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TÉMA: JIHOČESKÝ NÁRODNÍ PARK

Další katastrofa pro Šumavu Kůrovec zahubí tisíce stromů
názor
TOMÁŠ JIRSA

M

inulou středu schválila
vláda novelu zákona 114
o ochraně přírody a krajiny.
Protesty šumavských obcí byly v médiích přehlušeny ministrem životního prostředí
Brabcem, který neustále opakoval, jak novela zákona otevře divokou přírodu v národních parcích občanům. Říkám
rovnou, že v případě Šumavy
pan ministr mlží. V NPŠ je
dnes 13 procent prvních, nejpřísněji chráněných zón. O jejich rozšíření se vedou již více
než deset let urputné legislativní i mediální boje. Opravdu
ministr Brabec otevře alespoň
část těchto 13 procent území
veřejnosti?
Všichni víme, že ministr
Brabec ihned po svém nástupu vyhověl aktivistům z Hnutí Duha a odvolal ředitele NPŠ
Jiřího Mánka, který na otevírání Šumavy s obcemi spolupracoval a instaloval Pavla
Hubeného, klonícího se spíše
k rozšiřování „divočiny“.

Opravdu ministr
Brabec otevře alespoň
část 13 procent území
I. zón veřejnosti?
Právě divočina na Šumavě byla vždy předmětem sporu. Vytvořit divočinu a založit nový
prales, což jsou deklarované
cíle aktivistů, znamená nechat sežrat vzrostlé smrkové
lesy kůrovcem a poté desítky
až stovky let čekat, jak experiment s přírodou dopadne.
V divočině přeci není možné
sázet stromy. Stejné personální změny udělal ministr i
ve svém úřadu a tak představa, že lidé, kteří do dneška vzývali „divočinu“, budou otevírat Šumavu veřejnosti, je mimo realitu. Ostatně, vládou
schválená novela zákona si
klade právě za cíl mít většinu
ploch v národních parcích
v bezzásahovém režimu, v divočině.
Novela zákona totiž v žádném případě neříká, kolik
procent území Národního
parku má být otevřeno veřej-

nosti, naopak, počet ochranných zón se zvyšuje a zařazení
do zón již nebude podléhat
pevně daným přírodním kritériím, ale bude záležet pouze
na úvaze úředníků, resp. aktivistů. A aby záleželo jen a
pouze na úřednících, zásadní
změnou zákona je, že novela
striktně změnila slovíčko „dohodnout“ na slovo „projednat“. Až do teď musely být dokumenty dohodnuty např. s
Radou NPŠ, v níž jsou ze zákona zastoupeny obce i kraje,
na jejichž území Národní park
leží. Slovíčko projednat znamená, že se případný nesouhlas se prohlásí za neodůvodněný a úřad to udělá, jak chce.
Dovedu si představit, že i
vládní poslanci za ČSSD a
KDU–ČSL, kteří reprezentují
jižní a západní Čechy, nebudou pro vládní verzi hlasovat.
Bohužel, tak jako při zamítnutí senátního návrhu zákona o NP Šumava, je zde TOP 09,
reprezentující pražskou kavárnu, která ministru Brabcovi a hnutí ANO dodá pro další šumavskou katastrofu potřebné hlasy. autor je senátorem
za obvod Český Krumlov

názor
VÁCLAV ŠTEKL

J

ako radní Plzeňského kraje pro oblast životního
prostředí nemohu nezareagovat na tiskovou zprávu Správy NP Šumava ze dne 17. 4.
2015. Správa NP Šumava sečetla, že vítr na počátku dubna vyvrátil a polámal přes
31000 m3 stromů, přičemž
24000 m3 je v zásahových oblastech a 7000 m3 v oblastech
bezzásahových.
Nejméně
těchto 7000 m3 bude podle
Správy NP Šumava ponecháno bez zpracování a je otázkou, jaké množství z polomové hmoty, která se nachází
v zásahové části NP, bude ponecháno rovněž bez zpracování z důvodů nejrůznější další ochrany přírody.
Například z důvodu zachování klidu pro tetřeva hlušce,
který se vyskytuje i mimo bezzásahová území. V takových
oblastech se v minulosti proti
kůrovci zasahovalo. Jako člověk, který se zajímá o státní
správu v ochraně přírody,

