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Mýty a skute čnosti o  Šumavě 
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Přírodov ědecká fakulta Univerzity Karlovy 

 
 

Je nezam ěstnanost v NPŠ katastrofální? 
 

Svaz obcí NPŠ (SONPŠ) sdružuje 22 obcí1, jejichž katastr zasahuje alespoň malou částí do 
území NPŠ (viz též tab. 2). Z nich však pouhých 6 obcí leží svým intravilánem přímo uvnitř NPŠ 
(obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - území NPŠ,  

  - území CHKO Šumava 

 

 

 

Obr. 1. Obce sdružené ve Svazu obcí NPŠ:  

� - 6 obcí  ležících přímo uvnitř NPŠ,  

� - 5 obcí ležících na hranici NPŠ,  

� - 11 obcí ležících mimo NPŠ;  

 

                                                 
1 http://www.svazobci.sumavanet.cz/svazobci/onas.asp 
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Míru nezaměstnanosti2 v těchto obcích ukazuje obr. 2. Pro srovnání jsou zde uvedeny 
ještě obce ležící ve třech dalších územích: (i) na vyšebrodsku, což je oblast východně od NPŠ, 
kde neexistuje žádné velkoplošné chráněné území (obr. 3), (ii) všechny obce v okrese Český 
Krumlov, do něhož spadá část území NPŠ, (iii) obce v okrese Bruntál. Ukazuje se, že obce ležící 
uvnitř NPŠ mají nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech uvažovaných skupin obcí. Např. 
sousední vyšebrodsko má míru nezaměstnanosti téměř dvakrát vyšší než obce uvnitř NPŠ. 

Míra nezaměstnanosti (%)

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

Obce ve SONPŠ
ležící uvnit ř NP

Obce ve SONPŠ
ležící mimo NP

Obce na
vyšebrodsku -

oblast ležící
nedaleko NPŠ

Obce v okrese
Český Krumlov

Obce v okrese
Bruntál

 

Obr. 2. Srovnání míry nezaměstnanosti2 ve vybraných oblastech v NPŠ a 
mimo něj. 

 

Obr. 3. � - obce sdružené ve SONPŠ (východní část)  � - obce na 
vyšebrodsku.  

                                                 
2 Počítáno ke dni 31.12.2010, což je nejnovější údaj dosažitelný na této úrovni ve veřejné 
databázi Českého statistického úřadu - viz: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=15&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cas_3_9=
20101231&cislotab=TPR6010PU_OB1.159&vo=null&verze=0&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?childsel0=1&cislotab=MOS+A04+OB2.53&voa=tabulka&go_zobra
z=1&childsel0=1&verze=0 
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Totéž ukazuje i historický průběh míry nezaměstnanosti v letech 1993-2011 na obr. 4: v NPŠ je 
dlouhodobě nižší míra nezaměstnanosti, než v jiných venkovských oblastech ČR. 

 

 

Obr. 4. Míra nezaměstnanosti v NPŠ (ŠUNAP) a mimo něj (ČR – průměr pro ČR, 
volná krajina – na venkově, ZCHÚ – ve zvláště chráněných územích)3. 

  Počet nezam ěstnaných 

Obce 
uvnit ř 
NPŠ 

Horská Kvilda 1 
Kvilda 3 
Modrava 2 
Prášily 17 
Srní 18 
Stožec 12 

 Celkem  53 

Obce 
patřící 

k 
SONPŠ 
ležící  
vně 
NPŠ 

Borová Lada 23 
Čachrov 27 
Hartmanice 91 
Horní Planá 166 
Horní Vltavice 16 
Kašperské Hory 128 
Lenora 44 
Nicov 1 
Nová Pec 55 
Nové Hutě 7 
Rejštejn 26 
Stachy 33 
Strážný 21 
Volary 204 
Železná Ruda 91 
Želnava 20 

 Celkem  953 

Tab. 1. Počet nezaměstnaných v obcích patřících do Svazu obcí NPŠ2. 

                                                 
3 Braniš M. a kol., Předběžné dílčí výsledky studie Přírodovědecké fakulty UK o vybraných 
socioekonomických faktorech regionu NP Šumava provedené v letech 2010-2011, 
nepublikováno 
 



4 

Ve skutečnosti se jedná o několik desítek nezaměstnaných uvnitř NPŠ (53 lidí k 31.12.2010), a 
zhruba tisíc nezaměstnaných v celém SONPŠ (tab. 1) – srovnejme to se zhruba 2500 lidí, kteří 
budou propuštěni při případném uzavření dolu Paskov.  

 Navíc – polovina z těchto nezaměstnaných bydlí ve třech velkých obcích (Volary, 
Kašperské Hory, Horní Planá – tab. 1), ležících zcela mimo NPŠ, kde by tedy jistě bylo jiné 
řešení, než zaměstnávat lidi v NPŠ třeba na kácení dříví.  

