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Národní park pod tlakem kůrovce 
 Národní parky byly zřízeny proto, aby vznikly zóny, ve kterých 

smí příroda zůstat přírodou. Od doby, co kůrovec v rámci 
přirozeného procesu přeměňuje smrkové lesy, je tento proces 
ze strany obyvatel a politiků zpochybňován. Přitom 40-letá 
zkušenost v německém Národním parku Bayerischer Wald 
(Bavorský les) ukazuje, že ve smrkových porostech ovlivněných 
kůrovcem vyrůstá nový les o poznání rychleji, když ponechají 
přirozený běh přírodě. Naproti tomu boj s kůrovcem 
prostřednictvím holosečí vede k negativním podmínkám pro 
regeneraci lesa. Měl by proto být omezen pouze na území 
mimo přírodní zóny, na zóny okrajové. 
Pro to, aby byl národní park mezinárodně uznán, musí být 75 % 
jeho plochy vykazováno po dobu 30ti let jako I. přírodní zóna a 
musí bát chráněna přírodní dynamika. 
V Národním parku Bayerischer Wald je tento cíl znehodnocován 
bojem proti kůrovci v rozšiřujících zónách technikami 
podobnými holoseči. V sousedním Národním parku Šumava byla 
přírodní zóna již před 16ti lety namísto rozšíření redukována z 
22 % na 13 %. Nyní politici tuto už tak malou přírodní zónu 
opět zpochybňují. Vichřice z července 2011 díky rozsáhlým 
vývratům opět rozhýbala diskuzi o potírání kůrovce - “ano” či 
“ne”. 
 

Co je národní park - cíle a pozadí 
 
Národní parky (NP) jsou rozsáhlá přírodní nebo přírodě blízká 
území, na kterých smí příroda zůstat přírodou. Chrání krajinu tím, 
že zachovávají autonomii přírody a vytváří útočiště pro volně 
žijící živočichy a rostliny. Jsou nepostradatelné pro biologickou 
rozmanitost a druhové bohatství naší planety. Zároveň zřizují 
národní parky jedinečné zážitkové prostory a zajišťují potřebné 
zázemí pro environmentální vzdělávání a výzkum. Důležitým 
aspektem je také výzkum přírodních procesů a jejich uplatnění 
jako vodítek při ekologické správě hospodářských lesů. Mimo to 
zvyšují národní parky atraktivitu regionu ve kterém se nacházejí, 
čímž přispívají i svou ekonomickou hodnotou. 
Aby byl národní park mezinárodně uznán, musí být 75 % jeho 
plochy zcela vyjmuto z užívání a musí zde být chráněna přírodní 
dynamičnost (= přírodní zóna I). Tato přírodní zóna musí být 
kompletně realizována do 30ti let od založení národního parku. 
Mezinárodní pravidla pro územní členění národních parků (IUCN) 

 Přírodní zóna I (někdy nazývána také jádrová): bezzásahová 
zóna, přírodní rozvoj na 75 % plochy NP 

 Rozvojová zóna II: rozvoj v přírodní zónu v rámci 30 let, řídící 

a kontrolní opatření, bez hospodářského využití 

 Okrajová zóna III: trvalé nárazníkové pásmo s lesním hospo-

dářstvím 

 Rekreační zóna IV: zařízení pro návštěvníky 

 
Ostatní kategorie chráněných území jako jsou přírodní parky nebo 
CHKO nemají bezzásahové přírodní zóny, jelikož jejich cíl je jiný. 
Zde nestojí v popředí dynamika a ochrana přírodních procesů, 
nýbrž ochrana kulturního prostředí a turismus. 
Biosférické rezervace UNESCO jsou rozsáhlejší než národní parky a 
jejich cílem je zajištění a podpora udržitelného rozvoje a na 3 % 
své plochy také ochrana přírodních procesů. 
 

