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Ptaãí potok a potok bez stromÛ
Je tomu asi pÛl století, kdy mezi burÏoazní pavûdy byly zafiazeny
obory jako genetika, kybernetika, sociologie ãi psychologie. Není
náhodou, Ïe se historie opakuje, ale tentokrát zprava. Nyní se do
této kategorie dostávají „pavûdy“ jako ekologie ãi památková
péãe. PfiestoÏe tfiináct rozhnûvan˘ch profesorÛ pí‰e ministru kultury
Besserovi, aby zachoval dÛm na rohu Václavského námûstí a
Opletalovy ulice, je to jako kdyÏ hází hrách na stûnu a zfiejmû se
brzy doãkáme dal‰ího obchodního domu ãi kanceláfiské budovy.
V osmdesát˘ch letech si jedny bratislavské noviny povzdechly,

Ïe v Praze se chovají ‰etrnûji k historick˘m objektÛm neÏ v
Bratislavû. JenÏe ãasy se mûní a památkové ba‰ty padají jako
kuÏelky jedna za druhou. Nic nepomohlo, Ïe zimní stadion ·tvanice
byl prohlá‰en v roce 2000 kulturní památkou; letos v létû nastala
urychlená demolice. Otázkou je, co na tomto místû vznikne.
Hotel? Obchodní centrum?
Ministr kultury stomatolog Jifií Besser byl prezidentem

berounského hokejového klubu a kromû krátkého koketování s
KSâ v roce 1989 je nestraníkem. V jeho Ïivotopisu jsem nenalezl
jedinou zmínku o tom, Ïe by se nûkdy tfieba okrajovû zajímal o
kulturu. Spí‰e o reklamu a nemovitosti. Proto také nepfiekvapí,
kdyÏ z památkovû chránûného domu udûlá dÛm nepamátkov˘,
kter˘ je ale dobfie prodejn˘.
Dal‰ím odborníkem ve vládû je ministr Ïivotního prostfiedí Tomá‰

Chalupa. Vystudoval Ïurnalistiku, masovou komunikaci,
politologii, historii a práva. Pracoval jako redaktor ve Veãerníku
Praha a v Denním Telegrafu, kde to dotáhl aÏ na zástupce
‰éfredaktora. Veãerník Praha se pfiemûnil v roce 2005 na bulvární
·íp. Denní Telegraf zanikl v roce 1996. Nikde opût není jediné
období, kdy by se tento politik zajímal o Ïivotní prostfiedí. Zkrátka
Ïivotní prostfiedí ho nezajímá a podívat se na ·umavu, kde se to teì
mele se taky zatím nechystá.
Nechci hodnotit, jestli je kácení vzácn˘ch stromÛ oprávnûné

nebo nikoliv, ale pfiekvapuje mne arogance moci, která prosazuje
bez hlub‰í expertízy likvidaci porostu.
Koncem ãervence se sice objevila zpráva, Ïe policejní inspekce

zaãala provûfiovat akci fiadov˘ch policistÛ i zásahové jednotky
proti aktivistÛm, ktefií od poloviny ãervence blokují les u Ptaãího
potoka v Národním parku ·umava a brání stromy pfied dfievorubci.
Na inspekci se obrátil Ekologick˘ právní servis. Policisté - mnohdy
i s pouÏitím pout - vyvlekli nebo odnesli blokádníky. A umoÏnili
dfievorubcÛm kácet kÛrovcové smrky, které aktivisté bránili.
Ekologové jsou pfiesvûdãení, Ïe vedení národního parku nemá ke
kácení stromÛ v jedné z nejcennûj‰ích oblastí ·umavy patfiiãné
v˘jimky. ¤editel parku Jan Strásk˘ tvrdí, Ïe Ïádné v˘jimky
nepotfiebuje a zásahem proti kÛrovci chrání ‰ífiení kÛrovce.
„Po zásahu policie v oblasti u Ptaãího potoka jsme podali podnût

