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V Praze dne 17. února 2011

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s Vaším jmenováním do funkce, ve které budete plně 
zodpovědný za největší český národní park: unikátní rašeliniště, ledovcová jezera, horské řeky a 
zbytky pralesů, domov řady druhů, které jsou na pokraji vyhubení včetně tetřeva hlušce či 
perlorodky říční. Zodpovídáte nyní také za to, aby v něm turisté i nadále nacházeli dech beroucí 
divokou přírodu, za kterou sem přicházejí a kterou nemohou vidět nikde jinde v České republice.

Vaše názory na to, jak by měl národní park fungovat, ať již jste je říkal z pozice ředitele krajského 
úřadu či poradce hejtmana, jsme dosud plně respektovali, byť jsme s nimi často hlasitě 
nesouhlasili. Jsme nicméně přesvědčeni, že s funkcí ředitele národního parku nejsou slučitelné a 
věříme, že jste si toho vědom i Vy. 

Věříme, že během Vašeho vedení národního parku nedojde k poškození chráněné přírody, včetně 
vzácných rostlin a živočichů, kteří v něm žijí, ani k destabilizaci fungování správy, která péči o ně 
zajišťuje. Rádi bychom se o tom ujistili a proto Vás žádáme o upřímné odpovědi na tyto otázky:

− Zachováte území ponechané divoké přírodě, kde se nekácí kůrovcem napadené stromy, ve 
stávajícím rozsahu 30 % rozlohy národního parku? Zásahy proti kůrovci tu nemají smysl. 
Většina tohoto území je ve stavu, kdy pod uschlými stromy začíná vyrůstat nová generace 
lesa. Vyrůstá tu průměrně přes 3500 mladých stromků vyšších než 20 cm na hektar. 
Naopak je zapotřebí pokračovat v práci na rozšíření a scelení dosud roztříštěných 
jádrových částí národního parku ponechaných přírodě. Budete pokračovat v obnově divoké 
přírody, která sem přitahuje tisíce turistů? Výsledky průzkumů mezi návštěvníky ukázaly, že 
Pro 68 % návštěvníků je národní park důležitý v jejich rozhodnutí se na Šumavu vydat. 
Pouze třetina turistů by sem jela, i kdyby tu park nebyl. A více než 63% návštěvníků 
odpovědělo, že národní park vnímá jako území, kde má člověk na významné ploše 
ponechat přírodu bez lidského zásahu. Vyjdete jejich přání vstříc dalším rozšířením území 
ponechaného přírodě?

− Zachováte i po roce 2011 transparentní zadávání zakázek lesnických prací formou tzv. 
minitendrů a systém LesIS, za který předchozí vedení parku obdrželo cenu v soutěži o 
nejtransparentnější úřad? Ústup od tohoto systému bychom vnímali jako snahu zlikvidovat 
příklad toho, že lze v lesích přímo a efektivně zadávat zakázky i místním malým a středním 
firmám včetně živnostníků, který kontrastuje s tunelováním okolních Lesů ČR. Zrušení 
zadávání zakázek systémem minitendrů nás jednoznačně utvrdí v přesvědčení, že 
důvodem personální výměny vedení parku je ve skutečnosti snaha některých těžařských 
firem dostat se ke dřevu v NP Šumava. Věříme, že naopak systém minitendrů zdokonalíte 
zavedením prodeje dřeva v aukcích, čímž dosáhnete jeho lepšího zpeněžení.  

Zadávání lesnických zakázek a prodej dřeva přes nově vytvořenou o.p.s. je mnohem méně 
transparentní, než stávající systém minitendrů a proto i my jsme od podpory takového 
řešení již dávno ustoupili. V současném prostředí je návrh vytvoření o.p.s spojen s 
vysokým rizikem tunelování lesů národního parku.



Oproti tomu minitendry a LesIS se osvědčily – zavedly důslednou kontrolu prováděných 
prací a cena zakázek klesla o 30%. Zachováte systém, který šetří státu peníze?

− Ochráníte národní park před výstavbou ve volné krajině? Výstavba nové infrastruktury má 
místo kolem národního parku a chráněné krajinné oblasti. 

Zajistíte, aby státní správa ohlídala citlivé zasazení nových objektů při povolování 
případných staveb v intravilánech obcí a budete přitom měřit všem stejným metrem - i 
kamarádům či podnikatelům spřízněných s politiky, vyloučíte veškerý klientelismus?  

− Budete dodržovat platné zákony - i tam, kde dochází ke střetu zájmu ochrany vzácných 
druhů živočichů a zájmu návštěvníků parku? 

Dodržíte platné mezinárodní kritéria a dohody: doporučení Světového svazu ochrany 
přírody (IUCN), které se Česká republika zavázala uvést v praxi, doporučení expertní mise 
Ramsarské konvence i memoranda o spolupráci NP Šumava a NP Bavorský les?

− Budete respektovat prostor pro přírodu? Na cca 25% rozlohy národního parku je potřeba, 
aby se návštěvníci pohybovali pouze po značených cestách proto, aby nerušili zvířata, 
která potřebují klid nebo nezničili mimořádně citlivé ekosystémy jako jsou rašeliniště. Na 
cca 75% národního parku není problém, aby turisté chodili kde chtějí, i mimo stezky.

− Nepovede Vaše personální politika k odstraňování či odchodu odborníků z národního 
parku, ani kvalitních manažerů z vedoucích funkcí?  

Předem děkujeme za Vaše jasné a konkrétní odpovědi. Jsme pak připraveni vést o nich 
konstruktivní dialog.

S pozdravem

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA

Na vědomí:

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí
sdělovací prostředky

Příloha:

Výsledky ankety mezi návštěvníky NP Šumava, 2010