 

Národní parky v Německu a v České republice 

 
V Německu je v současné době 14 národních parků. Pouze 3 z nich 
mají 75 % své plochy převedených do přírodní zóny (NP Jasmund, 
NP Kellerwald a NP Hainich). Jen 1 % lesních ploch v Německu je 
pod přísnou ochranou. 
 
Česká republika má 4 národní parky: 
 

 Národní park Šumava, 68.064 ha hraničí s německým Nation-

alpark Bayerischer Wald (NP Bavorský les) 

 Národní park České Švýcarsko, 7.900 ha 

hraničí s německým Nationalpark Sächsische Schweiz (NP Sas-

ké Švýcarsko) 

 Krkonošský národní park, 54.969 ha 

hraničí s polským Krkonošským národním parkem (Karkonoski 

Park Narodowy) 

 Národní park Podyjí, 6.260 ha 

hraničí s rakouským Nationalpark Thayatal (NP Podyjí) 

 

Smrky v národních parcích 
 
Větší smrkové porosty, které jsou obzvlášť ohrožené lýkožroutem 

smrkovým (kůrovcem), se nacházejí v NP Šumava, v německém NP 

Bayerischer Wald, ale i v jiných německých národních parcích: 

 Národní park Harz (na skoro 50 % území stále probíhají 

opatření proti kůrovci) 

 Národní park Berchtesgaden (na cca 30 % území stále 

opatření proti kůrovci) 

 Národní park Eifel 

 
Protože se smrkové porosty nevyskytují jen v národních parcích, 
ale také v mnoha hospodářských lesích, vznikají i tam obrovské 
problémy s kůrovci s tím rozdílem, že stromy napadené v 
hospodářském lese jsou většinou okamžitě odstraněny a problém 
tak není tolik viditelný. Velká část spotřeby smrkového dřeva v 
Německu je zapřičiněna nákazou kůrovcem. V mnoha oblastech 
Německa jsou smrkové porosty ohroženy zejména klimatickými 
změnami (např. oteplování, nedostatek srážek), respektive jejich 
celková rozloha se již citelně snížila. Oslabené smrky jsou pro 
kůrovce doslova požehnáním! Narozdíl od hospodářských lesů, kde 
je těžba dřeva hlavním cílem, by v národních parcích měl být 
ponechán prostor přirozené dynamice - tedy i kůrovci. 
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  Národní park Bayerischer Wald (Bavorský les) 
 
První národní park (NP) v Německu byl založen v roce 1970 na 
německé straně Šumavy. V roce 1997 byla jeho plocha přes 
protesty obyvatel rozšířena o 11.000 ha na dnešních 24.222 ha. 
Požadovaných 75 % přírodní zóny má NP Bavorský les doposud na 
původním území národního parku (oblast Rachel-Lusen). Na 
území, které rožšířilo národní park v roce 1997 (kolem 
Falkensteinu), bylo do přírodní zóny převedeno teprve 32 % jeho 
rozlohy. Každoročně je přírodní zóna rozšiřována o zhruba 310 ha 
tak, aby bylo do roku 2027 docíleno mezinárodně požadovaných 
75 %.  
 
Se sousední Šumavou tvoří oblast označovaná jako vnitřní 
Bavorský les největší celistvou lesní plochu ve střední Evropě a 
spolu se Schwarzwaldem je nejvyšším středohořím Německa. 
Rozprostírá se od 600 m n. m. v údolích až po hřbety s nejvyššími 
vrcholy Rachel (1.453 m), Lusen (1.373 m) a Falkenstein (1.312 
m). Nejdůležitějšími biotopy jsou acidofilní bučiny (54,5 %), 
květnaté bučiny (6,7 %), podmáčené smrčiny (6,9 %), stejně jako 
horské až alpínské acidofilní jehličnaté lesy (31,7 %) a smrčiny 
(9.3%). 