jsem opravdu zvědavý, jaké
kroky budou nyní na Šumavě
následovat a zejména, jaké budou pro tyto kroky důvody a
jaká budou jejich legislativní
zdůvodnění. Šumava je totiž
neustále učebnicí výkladu legislativy v souvislosti se změnami koncepcí.
S čím ale nemohu již nyní
souhlasit, je skutečnost, že odborně dostatečně zdatná Správa NP Šumava záměrně ponechá bez zpracování několik tisíc kubíků polomové hmoty,
která je velmi atraktivní pro
kůrovce, a to i mimo první zóny a neobává se, že dojde k jeho opětovnému namnožení.
Ředitel Správy NP Šumava
Pavel Hubený ve své tiskové
zprávě doslova uvádí, že není
třeba se obávat opětovné gradace kůrovce. Sice se necítím
být odborníkem na lesní hospodaření, ale i laikovi je zřejmé s ohledem na bohaté zkušenosti z NP Šumava, že pokud se ve smrkovém lese ponechají polomy bez zpracování, dojde v nich dle tisíciletých zákonitostí smrkového
lesa k namnožení kůrovce,
který v tomto stavu dříve či

později napadne okolní stromy a bude se dále šířit. Ať už se
tomu odborně říká gradace či
nikoli, je zřejmé, že vinou
úmyslně nezpracovaných polomů namnožený kůrovec
v roce 2015 a 2016 zahubí další
stovky a spíše tisíce dnes ještě
zdravých stromů. Musí tomu
po zkušenostech z posledních
pěti let opravdu být?
Opět se bude opakovat rétorika, kterou jsme slýchali
okolo údajné neexistence
kůrovcové kalamity v NP Šumava po nezpracování polomů z orkánu Kyrill. Tehdy
v letech 2008 až 2010 jsme také
slýchali různá prohlášení
Správy NP Šumava i MŽP, ale
i údajných odborníků, že žádná kalamita nehrozí, že je
kůrovec pod kontrolou a přitom padlo kůrovci za oběť
nejméně 3 miliony stromů.
A tak se ptám, zda je opravdu na místě zachovat ledový
klid a po prodělaných zkušenostech ujišťovat veřejnost, že
z několika tisíc polámaných
stromů nedojde na Šumavě k
namnožení kůrovce?
autor je radním Plzeňského kraje
pro životní prostředí

Řidiči pozor: Začne velká oprava Žďákovského mostu
STANISLAVA KOBLIHOVÁ

Orlík nad Vltavou – Povolení
na plánovanou uzavírku Žďákovského mostu platí podle
starosty Orlíku nad Vltavou
Jana Máry od 29. května. Začít
by ale měla od poloviny června. Pokud půjde vše podle plánu, od nového roku by přes
most mohla jezdit všechna vozidla, tedy i kamiony.
Rozsáhlou
rekonstrukci
provede firma Colas, která vyhrála výběrové řízení. „Přípravy k zajištění stavby pokračují bez problémů. Jednání s majiteli dotčených pozemků dopadla dobře a další
potřebná spolupráce pokračuje také na dobré úrovni,“
uvedl stavbyvedoucí firmy
Colas Jakub Vodňanský.
Dopravní značení uzavírky
mostu bude podle něj rozmístěno den před započetím prací, aby zbytečně dlouho dopředu nemátlo řidiče. „Pokud

Objížďky

ŽDÁKOVSKÝ MOST. Při vjezdu na most ve směru od Kostelce nad Vltavou musí od roku 2009 vjíždět řidiči na chvíli do protisměru, pravá
část mostu je vážně poškozená. Foto (2x): Deník/Stanislava Koblihová
vše půjde, jak se předpokládá,
tak bychom měli s opravami
vrchní části mostu začít asi
v polovině června a pokud nevzniknou nějaké neočekávané komplikace, tak by měla být
první etapa prací hotová do
konce roku a od nového roku
by mohla jezdit přes most
všechna auta bez omezení