na Inspekci Policie âeské republiky. Domníváme se, Ïe policie v
podstatû sv˘m postupem napomáhá nelegální tûÏbû,“ uvedl v
pondûlí veãer Pavel Franc z Ekologického právního servisu.
Dodal, Ïe se právní servis obrátil na plukovníka Du‰ana Brunclíka,

kter˘ je povûfien fiízením inspekce. Brunclík pak podle France
osobnû nav‰tívil „místo ãinu“ u Ptaãího potoka ·umavû.
Policejní zásah proti blokádníkÛm odsoudil i mezinárodnû

uznávan˘ ekolog, nûkdej‰í senátor a exministr Ïivotního prostfiedí
Bedfiich Moldan.
„Ze zapojení policie jsem osobnû dost znechucen, pfiipomíná mi

to doby dávno minulé. Je to ‰patnû,“ uvedl Moldan, kter˘ za
radikální boj s kÛrovcem ostfie zkritizoval i vedení národního
parku.
Pfiedstavitelé ‰umavsk˘ch obcí ov‰em s podobn˘mi názory

nesouhlasí, místní se opakovanû postavili za plán likvidace kÛrovce
vãetnû kácení napaden˘ch stromÛ.
„V bezzásahov˘ch zónách je absolutní nesmysl kácet,“ oponuje

Moldan, „a to z hlediska pfiírodovûdeckého, tak i lesnického.
Navíc se mi nelíbí systém, kter˘ pfiijalo vedení parku: není
jednoduché urãit, jaké stromy se mají kácet. Pochybuji, Ïe by ‰lo
o to zabránit ‰ífiení kÛrovce.“
Vedení parku svÛj krok u Ptaãího potoka obhajuje i tím, Ïe musí

zabránit i tomu, aby se kÛrovec neroz‰ífiil do sousedních mûstsk˘ch
lesÛ Ka‰persk˘ch hor. Moldan to oznaãil za nesmysln˘ dÛvod.
„Ka‰perské Hory jsou odsud pût kilometrÛ daleko, situace tady

nemÛÏe tu tamní vÛbec ovlivnit,“ poznamenal Moldan.
„Je naprosto nehorázné a nelíbí se mi, Ïe se tu mûní tabule, které

urãují první zónu! Dûlají to se zdÛvodnûním, Ïe informace na nich
není úplná a musí pr˘ uvést, jak chránit osobní majetek. To ale
absolutnû nesouvisí s národním parkem,“ fiekl Moldan.
Vedení parku tvrdí, Ïe postupuje pfiesnû podle zákona a Ïádné

pfiedpisy neporu‰uje. Tvrdí, Ïe naopak ãlenové Hnutí Duha a dal‰í
blokádníci poru‰ují zákon. Park má k dispozici i pfiedbûÏné
opatfiení soudu, které mu napomáhá k zásahu proti kÛrovci u
Ptaãího potoka.
Podle ãeského rozhlasu boj s kÛrovcem na ·umavû zajímá i

Brusel. Vláda musí Evropské komisi vysvûtlovat, proã je tfieba
kácet taky v cenn˘ch zónách národního parku. Situace v oblasti se
pfiitom v posledních dnech vyhrotila, ekologiãtí aktivisté se snaÏí
vlastními tûly zabránit tûÏbû napaden˘ch smrkÛ, správa
·umavského parku proto zvaÏuje u Modravy dokonce nasazení
tûÏké techniky, takzvan˘ch harvestorÛ, údajnû proto, aby stihla
zlikvidovat co nejvíc nakaÏen˘ch dfievin, neÏ z nich kÛrovec
vyletí. Redaktorka Veronika Sedláãková se zeptala Bedfiicha
Moldana, co znamená zájem Evropské komise o  kácení stromÛ v
cenn˘ch lokalitách ·umavy. Mûla by brát tento zájem vláda
váÏnû?
BM:  Já jsem pfiesvûdãen, Ïe ano, protoÏe ·umava je národním