  
Těžba dřeva především díky sklářskému průmyslu od 15. století a 
pravidelné lesní hospodářství změnily druhovou skladbu lesů. 
Inventarizace lesů z roku 2003 ukazuje aktuální rozdělení druhů 
dřevin: 67 % smrk, 24,5 % buk, 2,6 % jedle, 5,6 % ostatní listnaté 
dřeviny a 0,3 % ostatní jehličnaté dřeviny. Kyselé deště poloviny 
20. století, jakož i klimatické změny jako oteplování a 
prodlužování teplých ročních období v Bavorském lese ke konci 

20. století přeměňují ekosystém. 

Národní park Šumava 
 
Svou rozlohou 68.064 ha je český NP Šumava, založený v roce 

1991, skoro třikrát tak velký jako hraničící německý NP 

Bayerischer Wald. Jméno Šumava je odvozeno ze 

staroslovanského slova “šuma”, výrazu pro hvozd nebo hustý 

les. Rozkládá se v délce 70 km podél bavorské hranice a na jihu 

hraničí s Rakouskem. 

Před vyhlášením národního parku byly rozsáhlé oblasti 

používány jako vojenské výcvikové prostory (Dobrá voda 17.000 

ha). Část byla uzavřenou hraniční zónou, 10 obcí bylo vysídleno. 

80 % plochy NP je zalesněno (54.100 ha). V roce 2000 bylo 6.500 

ha převedeno na okolní obce, aby zde mohlo být realizováno 

normální lesní hospodářství. Obce (celkem max. 2.500 obyvatel) 

tvoří zhruba 20 % plochy národního parku, nejsou z NP vyjmuty 

jako enklávy (jako je tomu u NP Bayerischer Wald), nýbrž jsou 

jeho součástí. Přírodní zóna I obnáší pouhých 13 % rozlohy 

národního parku (do roku 1995 to ještě bylo 22 %). O její další 

redukci se jedná, viz grafika - výkaz přírodní zóny I s 

protikůrovcovými opatřeními. Jsou ale i oblasti v rozvojové zóně 

II, ve kterých k potírání kůrovce nedochází. Tyto oblasti měly 

být do roku 2010 integrovány do přírodní zóny I, což se dosud 

nestalo. NP Šumava je součástí stejnojmenné, 167.117 ha 

rozlehlé biosférické rezervace UNESCO. Národní park tvoří 

velkou část jádra této biosférické rezervace. Neobdělávaná 

vnitřní zóna je definována na 42.224 ha. 

Šumava sestává především z rozsáhlých náhorních plošin kolem 

1000 m n. m. Tyto náhorní plošiny zčásti obsahují vřesoviště a 

jsou rozděleny hlubokými údolími. Na severovýchodní straně 

postupně přecházejí do předhůří Českomoravské vrchoviny. 

Polohy kolem 600 - 1.200 m n. m. jsou přirozeně pokryty 

smíšenými horskými lesy (buk, jedle, smrk). V polohách nad 

1.200 m n. m. až k nejvyššímu vrcholu (Plechý 1.378 m) se 

vyskytují prakticky jen smrkové lesy. Dřevo pro sklářské hutě se 

zda těžilo teprve od 15. století. Lesní pastviny (jámy) byly 

stejně jako v Bavorském lese zakládány v 19. a 20. století 

 
 



  
Kůrovec (lýkožrout smrkový) 
 
Ze zhruba 120 druhů, které se vyskytují ve střední Evropě, jsou 

jen dva druhy kůrovce důležité pro lesní hospodářství. Lýkožrout 

smrkový (ips typographus) sídlí pod kůrou smrků a způsobuje 

rozsáhlé lesně-hospodářské škody, když se především díky 

příznivému počasí a velkému počtu hostitelských organismů 

přemnoží. Vedle něj je zde ještě lýkožrout lesklý (pityogenes 

chalcographus), který se vyskytuje pod kůrou mladých smrků, 

resp. v  jejich korunách a také může způsobit hospodářské škody. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brouci a larvy se prožírají tzv. lýkem. V lýku se nacházejí cévy 

stromů, kterými se přenáší voda a živiny. Pokud je strom silně 

napaden, poruší se proudění vody a živin mezi kořeny a korunou 

stromu v takovém rozsahu, že strom nakonec umírá. 