Značná část nezaměstnanosti vůbec nemá souvislost s existencí NPŠ. Např. dle starosty 
Hůlky4 byla nedávno v Horní Plané zrušena mlékárna, která zaměstnávala 50-60 lidí – což je 
třetina nezaměstnaných v této obci. Nebylo by tedy řešením pomocí subvencí obnovit zdejší 
mlékárnu, kterou by provozovalo místní družstvo nebo sama obec, než tvrdošíjně prosazovat 
ekonomicky prodělečnou5 stavbu lanovky? Jiným příkladem je sousední Nová Pec, jejíž starosta 
též prosazuje lanovku. Zrušením manipulačního skladu dřeva přišlo v Nové Peci o práci osmnáct 
lidí6, což je dle tab. 1 třetina ze všech nezaměstnaných obyvatel v této obci. Nebylo by lépe zde 
pomocí subvencí vytvořit třeba pilu, nebo jiný podnik na zpracování dřeva, kde by se uplatnila 
kvalifikace těchto lidí?  

Obecně – nebylo by vhodné úsilí o snížení nezaměstnanosti zaměřit především na oblasti, 
které to skutečně potřebují? Nebylo by vhodné hledat konkrétní opatření formou subvencí (třeba 
z evropských fondů) na výstavbu výrobních zařízení (mlékárny, pily, sýrárny, drobní živnostníci 
a řemeslníci atd.) náhradou za to, co bylo v poslední době zrušeno? 

 

                                                 
4 http://jihocesky-kraj.5plus2.cz/hulka-jiny-projekt-nez-lanovka-neni-d67-/cesky-
krumlov.aspx?c=A131128_092942_ppd-cesky-krumlov_52296 
5 Dickie I., Whiteley G. (2013) An Outline of Economic Impacts of Management Options for Šumava National Park, 
Eftec, London (www.sumava-kurovec.cz ). 
 
6 http://www.modrenoviny.cz/region/spravu-narodniho-parku-ceka-v-pristim-roce-vyrazne-setreni.html  
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Jsou obce v NPŠ skute čně chudé? 
 

Odpověď dá tab. 2. Specifický příjem obcí (průměrný celkový příjem za roky 2008–2012 dělený 
počtem obyvatel), jinak řečeno příjem obce z daní, dotací apod. vztažený na jednoho obyvatele, 
je u obcí sdružených v SONPŠ dvakrát větší než průměrný příjem obcí s 1-100 obyvateli jak 
v Jihočeském, tak Západočeském kraji (cca 42 tis. vs. cca 20 tis. Kč) a dokonce více než 3x větší 
než průměrný příjem obcí se 200-500 obyvateli v obou krajích (cca 42 tis. vs. cca 12-16 tis. Kč)7 

 

 

Obec VK  VK v NP 
Procento 
rozlohy 

NPŠ  

Počet 
obyvatel* 

Specifický 
příjem 

 (ha) (%) (%)  (Kč/obyv.) 
Borová Lada 6,895 48 4.86 280 43,420 
Čachrov 8,818 19 2.45 553 38,225 
Hartmanice 6,221 27 2.51 1,106 31,874 
Horní Planá 9,926 15 2.20 2,189 25,486 
Horní Vltavice 5,880 8 0.68 390 33,862 
Horská Kvilda 2,991 100 4.39 73 50,267 
Kašperské Hory 4,412 33 2.13 1,593 53,009 
Kvilda 4,518 100 6.64 170 86,603 
Lenora 1,780 4 0.12 800 19,631 
Modrava 8,163 100 11.99 52    2.980,407 
Nicov 1,378 11 0.22 77 33,681 
Nová Pec 6,638 78 7.61 563 28,811 
Nové Hutě 2,324 53 1.82 85 32,270 
Prášily 11,227 100 16.49 152 67,023 
Rejštejn 3,044 84 3.76 236 47,833 
Srní 3,348 100 4.92 290 65,891 
Stachy 2,813 8 0.32 1,218 19,620 
Stožec 10,478 100 15.39 212 69,278 
Strážný 4,964 92 6.71 451 81,756 
Volary 10,763 11 1.79 4,013 20,548 
Želnava 1,034 65 0.99 139 17,753 
Železná Ruda 7,981 17 2.01 2,318 23,069 

Total / Mean 125,596  100.00 16,960 
175,924 / 
42,377**  

Západočeský kraj    571,709 20,109***  
12,550****  

Jihočeský kraj    636,138 21,956***  
16,668****  

ČR    10.505,445  

 
Tab. 2. Obce sdružené ve Svazu obcí NPŠ, velikost jejich katastru (VK), procento 
jejich katastru, jež se nachází v NPŠ (VK v NP; obce s celým katastrem uvnitř NPŠ 
jsou vyznačeny tučně), procento rozlohy NPŠ, jež zabírá jejich katastr, počet 
obyvatel a specifický příjem obce. *ke 31/12/2011; ** včetně/kromě Modravy – údaj 
pro tuto obec silně ovlivněn příjmem miliardáře Bakaly, jenž tu byl rezidentem; *** / 
**** obce s 1–100, resp. 200–500 obyvateli. Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/  

                                                 
7 A to i po odečtení Modravy, kde byl údaj silně ovlivněn daněmi miliardáře Bakaly, jenž zde 
měl trvalé bydliště. 
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Je les po k ůrovcovém žíru skute čně 
suchý a mrtvý? 