parkem, kter˘ má v˘jimeãn˘ v˘znam nejen pro âeskou republiku,
ale z hlediska celé Evropy a proto je zcela pochopitelné, Ïe
Evropskou komisi a evropskou vefiejnost velmi silnû zajímá, co se
tady dûje.
VS: Proã zejména, podle vás, Ïádá Brusel vysvûtlení, proã je

pro Evropskou komisi tak dÛleÏitá hlavnû zmiÀovaná soustava
Natura 2000, kterou citují i tuzem‰tí ekologové?
BM: Soustava Natura 2000 je takovou pátefií celé ochrany

pfiírody v Evropské unii. Je to skuteãnû promy‰lená soustava
velmi systematická, která by mûla zajistit, aby pfiíroda v rámci celé
Evropy byla chránûná, chránûna dÛslednû, chránûna dobfie a proto

mû vÛbec nepfiekvapuje ten zájem o ·umavu, protoÏe to, Ïe se kácí
i v zónách, které byly jasnû definovány jako bezzásahové, to
znamená bez nûjak˘ch základních zásahÛ proti takov˘m vûcem,
jako je kÛrovec. Je pochopitelné, kdyÏ se to najednou nedodrÏuje,
tak Ïe Evropská komise projevuje o to zájem a Ïádá vysvûtlení.
Podle senátora za ODS Tomá‰e Jirsy se jedná o standardní dotazy

v rámci ‰etfiení stíÏnosti obãanÛ Evropské unie.
VS: A co tfieba názor vûdecké obce, která také je na stranû

ekologÛ?
TJ: Obecnû se ví, Ïe kdyÏ se prostû nepokácí kÛrovcov˘ strom,

tak vzlétl˘ kÛrovec zniãí v pfií‰tím roce dal‰ích 10 stromÛ. âili
jestli se tam dneska nepokácí tûch 3000 napaden˘ch stromÛ,
nûkde tu kÛrovcovou kalamitu musíme kácením zastavit.
VS: Pane Moldane, je to tak podle vás?
BM:  V tûch cenn˘ch lokalitách, právû v místû tûch podmáãen˘ch

smrãin, ra‰elini‰È a podobnû, je spousta mal˘ch kÛrovcov˘ch
ohnisek, které se prostû ne‰ífií. To je skuteãnost, to je dokázáno,
tam jsou prostû uÏ dávno okolo toho nové podrosty.
K problému se rovnûÏ vyjádfiil i ãlen akademie vûd âR Pavel

Kindlmann, kter˘ by podporoval ráznûj‰í zásah proti kÛrovci v
okrajov˘ch ãástech parku, nikoli ale v jádrov˘ch lokalitách.
Horské smrãiny jsou podle vûdcÛ ve vy‰‰ích polohách parku
pfiirozen˘mi lesy, v niÏ‰ích partiích smrky nahradily dfiívûj‰í jedle
a buãiny. Tam vidí ekologové prostor pro lidsk˘ zásah. Místo
smrkÛ by v niÏ‰ích polohách mûly znovu dostat prostor jedle a
buky, které by vytvofiily pfiirozené pásmo proti ‰ífiení kÛrovce do
okolních lesÛ. Na rakouské ãásti hor bylo toto pásmo zachováno
a jako pfiirozená bariéra funguje.
„Strásk˘ chce na ·umavû pokácet 68000 stromÛ. Tedy zhruba

patnáctkrát víc, neÏ je vyznaãeno jen u Ptaãího potoka. I kdyby
mûl tisíc dfievorubcÛ, je nepravdûpodobné, Ïe to do v˘letu kÛrovce
stihne. Je mi proto záhadou, proã zamûfiil své síly zrovna na
kontroverzní Ptaãí potok, kdyÏ má z lesního zákona povinnost
dÛslednû zasahovat ve v‰ech zásahov˘ch zónách,“ uvedl
Kindlmann.
(·umavskou v˘zvu uvádíme na str. 4)

Ale‰ Bfiezina. aktuálnû.cz, âRO, âTV

To nebyl uragan, ale tuhle spoušť udělali lidé na Šumavě Foto: Iva Zimová