 
Zdravé stromy se před zavrtávajícími se kůrovci brání např. 
pryskyřicí. Kůrovci jsou oblíbenou potravou nejrůznějších 
živočichů, od parazitujících hub, před hmyz až po ptáky. Obvykle 
se do cca 2 - 3 let po rozšíření kůrovce objeví jeho predátoři v 
takovém množství, že se kůrovcová populace může smrsknout na 
několik málo jedinců. Vyskytnou-li se znovu ty správné podmínky, 
dochází k dalšímu rozšíření. 
 

Kůrovec a klimatická změna 
 
Změna klimatu a hospodářsky upřednostňované smrkové 
monokultury zvyšují pravděpodobnost masového rozšíření 
kůrovce. Lýkožrout smrkový se vyskytuje v každém smrkovém 
lese. Patří k přirozené druhové skladbě těchto lesů a napomáhá 
starým smrkovým porostům k omlazení, podobně jako je mnoho 
borových lesů závislých na lesních požárech. Díky klimatickým 
změnám dosahují teploty hodnot, které kůrovci svědčí (> 18 ℃). 
Čím déle trvá letní období, tím více generací se může ročně 
vyvinout. V přirozených smrkových lesích v boreálním nebo 
horském pásu dokáže lýkožrout často založit jen jednu generaci. 
Teplé jaro s teplotami nad 18 ℃ a teplý podzim mohou způsobit, 
že dojde k založení až tří generací za rok, což vede k masovému 
rozšíření kůrovce. Vyšší teploty tedy vedou k expanzi původní 
oblasti rozšíření. Navíc extrémní počasí ve zvýšené míře 
způsobuje, že stromy jsou oslabeny vlivem slunečního záření, 
poryvů větru a nedostatku vody. Takové stromy jsou potom 

snadněji napadnutelné kůrovcem. 

Kůrovec v Národním parku Bayerischer Wald 
 
V roce 1983 bylo ministrem Eisenmannem rozhodnuto, že smrky 
padlé vlivem bouří budou v přírodní zóně národního parku 
ponechány, zcela podle zásad přirozené dynamiky.  
V přírodních zónách v následujích letech nedocházelo ani k 
potírání kůrovce. Pouze v okrajových zónách, v lesích 
hraničících s národním parkem, byly stromy napadené kůrovcem 
odstraňovány. 
Ve vyšších polohách, ve kterých převažují horské smrčiny, se 
kůrovec velmi rychle rozšiřoval. Došlo tak na zhruba 7.000 ha k 
velkoplošnému odumření smrkových porostů. 
  

 
Výhled z Luzného (něm. Lusen) směrem na Roklan (něm. Rachel) 2005 (stará část 
Národního parku Bayerischer Wald) 

 
Následné ponechání mrtvých smrků ale také vedlo k tomu, že se 
les mohl přirozeně omladit a při další inventarizaci v roce 2005 
mohlo být napočítáno 4.502 mladých stromků (> 20 cm) na 
hektar - více, než se běžně pěstuje v obvyklých stejnověkých 
lesích. Ponechané mrtvé dřevo není pouze obohacením pro 
ptáky, hmyz a houby, ale také chrání mladý porost před 
poškozením zvěří, vysušením, mrazem, erozí a sněhem. Tlející 
dřevo vytváří nejlepší předpoklady ke vzniku příští lesní 
generace. Ptáci a jiní živočichové rozsévají na bývalých 
smrčinách listnaté stromy jako jeřáby a buky a napomáhají tak 
omlazení. 
 

