. Většina sem 
přijíždí kvůli divoké přírodě. Anketní šetření prováděné v letním období mezi návštěvníky parku 
ukazují, že pro 68 % turistů je existence národního parku důležitá v jejich rozhodnutí jet na Šumavu.6 
Více než 71 % respondentů vnímá národní park jako území, kde má člověk již nyní ponechat na 
předem dohodnuté ploše přírodu bez lidského zásahu, pouze s omezením vstupu do určitých lokalit, 
přičemž 45 % návštěvníků se domnívá, že toto území by mělo zaujímat 30–40 % rozlohy parku a 36 
% dotázaných by přírodě bez lidských zásahů ponechalo více než 40 % rozlohy šumavského parku.7 

 
Národní park je díky turistickému ruchu výrazným ekonomickým motorem regionu. Studie prováděná 
v okolí NP Bavorský les zjistila, že turisté, kteří tam přijíždějí jen kvůli národnímu parku, přinášejí 
regionu více peněz, než kolik by plynulo z komerčního lesního hospodaření, a to i při současných 
vyšších cenách dřeva.8 Srovnání, které prováděla Vysoká škola evropských a regionálních studií, 
ukázala, že příjmy obcí v šumavském parku jsou mnohem vyšší (více než dvojnásobně) než příjmy 
okolních obcí za hranicí národního parku.9 


