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My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice apelujeme
na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních hodnot lesů v Národním parku
Šumava:
Jsme znepokojeni situací na Šumavě, kde odumírají největší plochy lesů ve střední Evropě. Lesní
ekosystémy v Národním parku Šumava jsou devastovány a zcela ponechány napospas kůrovci. Výsledkem
jsou stále se rozšiřující tisíce hektarů suchých lesů včetně zbytků původních pralesů, likvidace genofondu
původního šumavského smrku a následně zbytečně vznikající stovky hektarů holin. Nyní je kůrovcem
bezprostředně ohrožen i prales v lokalitě významné pro český národ - u Pramenů Vltavy, kde rostou až čtyři
sta let staré stromy. I toto místo má být však zničeno.
Národní park Šumava byl založen pro ochranu přírodních hodnot Šumavy, především lesů, které
zaujímají většinu jeho rozlohy. Jeho posláním je uchovaní a zlepšování unikátního přírodního prostředí,
nikoli experimentovaní malé uzavřené skupiny nezodpovědných státních úředníků a "ekologů".
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Lesy v Národním parku Šumava jsou dědictví, které nam zanechali naši předkóvé, a nikdo nemá
ně připravit generace, které přijdou po nás.

Nechceme na Šumavě lesy kácet, chceme, aby se o ně řádně pečovalo, aby se postupně
zlepšovala jejich přirozená druhová skladba.

Vyzýváme proto Vládu a Parlament České republiky, aby:
1.

se bezodkladně začaly zabývat situací na Šumavě;

2.

zastavily bezohledné ničení hodnot, pro které byl Národní park Šumava vyhlášen, a zahájily
jejich důslednou ochranu podle platných právních předpisů;

3.

přizvaly

4.

k

řešeni

odborníky, samosprávu i vlastniky na obou stranách hranice;

pravdivě informovaly veřejnost o stavu Národního parku Šumava a o záměrech jeho dalšího
směrování;

5.

zajistily, že Ministerstvo životního prostředí ČR se bude chovat jako nezávislý státní orgán a
nebude ve věcech rozhodování o Národním parku Šumava ovlivňováno úzkou zájmovou
skupinou vědců a členů nevládních organizací;

6.

dodržovaly mezinárodní závazky směřující k ochraně přírodních hodnot Šumavy.

Děkujeme.
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Svaz obcí Národního parku Šumava,

Zastupovat petični výbor při jednání se státními orgány je oprávněn
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. Č. 85/1990 Sb.).