 
Přirozená regenerace – Luzný 2010 (stará část NP Bayerischer Wald) 

 
 
 
 

 

Lýkožrout smrkový se rozmnožuje 

takřka výlučně ve smrcích, takže mu 

smrkové monokultury - tak, jak se 

dnes hojně vyskytují - poskytují 

optimální podmínky. 

Samečci kůrovce lákají pomocí 

feromonů samičky k hostitelským 

stromům. Zde se pod smrkovou kůrou 

páří v tzv. “snubní komůrce”. 

Samičky pak vždy vyvrtají jednu 

chodbu, na jejíž konec nakladou 

vajíčka. Po vylíhnutí se každá larva 

prokouše dřevem pod kůrou, což 

vede k druhově specifickému 

požerku. Nakonec larvy vytvoří 

komůrku, ve které se zakuklí. 

Dospělci lýkožrouta se provrtají skrz 

kůru ven.  

 
 

 



  
Potírání kůrovce v rozšiřující části NP Bayerischer 
Wald 
 
Žádné téma nevyvolalo mezi zastánci a odpůrci idey národního 
parku tak kontroverzní a emotivní diskusi jako potírání kůrovce. 
Po zvětšení NP Bayerischer Wald o území na severu v roce 1997 se 
zvýšily obavy, že kůrovec - tak jako v oblasti Rachel-Lusen - 
expanduje i do tohoto nově rozšiřujícího území. Strach z obrazů s 
mrtvými stromy vedl z politických důvodů k dvojí strategii. Ve 
staré části se příroda nechala přírodou a boj s kůrovcem probíhal 
pouze v okrajových zónách hraničících s hospodářskými lesy. 
Naproti tomu v nových částech probíhá kácení a zpracovávání 
napadených smrků takřka plošně. Přírodní zóna se měla postupně 
zvětšovat. Její rozšíření však pravidelně ztroskotávalo na vetu 
sousedících obcí.  
 
V roce 2007 způsobil orkán Kyrill také v rozšiřující oblasti rozsáhlé 
vývraty. Bylo rozhodnuto, že malá část vývratu na vrcholu Plesná 
(něm. Lackenberg) bude ponechána. V  roce 2007 byl uzavřen 
kompromis mezi sousedními obcemi a bavorskou vládou. Na cca 
6.000 ha rozvojové zóny kolem Falkensteinu musí probíhat 
protikůrovcová opatření. Na druhou stranu bude každý rok 
převedeno 310 ha do přírodní zóny. Tato vyhláška vede sice k 
tomu, že od roku 2027 nebude kůrovec aktivně potírán na 75 % 
rozšiřujícího území, nicméně do té doby již budou velké lesní 
plochy trvale poničeny holosečí. Efektivní boj s kůrovcem 
znamená rychlé odstranění napadených stromů, což na větších 
plochách znamená kácení formou holoseče. Holoseče jsou pro 
ekosystém velmi negativní a také pro vodní hospodářství 
znamenají extrémní zatížení. Mimo to na nich probíhá přirozené 
znovuzalesnění pomaleji, než když smrkový porost odumře a 
mrtvé stromy zůstanou na jeho ploše. V letech 2008 až 2011 byl 
kůrovec potlačen rozsáhlým kácením, čímž vznikly obrovské 
škody, např. poškození půdy. 

 
Holoseč na Plesné 2009, Rozvojová zóna 
 
V roce 2011 bylo v okrajových zónách a v rozvojové zóně 
Národního parku Bayerischer Wald poraženo 81.000 prostorových 
metrů (zkratka PRM - lesnické m3) smrků, v roce 2010 dokonce 
141.900 PRM(9). Jen některá citlivá území byla ručně odkorněna a 
mrtvé stromy byly ponechány v porostu. (2011: 18.000 PRM 
odpovídá zhruba 22 % celkového objemu kácení) - viz. grafika. 
 
