Závažnost situace v NPŠ si podle jihočeského hejtmana žádá projednání ve vládě
Současnou problematikou Národního parku Šumava by se podle jihočeského hejtmana
Jana Zahradníka měla zabývat vláda. Hejtman o to již koncem května požádal předsedu vlády
Mirka Topolánka s upozorněním na reálnou hrozbu kůrovcové kalamity i na nedodržování
dohody o ochranném pásmu s řízenými zásahy proti kůrovci podél hranic s Bavorskem a
Rakouskem. Své stanovisko, které hejtman opírá o požadavek Svazu šumavských obcí i
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, znovu zopakoval na dnešním setkání
starostů Prachaticka, které se uskutečnilo ve Vimperku.
„Vzhledem k tomu, že v prvních i druhých zónách šumavského parku nyní leží téměř
200 000 plnometrů nezpracovaného dříví po nedávných kalamitách, je velmi reálné, že letos
v létě dojde k nové kůrovcové kalamitě, která může postihnout odhadem dalších 800 000
plnometrů dřeva. Za tuto škodu, pokud k ní skutečně dojde, bude někdo zodpovědný,“ apeluje
Jan Zahradník.
Ve svém dopise předsedovi vlády z 26. května jihočeský hejtman upozornil i na další
problém, jimž je nedodržování dohody, uzavřené bývalým ministrem životního prostřední
Liborem Ambrozkem s bavorským státním ministrem pro zemědělství a lesnictví Josefem
Millerem. „Mám k dispozici znění dopisu ministra Millera, jímž již v lednu letošního roku
žádá ministra Bursína, aby se zasadil o důsledná opatření na ochranu lesních porostů
v příhraničních oblastech na české straně. Také on upozorňuje na to, že Národní park Šumava
nedodržuje dohodu o řízeném zásahu proti kůrovci v pásmu 200 metrů na české straně, což
má za následek, že se drasticky zvýšilo napadení kůrovcem sousedních hospodářských
porostů Bavorských státních lesů a údajně i na rakouské straně,“ uvedl Jan Zahradník.
Zároveň zdůraznil, že situaci v šumavských lesích vzniklou po orkánu Kyrill v lednu 2007
považoval Jihočeský kraj od samého počátku za kalamitní a že na rozdíl od některých
představitelů Správy NPŠ či ministerstva životního prostředí nezastával názor, že se jedná o
běžnou klimatickou poruchu, která nevyvolává potřebu mimořádného postupu. „Nemohu
proto akceptovat ani nabídku ředitele NPŠ Františka Krejčí z minulého týdne na neformální
schůzku k projednání opatření po vichřici Kyrill v parku a přilehlém regionu. Situace je
natolik vážná, že projednání ochrany šumavských lesů by mělo být naopak zcela formální,
tedy s účastí zástupců odborné lesnické veřejnosti a vlády České republiky,“ zdůraznil
jihočeský hejtman Jan Zahradník.

