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Management ochrany lesa v hraniční oblasti mezi Národním parkem Šumava,
Bavorskem a Rakouskem
Vážený pane ministře Bursíku,
otázka správného managementu lesů v příhraničních oblastech Šumavy je od založení
Národních parků Bavorský les a Šumava stále se opakujícím tématem diskuzí mezi našimi
zeměmi. Velkou roli zde hraje problematika lýkožrouta smrkového.
Po úspěšných jednáních bylo před třemi lety nalezeno společné řešení, za což jsem vašemu
předchůdci vyslovil svůj vřelý dík. Zvláštní důležitost pro nás má „dlouhodobě platná
dohoda“, podepsaná ve Vimperku 3. 2. 2005. V bodě číslo 2 usnesení bylo ujednáno, že podél
hranice Národního parku Šumava s oběma sousedícími vlastníky lesů v Bavorsku a Rakousku
bude zavedeno ochranné pásmo, které bude na české straně široké 200 m.
V poslední době však není tato dohoda ze strany Národního parku Šumava již očividně
dodržována. Jak jsem byl informován, nebyla v loňském roce v tomto ochranném pásmu
provedena žádná účinná ochranná opatření. Důsledkem toho drasticky zesílilo napadení
lýkožroutem smrkovým v sousedních hospodářských lesích Bavorských zemských lesů a
podle nám předložených informací také na rakouské straně v lesním závodě Schlägl.
Obzvláště závažná je situace v oblasti Třístoličníku, kde byly autochtonní horské smrkové
lesy, staré 200 –300 let a nacházející se v evropsky významné lokalitě Natura 2000 tak silně
poškozeny, že jejich rozpadu již nelze zabránit a hrozí zde prudké zhoršení stavu celé oblasti.
Aby se zabránilo rozšíření lýkožrouta smrkového do přilehlých hospodářských lesů, je
bezpodmínečně třeba vyvinout v následujících letech zvýšené úsilí. Tlumení lýkožrouta
smrkového na bavorské straně se však může zdařit jen za podmínky, že důsledná ochranná
opatření budou provedena také v příhraniční oblasti na české straně.
Lesní závod Neureichenau se v rámci rozhovorů opakovaně pokoušel přesvědčit kompetentní
místa na české straně o nutnosti a naléhavosti provedení opatření ochrany lesa, tak jak bylo
dojednáno dohodou z 3. 2. 2005, bohužel však neúspěšně.

V minulosti vždy existovaly mezi Národním parkem Šumava a jeho bavorskými sousedy
dobré odborné kontakty. Je mým velkým přáním, aby se kritická a stále se zhoršující situace
ochrany lesa podél bavorsko-české hranice mohla na základě této dobré spolupráce co možná
nejdříve urovnat. Prosím Vás proto, abyste se věnoval řešení tohoto problému, a dávám ještě
jednou a naléhavě podnět ke vzájemnému rozhovoru na úřední rovině.
Je mým velkým přáním, aby dlouholetá a osvědčená sousedská spolupráce dále pokračovala,
a naše přírodní bohatství tak mohlo být chráněno a zachováno i v následujících letech.
S přátelským pozdravem
Josef Miller
Kopie na vědomí e-mailem :
a)
Bavorským zemským lesům v Řezně
b)
Bavorskému zemskému ústavu lesa a lesního hospodářství ve Freisingu
c)
Úřadu pro zemědělství a les v Regen