13. července 2011 se národním parkem přehnala rychlostí přes 
120 km/h silná bouře, která vyvrátila celé smrkové porosty. 
Mimořádně zasaženy byly oblasti rozšíření. V okrajových a 
rozvojových zónách bylo více než 72.500 PRM vývratu ke 
zpracování. Obrovské vývraty podrobily současnou vyhlášku NP, 
která předepisuje důsledné potírání kůrovce a tím i zpracování 
vývratů v rozvojových zónách, zatěžkávací zkoušce - dříve, než si 
mnozí mysleli. Pokud nebudou padlé smrky rychle odstraněny 
nebo odkorněny, zamoří kůrovec rychle velká území zbylých 
smrkových porostů. Jejich zpracování - samo o sobě ekonomicky a 
logisticky mamutí úkol - by díky přemisťování  

 
Zpracování holoseče těžkou technikou, Plesná 2009 

 
obrovské masy dřeva způsobilo další rozsáhlé kácení, větší než 
doposud. Kromě toho by nasazená těžká technika značně 
poškodila citlivou lesní půdu. Ze 70.000 PRM vývratu leží 20.000 
PRM na 100 ha velkém nepřístupném rašeliništi. Zde by se podle 
NP mělo dřevo nechat ležet a toto území převést do přírodní 
zóny. Těchto 100 ha se započítá do ročního rozšíření přírodní 
zóny. Zbylých 17.500 PRM bylo zpracováno v dalších měsících. 
 
Jak se situace kolem dalšího rozšiřování vyvine v příštích letech 
záleží i na počasí. Vychází se ale z toho, že kůrovec zamoří 
velkou část smrkových porostů rozšiřujícího území. Jen důsledná 
ochrana přirozené dynamiky umožní ve středním až krátkém 
období “hezký” les. 
 
 

 

 
 

 

 



  
Na česko-bavorsko-rakouském trojmezí se na 593 ha nacházejí 
největší a nejzachovalejší horské smrčiny pralesního typu ve 
střední Evropě “Trojmezná”. Toto jedinečné území je chráněno 
již od roku 1933 a patří do I. zóny NP. I zde byly v roce 1999 přes 
nedoporučující vyjádření expertů povoleny zásahy proti 
kůrovcové nákaze. Čeští vědci toto jednání komentovali: 
“Zatímco po řádění kůrovce zůstane prales pralesem, motorové 
pily jej zničí navždy. Je to podobné, jako kdybychom chtěli 
zachránit historický hrad Karlštejn tím, že ho zbouráme na prach 
a poté znovu postavíme z betonu.” Protest ekologického hnutí 
proti odlesnění tehdy pomohl a zachránil tím tuto jedinečnou 
pralesní oblast. Přes 1.200 vědců se v září 2009 obrátilo na 
českého předsedu vlády s dopisem podporujícím cíle národního 
parku a ukázalo tím také na úspěšné výsledky s přirozeným 
vývojem lesa v NP Bavorský les. 
V červenci 2011 blokovali ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha 
těžební práce a odkorňovací opatření v ekologicky citlivé lesní 
oblasti II. zóny mezi Modravou a Luzným. Odklizení aktivistů 
přivázaných ke stromům pomocí speciálního policejního 
komanda a za použití násilí vzbudilo mezinárodní rozpaky. 
Zatímco bavorské Ministerstvo životního prostředí, které je 
zodpovědné za NP Bayerischer Wald, se od postupu v sousedním 
NP Šumava distancuje, bavorské Ministerstvo pro lesnictví vede s 
českým sousedem diskuzi o rozšíření III. okrajové zóny až na 1 
km. S rakouskými sousedy a hospodáři rozsáhlých lesních oblastí 
z kláštera Schlägl bylo v květnu 2011 dohodnuto rozšíření 
okrajové zóny z 200 m na 500 m. 
Také expandující rakouský lyžařský areál Hochficht touží po 
vleku a sjezdovce v jižním cípu NP Šumava. 
 
