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Abstrakt 

Práce se zabývá kritickou analýzou (CDA) textů týkajících se správy Národního parku Šumava. 

Z vyváženého korpusu dvou desítek textů, které byly publikovány v tištěných médiích nebo na 

internetu během let 2008 a 2011, vytýká pomocí diskurzivně-historické metody (DHA) centrální 

témata, stereotypy a koncepty. S pomocí detailně popsaného historického kontextu, v němž texty 

vznikaly, práce směřuje ke zmapování jazykových a narativních strategií, kterých jednotliví autoři 

užívají k dosažení komunikačního úspěchu a dominance v rámci diskurzu. 

 

Klíčová slova: diskurz, Národní park Šumava, média, kritická analýza diskurzu, diskurzivně-historická 

metoda, téma, narativ, stereotyp, koncept, kontext, komunikace. 

 

Abstract 

The thesis deals with a critical analysis (CDA) of the texts regarding with the management of the 

Šumava National Park. Using discourse-historical approach (DHA) it points out the central topics, 

topoi and concepts comming from the balanced corpus of two tens of texts, which were published in 

medias or on the intenet between 2008 and 2011. Thanks to the detailed description of context, thesis 

targets on the mapping of strategies, which the authors use to succeed in the communication and to 

dominate the discourse. 

 

Key words: discourse, Bohemian Forest National Park, medias, CDA, DHA, topic, narrativ, 

stereotype, concept, context, communication. 
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1. Úvod 

 

1.1 Téma 

Dvacet let historie Národního parku Šumava je obdobím nepřetržitých sporů o to, co národní park 

v českém rámci vůbec je, jaká je jeho definice a jeho poslání. V diskuzi se v tomto období objevují 

a časem i ustalují otázky po smyslu ochrany životního prostředí a po její rentabilnosti, ruku v ruce 

s aktuálním problémem veřejného prostoru a obecného prospěchu. 

Devět ředitelů, kteří se v čele NPŠ během dvou dekád vystřídali a kteří v parku často zcela 

měnili strategii spravování svých předchůdců, dobře dokládá složitou a neuzavřenou cestu ustalování 

národního parku jako způsobu a stupně ochrany určitého území. Založením NPŠ totiž do našeho 

prostoru vstupuje cosi nového – rozsáhlé území, na kterém je deklarováno ponechání přírody vlastním 

procesům jako určující princip. Na českém území nejstarší národní park v Krkonoších, který byl 

založen v roce 1963, rozlohou ani kvalitou svého prostředí neodpovídá definici národního parku podle 

mezinárodní autority IUCN (International Union for Conservation of Nature). Krkonošský národní 

park na méně než dvoutřetinové rozloze NPŠ sestává z malých, přísně chráněných území, která 

sousedí s rekreačně a značně turisticky využívanými areály. 

Gradace lýkožrouta smrkového, která se poprvé výrazněji vystupňovala čtyři roky po založení 

NPŠ v polovině 90. let a následně po orkánu Kyrill v roce 2007 a která v krátkém časovém horizontu 

způsobila výraznou proměnu podoby šumavských lesů, ukázala, nakolik jsou v českém prostředí vágní 

koncepty jako např. přirozenost nebo příroda. 

Nejasnost předmětu ochrany NPŠ spočívá v otázce, zda chráníme stav, který na území byl 

v době vyhlášení, nebo přírodní procesy samotné. Tuto nejasnost nacházíme již v nařízení vlády, 

kterým byl NPŠ roku 1991 ustaven1. V § 2 Poslání národního parku stojí: „Posláním národního parku 

je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí 

přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování 

typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního 

parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí.“ 

Přímí aktéři, kteří v diskurzu o NPŠ aktivně vystupují, se však otevřeně střetávají v problému 

lesnických zásahů v šumavských smrčinách. Primární spory o výklad základních konceptů vystupují 

na povrchu (v obrazu diskurzu o NPŠ) jako prostý střet dvou rozdílných pohledů na hospodaření 

v lesích (spor „zasahovačů“ a „bezzásahovců“). 