Na Kozinu se vrátí Hus

OPEN AIR, a to dvakrát, uvidí diváci exkluzivní předpremiéru třetí epizody třídílného televizního filmu o mistru Janu
Husovi (režie Jiří Svoboda). Prvně se tak stane v místě, kde
reformátor nalezl útočiště poté, co na něho byla uvalena
klatba – na Kozím Hrádku. Projekce tu začne v pátek 22. 5.
od 21 hod. Podruhé se herec Matěj Hádek (na snímku) divákům ukáže v Táboře na Žižkově náměstí v sobotu 23. května
od 19 hod. Vstupné je zdarma. Foto: Deník/R.adkaDoležalová

hmotnosti,“ doplnil Jakub
Vodňanský. Uzavření mostu
sice bude znamenat ještě větší
zatížení například pro Bernartice, Čimelice nebo okolí
Zvíkovského Podhradí, ale od
nového roku by se jim mělo od
kamionů, které jezdí od Tábora na Prahu a naopak, ulevit.
Těžká nákladní doprava je za-

VE SMĚRU od Orlíku nad Vltavou nebylo poškození mostu tak vážné.
Na most nesmí vozidla nad 13 tun od roku 2009.
těžuje už od roku 2009, odkdy
je Žďákovský most pro vozidla
nad 13 tun uzavřený. Teď tudy
budou muset jezdit také řidiči
osobních aut.
Pro lidi v okolí mostu přinese jeho rekonstrukce velké
omezení. „O opravě mostu se
mluví už sedm let a ani jsme
tomu už nevěřili. Ale teď se
u nás ubytoval stavbyvedoucí

firmy, která bude práce zajišťovat, tak snad se to konečně
povede. Zatím si nedovedeme
úplně představit, jak to omezí
náš povoz. Budeme se muset
přizpůsobovat situaci. Víme,
že je oprava mostu nutná,“
uvedla majitelka restaurace
a penzionu u mostu Kawest
Saloon Alena Řežábková.
Podle starostů nejbližších ob-

Z kostelecké strany
na orlickou:
Cesta povede z Kostelce nad Vltavou přes Sobědraž, kolem Zvíkovského Podhradí na Varvažov,
Nevězice a Probulov do Orlíku
nad Vltavou a naopak
Od Tábora na Prahu:
Ve směru z Tábora přes Opařany na Bernartice přes Písek na
Čimelice
Od Milevska na Prahu:
Ve směru na Zvíkovské Podhradí
a přes Čimelice

cí Orlíku nad Vltavou Jana
Máry a Kostelce nad Vltavou
Pavla Kosíka budou mít problémy hlavně lidé, kteří z jejich obcí jezdí přes most do
práce. Řidičům osobních aut
se totiž cesta z Orlíku do Kostelce prodlouží ze šesti kilometrů téměř na 18 kilometrů.

Hudba pomůže Nepálu Do vesmíru se školou!
Jižní Čechy – Do pomoci zemětřesením zničeného Nepálu se zapojili i organizátoři výstavy Šangri-la v Jihočeském
muzeu. Cestovatel Rudolf
Švaříček s přáteli pořádají benefiční Koncert pro Nepál,
který se koná ve čtvrtek 21.
května od 19 hodin v ArtIGY v
Českých Budějovicích.
„Je nám ctí přispět prostřednictvím sdružení Namasté Nepál na humanitární
sbírku určenou na podporu
obyvatel nepálského venkova, které postihlo katastrofální zemětřesení,“ říká Rudolf
Švaříček, fotograf, cestovatel a
jednatel CK Livingstone.
„Sbírka je cílena na obnovu
vesnic a pomoc rodinám v oblasti Kosidekha asi 40 km východně od Káthmándú. Stovky lidí zde přišly o život a mnohé domy jsou v troskách,“ říká cestovatel, jenž Nepál zná.
Během programu vystoupí
např. Bára Hrzánová s Máriem Bihárim, punková Vltava,
frontman punk-rockové skupiny Wohnout Jan Homola,
stálice hudební scény Nezmaři, ECht! nebo Pavlína Jíšová.
„V rámci programu společně prožijeme i vystoupení nepálských tanečnic a hudebníků a samozřejmě ochutnáme i