  

 

 

  

Kůrovec v Národním parku Šumava 
 
Po roce 1983 se kůrovec díky strategii německého Národního 
parku Bavorský les rozšířil přes hranici do Čech. Kůrovec však 
nepochází jen z Německa, ale domovem mu je každý smrkový les 
a díky klimatickým změnám a bouřím jako byl Orkán Kyrill se 
může i na Šumavě velmi dobře šířit. 
 

  
Potírání kůrovce v Národním parku Šumava 
 
Přírodní zóna v Národním parku Šumava obnáší pouze 13 % jeho 
celkové rozlohy a je rozdrobena na 135 dílčích území. Podle 
bavorsko-českého memoranda z roku 2005 měla  být přírodní zóna 
do roku 2010 rozšířena na 30 %. Další memorandum z roku 2010 o 
společné kůrovcové strategii zakazuje ve vekých oblastech 
Šumavy hraničících přímo s NP Bavorský les protikůrovcová 
opatření, přestože se to týká pouze území v rozvojové zóně II. 
Zde se upustilo od sanačních opatření, která byla vyhodnocena 
jako beznadějná. Tato rozvojová zóna II, ve které se neprovádí 
zásahy proti kůrovci, je podle údajů Ministerstva životního 
prostředí velká 6.644 ha (cca 9.8 % rozlohy NP). Toto území by se 
mělo jako první převést do I. zóny, ta ale nebyla rozšířena ani v 
roce 2010.  
Zásahy proti kůrovci se ale v minulosti nezastavily ani před I. 
zónou. Zde ovšem bez nasazení pesticidů a s omezením těžké 
techniky. V I. zóně tak mohou být stromy vyvrácené či napadené 
kůrovcem poraženy, odkorněny a zanechány v porostu. Některým 
oblastem I. zóny byla mezi roky 1999 a 2007 udělena zvláštní 
povolení k pravidelným zásahům proti kůrovci. Ve II. zóně jsou 
zásahy běžné: kácení, odkorňování (20 % napadeného dřeva bylo 
chemicky ošetřeno) a odvoz napadených stromů. Obecné zřeknutí 
se hospodářské těžby ve II. nebo III. zóně v plánu národního parku 
není. 
 

 
 

 
 



  

Greenpeace zásadně požaduje 
 

 V národních parcích by dále mělo probíhat zkoumání a 

pozorování přírodních procesů - především rozšiřování kůro-

vce, abychom získali poznatky pro budoucí pěstování lesů v 

podmínkách měnícího se klimatu i pro hospodářské lesy. 

 Ve II. zónách by měly zásahy zůstat omezeny na několik málo 

opatření vedoucích k přirozenému vývoji. Holoseče a lesnická 

těžba zde musí být vynechány. 

 Protikůrovcová opatření a úprava vývratů a polomů by se 

měla koncentrovat výlučně na okrajovou III. zónu hraničící se 

soukromými lesy. 500 metrů široká okrajová zóna je z 

vědeckého pohledu dostačující pro zastavení kůrovcové náka-

zy. 

 

Greenpeace požaduje zejména od spolkové země 
Bavorsko 
 
 V rozšiřující části Národního parku Bayerischer Wald, kolem 

Falkensteinu, musí být plošná opatření proti kůrovci ve II. ro-

zvojové zóně zastavena a přírodní I. zóna musí být co 

nejdříve rozšířena na 75 %. Bude-li se čekat až do roku 2027, 

bude velká část budoucí přírodní zóny vymýcena, čímž se 

sníží ekologická kvalita oblastí národní parku, aniž by bylo 

dosaženo něčeho smysluplného. 

 

Greenpeace požaduje zejména od České 
republiky 
 
 V Národním parku Šumava musí být sestaven závazný plán, 

který do roku 2021 rozšíří I. přírodní zónu ze současných 13 % 

na 75 % jeho rozlohy. K tomu patří spojení 135 rozdrobených 

územních částí do několika málo velkoplošných přírodních 

zón. 