 

                                                           

1
 Nařízení vlády 163/1991 Sb. (http://www.npsumava.cz/gallery/3/971-narizeni163_92.pdf). 
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1.2 Cíl 

V této práci provedu podrobnou analýzu vybraných textů, které odrážejí spor o způsob hospodaření 

v NPŠ a zároveň do tohoto sporu vstupují a utvářejí ho. Na debatě o NPŠ mě primárně zajímá, jací 

aktéři do ní vstupují, z jakých pozic tak činí a čeho se svou aktivitou snaží dosáhnout. 

Diskurz o NPŠ je tvořen texty, které konstruují vlastní obrazy skutečnosti. To, jaká je 

například objektivní rozloha „plochy lesa s odumřelým vrchním stromovým patrem“ nebo co znamená 

„smrková monokultura“, je pro potřeby mého výzkumu podstatné. Předmětem mého zájmu je totiž 

nejen to, jak je skutečnost konstruována čistě v prostoru textů. Pokud se například v textu vyskytuje 

spojení „k ůrovcová kalamita“, tvrzení, že „na Šumavě jde o dřevo“ nebo že „nad 1 200 m n. m. 

nejsou stromy nikde“, vnímám je jako integrální součást mediálního obrazu NPŠ. Zajímá mě ale také, 

jakou hodnotu mají tato tvrzení v konfrontaci s fakty (viz kapitolu 2). Zjevné lži a falešné argumenty 

odhalují pozadí stereotypů a konceptů, jež celému diskurzu o NPŠ dominují. Stereotyp „boje 

s kůrovcem“ například vychází z falešného argumentu založeného na „normálním lese“ nebo 

„škůdci“ . „Škůdce“ pak vychází nejen z obecného stereotypu, který nazírá přírodu komplexně 

z hlediska hospodářského výnosu, ale také například z nepravdivého tvrzení, že „nad 1 200 m n. m. 

nejsou stromy nikde“. 

Cílem mé práce je na základě analýzy textů představit diskurz o NPŠ, to znamená představit 

dominantní aktéry, koncepty a prostředky, kterými vytvářejí obraz NPŠ. Konfrontací s objektivní 

realitou pak ukázat, jaké diskurzivní strategie aktéři volí, jakých jimi dosahují výsledků a jaké pozice 

v hierarchii (řádu) diskurzu o NPŠ jimi dobývají. 

 

1.3 Metoda a materiál 

Vybraný a roztříděný materiál podrobím kritické analýze, která z textů vytkne to, co z nich vyplývá 

jako výchozí a samozřejmé, tedy především stereotypy a koncepty. Cílím k odkrytí toho, co v rámci 

daného diskurzu vypadá jako samozřejmé a přirozené (jako součást pozadí). 

Za výchozí jsem si stanovil diskurzivně-historickou metodu (DHA), jak ji vytvořili Wodaková 

a Reisigl2. Diskurz, kterým se zabývám, definuji tématem – Národním parkem Šumava –, proto 

diskurz o NPŠ. Metoda DHA je pro analýzu diskurzu o tématu, které je dlouhodobé, ideální. To, že se 

ve své analýze budu zabývat texty pouze ze čtyřletého období (2008–2011), vyplývá z okolnosti, že 

diskurz o NPŠ nebyl dosud lingvisticky zkoumán, a proto jsem si pro vstupní analýzu tohoto tématu 

zvolil jeden časově konkrétní a přitom významný výsek z debaty o NPŠ, abych definoval základní 

parametry tohoto diskurzu a v budoucí práci je mohl ověřit na delším časovém období. 

 

                                                           

2
 Wodak, R., & Reisigl, M. (2009). The Discourse-Historical Approach (DHA). In Wodak, R., & Meyer, M. Methods 

of Critical Discourse Analysis: Second Edition. (2009, pp. 87-121). London: Sage Publications Ltd. 
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2. Faktografické pozadí Národního parku Šumava 

 

2.1 Vývoj osídlení a historie 

První významnější osidlování území Šumavy se datuje do období kolonizace ve 13. století, kdy 

pravděpodobně, v souvislosti s těžbou zlata a železné rudy, dochází k prvním projevům 

významnějšího odlesňování. Spíše však v oblastech vně dnešního národního parku. Tím v době 

středověku vedlo jen několik „zemských stezek“, které s sebou přinesly zejména v pozdním 

středověku sporadické osídlení i do vyšších poloh (Kvilda, České Žleby ap.). Osidlování obtížněji 

přístupných oblastí, a tedy i těch ve vyšších polohách, s sebou přinesl až počínaje 16. stoletím rozvoj 

sklářství, jehož technologie byly náročné zejména na spotřebu palivového dřeva, konkrétně dřeva 

bukového, které se využívalo k výrobě potaše3. 

