Šumava má patřit lidem, shodla se konference na Kvildě
KVILDA, 16. 3. 2017 – Vláda Bohuslava Sobotky podléhá tlaku ekologických aktivistů, kterým nejde o
ochranu přírody, ale o prosazování vlastní ideologie. To je vidět například na novém zákoně o
ochraně přírody a krajiny, který poškodí nejen šumavskou přírodu, ale i lidi, kteří na Šumavě žijí.
Kritická slova zazněla z úst všech řečníků na konferenci Komu patří Šumava? pořádané Centrem pro
občanské svobody a spolkem Šumavský Králováci.
Šumava usychá
Bývalý ředitel Národního parku Šumava a předseda spolku Šumavských Králováků Jiří Mánek pak
upozornil na vysychání Šumavy v důsledku ponechávání lesů na pospas kůrovci. „Jihozápadní Čechy
vysychají. Příčinou je úbytek lesů. Dochází ke změně vodního režimu i mikroklimatu,“ uvedl Mánek.
Současné vedení národního parku spolu s ministerstvem životního pro středí a vládou přitom plánuje
zvýšit rozsah tzv. „bezzásahových“ zón až na 50 % území národního parku. „Jako Šumavský Králováci
jsme pro národní park. Máme rádi národní park. Dokonce si umíme představit i bezzásahovost, ta by
ale měla být nanejvýš 25-30 %. Člověk je nedílnou součástí šumavské přírody,“ dodal Mánek.
Předseda centra Václav Klaus mladší varoval: „Cílem aktivistů je vytlačit člověka ze Šumavy. Od doby
vzniku národního parku v roce 1971 v Šumavských obcích, jejichž území národní park zabral, ubylo
3,44 % obyvatel. Může se to zdát málo, ale ve stejném období v šumavských obcích mimo národní
park, vzrostl počet obyvatel o více než 28 %. Člověk je na Šumavě ohroženým druhem.“
Klaus a ekonomka Hana Lipovská se pak zaměřili i na ekonomické důsledky politiky současné vlády.
„Míra nezaměstnanosti obyvatel šumavských obcí, které jsou Národním parkem svazovány, je
průměrně o 3 procentní body vyšší než míra nezaměstnanosti Šumavanů žijících v obcích mimo
ekologistický protektorát,“ upozornila Hana Lipovská.
Národní park navíc stojí peníze. Jen v roce 2015 činily náklady na jeho provoz téměř půl miliardy
korun. Stěží představitelná částka odpovídá průměrně 30 000 Kč na každého občana Šumavy.
„Člověk, kterému Národní park pronikl k hranicím domu, však z těchto peněz vidí jen nepatrný zlomek.
Tendry vypisované Národním parkem nevyhrávají lidé, kteří mají dřevařství v genech. Tři ze čtyř
tendrů vyhraje firma se sídlem mimo šumavský národní park. Celkem 60 % financí ze všech veřejných
zakázek národního parku končí mimo Šumavu,“ uvedl Václav Klaus mladší.
Na přístup vlády si stěžují i šumavští starostové
Existenci národního parku pociťují negativně i obce, na jejichž území se rozkládá. „Národní park
Šumava je ze zákona osvobozen od daně z nemovitých věcí rozkládajících se na území první zóny.
Obce tak přicházejí ročně zhruba o 25 milionů korun,“ vysvětlila Lipovská.
Šumavští starostové jsou přístupem vlády rozčarováni. Vláda podle nich místo, aby naslouchala
Šumavanům, kteří situaci na místě dobře znají, poslouchá aktivisty, kteří nemají se Šumavou nic
společného. „Opakuje se situace o nás bez nás. Rozhodují o nás úředníci v Praze,“ řekl Václav
Vostradovský, starosta Kvildy.

Ekologismus není věda, ale ideologie
Jak vysvětlil ekolog a publicista Ivan Brezina: „Ekologie je deskriptivní přírodní věda, která popisuje
realitu, zatímco ekologismus je normativní ideologie.“ Brezina dále připomenul, že od velké větrné
smršti z roku 1868 tvoří šumavský les geneticky nepůvodní dřeviny. Tehdy byl totiž nedostatek
sazenic stromů a ty se proto na Šumavu dovážely z celé monarchie. Les je proto nestabilní. Cílem by
mělo být podle Breziny o šumavský les pečovat a posilovat jeho druhovou rozmanitost. „Ničení
zeleného šumavského lesa je kulturním barbarstvím prvního řádu. Z kulturního hlediska je cena zelené
Šumavy nevyčíslitelná,“ uvedl Brezina.
Navzdory své nevědeckosti se ekologistům a aktivistům dostává štědré finanční podpory. „Jen Hnutí
DUHA získalo na dotacích na projekty, které se týkají Šumavy, od roku 2008 celkem 138 676 006
korun,“ upozornil starosta Modravy a předseda Svazu šumavských obcí Antonín Schubert. Peníze
přitom směřovaly i na projekty jako „Posílení demokracie v Národním parku Šumava,“ jejichž cílem
není osvěta ani věda a už vůbec ne ochrana přírody, ale snaha ovlivnit myšlení lidí politickou
propagandou.