 V I. zóně NP Šumava musí být okamžitě zastavena opatření 

proti kůrovci. 

 NP Šumava potřebuje jasně definovanou III. okrajovou zónu 

jako nárazníkovou oblast k sousedním hospodářským lesům, 

jakož i k obcím ležícím na území národního parku. 

 Na území centrální zóny UNESCO biosférické rezervace 

Šumava musí být okamžitě zastavena opatření proti kůrovci. 

Centrální oblasti biosférické rezervace, které leží na území 

Národního parku Šumava, musí být okamžitě vyhlášeny I. 

přírodní zónou. 

 

Co můžete udělat Vy? 
 
Napište ministrům životního prostředí a požadujte, aby 
respektovali mezinárodní pravidla pro národní parky a na 75 % 
plochy zřídili přírodní zónu a aby omezili boj s kůrovcem na III. 
okrajovou zónu. 
 
Český ministr životního prostředí  - Tomáš Chalupa: 
Adresa:  Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10, Česká republika 
Fax: +420-2-6731-0308, E-Mail: ministr@mzp.cz 

 
Bavorský ministr životního prostředí - Dr. Marcel Huber: 
Adresa:  Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und  
 Gesundheit 
              Rosenkavalierplatz 2, 81925 München 
             Fax: +49 89 9214-2266 
             E-Mail: poststelle@stmug.bayern.de 

 

Udělejte si dovolenou v národním parku a podpořte tak provoz 

jeho partnerů:  

http://www.nationalpark-bayerischer-

wald.de/besucherinfo/region/np_partner/index.htm 

Tak si můžete o situaci udělat vlastní obrázek a diskutovat přímo 

na místtě s postiženými. 

 
Odkazy a zdroje:  
 
Greenpeace Mnichov 
www.greenpeace-muenchen.de/index.php/gruppen/wald-
papier/waldschutzgebiete/bayerischer-wald.html 
 
Národní park Šumava www.npsumava.cz 
 
Národní park Bayerischer Wald www.nationalpark-bayerischer-wald.de 
 
NP Bayerischer Wald – územní charakteristika www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/veroeffentlichung/a_wissenschaftlich/17_studie_natura_2000.htm 
www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/veroeffentlichung/a_wissenschaftlich/16_waldinventur.htm 
 
NP Bayerischer Wald – inventarizace 2005 www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/forschung/fachgebiete/waldoekologie/monit_entwicklung_verjuengu
nsdichte.htm 
 
Kůrovec  www.waldklein.de/w-biol/b_kaefer.htm 
 
Srovnání a možnosti rozvoje přeshraničních sousedních NP Bayerischer Wald a 
Šumava, Katrin Meyer, 2001 
www.drosera.cz/sumava/info/studieadokumenty/studieainfo/posudky/Meyer_diplom
ka_s_obrazy.pdf 
 
Těžba dřeva, 30.4.2011: www.npsumava.cz/de/5330/sekce/regelm-ige-
informations-bersicht/ 
 
Těžba dřeva v NP Bayerischer Wald, 20.02.2011, stav k 29.11.2010 
www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/waldmanagement/borkenkaefer/bk_bekaempfung.htm 
 
Memorandum k potírání kůrovce, květen 2010, www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/grenzueberschreitend/memorandum/memorandum_borkenkaefer.ht
m  
 
Zóny NP Šumava www.nationalpark-bayerischer-
wald.de/detail/grenzueberschreitend/pic/sumava1_uww28_l.jpg  
 
Zónový kompromis v NP Šumava www.mzp.cz/cz/news_110421_sumava 
www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_110421_sumava/$FILE/ 
Zapad%20Sumava.jpg 
www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_110421_sumava/$FILE/ 
Jih%20Sumava.jpg 
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