Těžba původních horských smrčin a rozmach osídlení se datuje až od 18. století. Stavba 

plavebních kanálů na počátku století 19. umožnila poprvé přepravovat šumavské dřevo na větší 

vzdálenosti – do Prahy a Vídně. V této době došlo k rozsáhlým odlesněním hlavně v nižších polohách, 

které byly následně uměle zalesněny smrkem. Zbylé rozsáhlé horské pralesy padly během známých 

vichřic v letech 1868 a 1870. Během dlouholetého zpracovávání polomů dosáhlo osídlení a ekonomika 

Šumavy svého vrcholu. Část přírodovědců a lesníků4 však tvrdí, že tehdejší kapacity (lidské 

a technologické) nestačily na zpracování polomů v nejvyšších horských polohách, v důsledku čehož se 

ve vrcholových partiích Šumavy dodnes vyskytují rozsáhlé plochy lesa de facto primárního, vzniklého 

přirozenou regenerací z vlastního potenciálu. 

Od počátku 20. století území Šumavy spíše chudlo a postupně se začalo vylidňovat. V letech 1938 

a následně 1945–46 došlo k odsunu a odchodu většiny šumavských obyvatel. Zaniklo tak mnoho obcí. 

Následovalo uzavření pohraniční oblasti na čtyřicet let. 

Po roce 1989 se na Šumavu i do nově vzniklého národního parku začali stěhovat lidé, a to 

zejména sezónně za rekreací. Sčítání lidu opakovaně ukazuje, že se ve 22 obcích, které částí své 

výměry leží na území NPŠ5, počet trvalých obyvatel prakticky nemění. Navzdory tomu, že se počet 

trvalých obyvatel od doby založení parku příliš nezměnil (osciluje kolem jednoho tisíce), počet domů 

na jeho území rapidně narůstá. A to navzdory skutečnosti, že turistickým trendem posledních let jsou 

jednodenní výlety bez přenocování – tuto tendenci můžeme pozorovat i v jiných oblastech České 

                                                           

3 Anděra, M., & Zavřel, P. (2003). Šumava: příroda, historie, život. (Vyd. 1., 799 s.) Praha: Baset. 

4 viz např. Šantrůčková, H., & Vrba, J. (2010). Co vyprávějí šumavské smrčiny: Průvodce lesními ekosystémy 

Šumavy. (p. 153). Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, s. 75. 

5 www.npsumava.cz/cz/1214/2027/clanek/obce-v-nps/. 
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republiky6. Nárůst ubytovacích kapacit, tzv. apartmánů, je tedy motivován pravděpodobně ryze 

investičně. Většina nových staveb, respektive bytů, končí totiž zpravidla ve vlastnictví nebo je přímo 

budována investory nepocházejícími z regionu. Dochází tak nezřídka k situacím, kdy se vysidlováním 

trvalých obyvatel vyprazdňuje zástavba v „centrech“ obcí. Tyto obce se však zároveň rozšiřují směrem 

na „periférii“, kde rostou čtvrti rekreačních objektů. 

Způsob a míra výstavby na území parku, územní plánování a podíl rozlohy III. zón, které 

k určitému stavebnímu rozvoji slouží, tvoří pole sporu, který je více či méně zřetelně navázán na 

problematiku poslání NP, a nepřímo tudíž i na svár o způsob hospodaření v tamních lesích. Zatímco 

III. zóna dnes tvoří zhruba 5 % rozlohy parku, návrh zákona o NPŠ sepsaný Plzeňským krajem7 

počítal s 6 % nově zavedených IV. zón, které by spolu se zónami III. zabíraly téměř 70 % rozlohy 

parku, čímž by na většině území parku de facto přestala být ochrana přírody určujícím principem. 

Tento by nahradil stavební rozvoj. O návrhu zákona dále. 