 
 

Zcela jednoznačnou odpověď poskytují data z obou stran Šumavy. Výzkumník Správy NP 
Bavorský les (BWNP), Dr. Marco Heurich, uvádí ve své přednášce na České zemědělské 
univerzitě v Praze 7.12.20118 a poté 7.1.20132 na Univerzitě Karlově9, že v NP Bavorský les 
dochází na místech postižených kůrovcovým žírem po cca 15 letech k přirozenému zmlazení o 
průměrném počtu cca 4500 stromků na ha, z toho více než 2000 stromků vyšších než 1 m, 
přičemž oblasti bez zmlazení se v celém BWNP prakticky nevyskytují – a to vše bez zásahu 
člověka, (viz též obr. 5). 

 Tytéž výsledky přinesl intenzivní biomonitoring zmlazení na 130 experimentálních 
plochách v bezzásahových oblastech na české straně Šumavy, v NPŠ10: v průměru bylo nalezeno 
samovolně vyrůstajících 4848 jedinců/ha, a dokonce 7882 jedinců/ha, pokud bylo provedeno 
detailní sčítání i nejmenších semenáčků, přičemž lesnickou literaturou doporučený počet 
semenáčků při umělém vysazování je cca 3000-3500 jedinců/ha. Při umělé výsadbě se tedy 
vysazuje méně  semenáčků, než jich vznikne přirozenou regenerací bez zásahu člověka. Opět se 
potvrdilo, že po několika letech po žíru kůrovce dochází téměř všude (s několika málo 
výjimkami) k masivnímu zmlazení na celé ploše (obr. 6). 

 

 
                                                 
8 http://video.czu.cz/FLD/svoboda/#  
9 http://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/bavorsky-les-dr-%20heurich  
10P. Čížková, M. Svoboda, Z. Křenová: Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-
intervention management areas of the Šumava National Park – the first results of the Biomonitoring project. Silva 
Gabreta 17: 19-35. fulltext: http://www.npsumava.cz/gallery/17/5221-sg17_1_cizkova.pdf  

Obr. 5. Přirozené zmlazení 
v bezzásahových oblastech NP 
Bavorský les.  

Nahoře: postupně ztmavující se 
zelená barva indikuje rok 
pozorování, čísla nahoře počty 
živých rostoucích semenáčků na 1 
ha.  

Dole: legenda dole ukazuje počty 
semenáčků na 1 ha, čísla jednotlivé 
roky; oblasti s méně než 400 
semenáčků na 1 ha se v celém 
BWNP v roce 2011 již prakticky 
nevyskytují. 
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Obr. 6. Přirozené zmlazení v bezzásahových oblastech NPŠ. Kroužky 
různých velikostí ukazují počty semenáčků přirozeného zmlazení na 1 ha 
porostu. 
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Take-home message: 
 

• Nezaměstnanost na Šumavě existuje, ale není nijak nadprůměrná v porovnání s jinými 
oblastmi v republice, speciálně s moravskoslezským krajem a  podkrušnohořím. 

• Nezaměstnanost na Šumavě zcela jednoznačně nevyřeší zmenšení jádrových 
(bezzásahových) zón. Naopak, přítomnost divočiny bude stále více lákat turisty, protože 
pravá divočina již ve střední Evropě existuje pouze na Šumavě5. 

• Ke snížení nezaměstnanosti by mohla pomoci (evropskými?) dotacemi podpořená 
výstavba či obnova výrobních podniků, které zde byly zrušeny (mlékárna a sýrárna 
v Horní Plané, dřevozpracující podnik v Nové Peci, nahrazující bývalý zdejší 
manipulační sklad dřeva apod.) a jejich následné provozování místními obyvateli či 
samotnými obcemi. 

 

A hlavn ě: 
Je třeba věřit pouze a jen tvrzením, podepřeným skutečnými daty nasbíranými v terénu, 
nikoli ničím nepodloženým politickým frázím, k nimž se často uchylují místní politici, 
především z ODS11. 

 

 

                                                 
11 Např.  
  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Jirsa-ODS-Medialni-valka-o-Sumavu-opet-zacala-303449 
  http://www.modrenoviny.cz/blogy/jan-zahradnik-kdo-chce-narusit-smir-na-sumave.html  