nepálskou kuchyni,“ láká Rudolf Švaříček, že i další smysly si přijdou na své. Připomíná, že prostřednictvím přenosů se představí i další umělci,
kteří nemůžou osobně přijet,
např. Michal Pavlíček, Ondřej
Hejma, skupina The Tap Tap
nebo Hradišťan.
Benefiční koncert je součástí doprovodného programu k výstavě Šangri-la, která
je k vidění v Jihočeském muzeu po celý rok. Vstupné půjde
na obnovu zničeného Nepálu.
Vstupenky na koncert za 200
korun koupíte v krajské metropoli v info stánku v IGY
CENTRU, v Music Centru na
nám. Přemysla Otakara II. i v
Jihočeském muzeu na výstavě ŠANGRI-LA. V den konání
koncertu je výstava otevřena
až do 19 hodin. Přehledný program vystupujících skupin je
upřesněn
na
stránkách
www.artigy.cz, www.livingstone.cz či www.sangri-la.cz.
„Čím více nás přijde, tím více prostředků pro Nepál získáme. Společně ukažme, že
osud lidí v Nepálu nám není
lhostejný,“ dodává Rudolf
Švaříček. Kdo nemůže přijít, a
chce pomoci, může zaslat peníze na účet Namasté Nepál č.
129 929 929 / 0600, v. s. 1234. (rag)

Praha – V holešovickém výstavišti je otevřena unikátní
kosmonautická výstava Gateway to Space. Expozice z dílen americké NASA a US Space and Rocket Center v ČR
sklízí velký úspěch. Pro návštěvníky jsou připraveny
velmi zajímavé exponáty. Mezi ně patří kámen z Měsíce,
kterého se lze dotknout, základní modul proslulé stanice
Mir, raketa Saturn 5, originální skafandry legendárních
kosmonautů a mnoho dalšího.
Velmi oblíbená je i interaktivní zóna zvaná Space Camp.
V ní si návštěvník může vyzkoušet některé trenažéry používané při výcviku astronautů v NASA, pokusit se o
přistání s raketoplánem přímo v jeho kokpitu či svést letecký souboj ve stíhačce s dalšími návštěvníky.
Pro školní výpravy jsou připraveny pracovní sešity,
v nichž si mohou vše, co na výstavě uvidí, procvičit. Právě
školní výpravy si výstavu často vybírají jako doplnění
učebního plánu. Nic názornějšího a přehlednějšího v oblasti kosmonautiky a dobývání vesmíru totiž v České republice nenajdete.
Výstava Brána do vesmíru

je otevřena do 28. června.
Více na www.branadovesmiru.cz.

Vyhrajte 20
vstupenek pro
vaši třídu!
Zapojte vaši školu do soutěže
o 20 vstupenek na největší výstavu v Evropě o historii kosmonautiky.
Stačí odpovědět správně na pět
otázek a vaše škola bude zařazena do soutěže.
1. V jakém roce stanul první člověk na Měsíci?
2. Která významná americká astronautická instituce zaštiťuje
výstavu GTS?
3. Do kdy bude výstava GTS
v Praze otevřena?
4. Kolikátým člověkem na Měsíci
je astronaut Charles Duke, který
výstavu GTS slavnostně zahajoval?
5. Jak se jmenoval první člověk
ve vesmíru?
Správné odpovědi zasílejte do
25. května na e-mail
juniordenik@denik.cz. Výherce
budeme kontaktovat.