 

2.2 Právní zakotvení 

Národní park Šumava (dále též NPŠ) byl vyhlášen nařízením vlády 163/1991 Sb. v březnu 1991 na 

ploše 68 000 hektarů. Základem pro vznik tohoto národního parku byla již existující Chráněná 

krajinná oblast Šumava (dále též CHKOŠ), která byla ve stejnojmenném pohoří ustavena v prosinci 

roku 1963 na ploše 168 000 hektarů (první velkoplošné státní rezervace vznikaly na území dnešního 

parku již před druhou světovou válkou). NPŠ se rozkládá v příhraničních oblastech někdejší CHKOŠ 

a dnešní chráněná krajinná oblast tvoří pro NPŠ takzvané ochranné pásmo. Národní park Šumava se 

stal a dodnes i zůstal největším národním parkem na území České republiky. Území NPŠ je zároveň 

od roku 1990 součástí biosférické rezervace pod záštitou UNESCO8, tamní mokřady jsou od téhož 

roku pod názvem Šumavská rašeliniště registrovány tzv. Ramsarskou konvencí9. V rámci právních 

předpisů Evropské unie je celý NPŠ součástí Ptačí oblasti Šumava, a je tedy zahrnut v systému 

Natura200010. 

                                                           

6
 http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr. 

7
 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=n%C3%A1vrh%20z%C3%A1kona%20o%20n%C3%A1rodn%C3%ADm%

20parku%20%C5%A1umava%20plze%C5%88sk%C3%BD&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFEQFjAE&url=http

%3A%2F%2Fwww.plzensky-kraj.cz%2Fcs%2Farticle%2Fnavrh-zakona-o-narodnim-parku-

sumava%3Fsekce%3Dall&ei=XLYGUOuSIrPT4QSviKT0CA&usg=AFQjCNH1hHiB-ZR22laQfM_25SCUv7-

DAg&cad=rja. 

8 http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=CZE+04. 

9
 ramsar.wetlands.org. 

10
 http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php. 
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Ačkoli národní park je obecně zřizován státem a míra a způsob ochrany přírody v něm závisí 

právě na vůli státu, je celosvětovým zvykem členit území parků na takzvané zóny ochrany přírody. 

Tyto zóny obvykle bývají podle přísnosti ochrany odstupňovány na škále I. až IV., zřídka i V., 

přičemž na území prvních zón bývá z ochranářského hlediska uplatňován management nejpřísnější, 

I. zóny se proto často – a nezřídka nepřesně – označují za „bezzásahové“. I. zóna byla roku 1991 

vyhlášena zhruba na 25 % rozlohy NPŠ a tvořila prakticky čtyři až pět rozsáhlých celků (viz mapu 1). 

5 % zaujímala III. zóna, která zahrnovala téměř jen větší sídliště. IV. zónu NPŠ nemá, a II. zóna tak 

zaujímala území zbylé. 

 

 

Mapa 1 – Zonace NPŠ z doby jeho vyhlášení. 

 

Kontext českých národních parků: 

 Název Založení Rozloha Ochranné pásmo I. 

zóna 

II. 

zóna 

III. 

zóna 

1. Krkonošský národní 

park 

1963 38 500 

ha 

55 000 ha 12 % 14 % 74 % 

2. Národní park Podyjí 1991 6 300 ha 2 900 ha 35 % 36 % 29 % 
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3. Národní park České 

Švýcarsko 

2000 7 900 ha Tvořeno přilehlými 

CHKO 

21 % 78 % 1 % 

4. Národní park Šumava 1991 68 000 

ha 

Tvořeno CHKO 

Šumava 

13 % 82 % 5 % 

 

Tabulka 1 – přehled národních parků na území ČR. 

 

Všechny české národní parky se nacházejí v příhraničí a všechny jsou zároveň i přeshraniční, 

to znamená, že mají v sousední zemi svého partnera, s kterým tvoří územní a často i do jisté míry 

správní celek. 

Rozlohou 68 000 ha spolu se 100 000 ha ochranného pásma CHKOŠ nemá NPŠ v českém 

kontextu konkurenci. 

Národní park Šumava jako jediný český národní park drží – spolu se sousedním německým 

Národním parkem Bavorský les – status národního parku podle mezinárodních kritérií IUCN, tedy 

chráněného území II. kategorie11. Mise IUCN, která v NPŠ proběhla roku 2002, doporučila pro 

udržení statusu chráněného území II. kategorie v rozmezí 3–5 let rozšířit „bezzásahovou zónu“ na 30–

40 % s výhledem na budoucích 75 %12. Po orkánu Kyrill byla roku 2007 bezzásahová zóna skutečně 

rozšířena na 25 %, její další zvětšování se však již neuskutečnilo. Problém zonace navíc 

zkomplikovaly novelizace zákona o ochraně přírody z roku 2009/2010, které zrušily § 18, podle něhož 

bylo povinností národních parků schvalovat tzv. dlouhodobý „plán péče“. Novely tímto v NPŠ učinily 

budování dlouhodobější koncepce ochrany přírody spíše fakultativním. Rozhodování o zonaci navíc 

v § 17 delegují pouze na MŽP a „dotčené obce“, zatímco v původním znění § 17 stojí: „Vymezení 

a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví orgán ochrany přírody v dohodě s federálním 

ministerstvem obrany a ministerstvem zemědělství České republiky a po projednání s dotčenými 

ústředními orgány státní správy, okresními úřady a obcemi…“. Tyto skutečnosti spolu se změnami na 

postu ředitele parku a ministra životního prostředí naplňování doporučení mise IUCN zásadním 

způsobem limitovaly. 

NPŠ byl vyhlášen pouhým nařízením vlády. V zákonu o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. 

(novelizován roku 2009 a 2010) v §15 stojí: „Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné 

podmínky se vyhlašují zákonem.“ Status Národního parku Šumava je tedy z právního hlediska nejistý. 

Zákon o ochraně přírody navíc koliduje s tzv. lesním zákonem13 – lesy v národních parcích, jsou podle 

                                                           

11
 http://www.npsumava.cz/cz/3016/3415/clanek/legislation-on-territory-preservation/. 

12
 http://www.docstoc.com/docs/49680698/MINISTRY-OF-THE-ENVIRONMENT-OF-THE-CZECH-REPUBLIC. 

13
 www.lesnizakon.cz. 
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§ 8 lesního zákona definovány jako „lesy zvláštního určení“ (nejsou to „lesy hospodářské“ podle § 9). 

Způsob hospodaření v „lesích zvláštního určení“ není nijak specifikován (v § 36 stojí, že „Vlastníci 

lesů zvláštního určení (§ 8 odst. 1 a 2) jsou povinni strpět omezení při hospodaření v nich.“). Lze na ně 

tudíž například uplatnit § 32 téhož zákona, podle kterého „Vlastník lesa je povinen… preventivně 

bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.“). 

V důsledku dlouholetých sporů o podobu parku se v posledních zhruba dvou letech vytvořil 

tlak na vznik specifického zákona o NPŠ. Návrhy vznikly dva – návrh Plzeňského kraje, který 

obsahoval kontroverzní novou zonaci parku včetně zavedení IV. zóny ochrany přírody, zásadním 

způsobem měnil rozložení sil mezi správou parku, krajem a obcemi a výrazně upravoval vztah NP 

a CHKO Šumava. Podle „plzeňského návrhu“ by NPŠ zůstal národním parkem jen v české legislativě, 

v mezinárodních měřítcích by se dostal spíše na úroveň parku přírodního. Plzeňský návrh se však 

nakonec do projednávání v poslanecké sněmovně vůbec nedostal. Nahradil ho totiž návrh ministerstva 

životního prostředí14, který by měl být předložen do parlamentu na podzim roku 2012 jako poslanecký 

návrh skupiny kolem Tomáše Chalupy (podle tohoto plánu tedy návrh vynechá obvyklé kolo vládního 

schvalovacího procesem, který by u ministerského návrhu byl automatický). Tento návrh, který je 

ministrem a většinou médií označován atributem „kompromisní“, vznikl v procesu jednání mezi 

ministerstvem, zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, zástupci starostů obcí z parku, zástupci 

ekologických aktivistů a vědeckou obcí. Výsledný produkt budí sice podstatně menší, avšak stále silné 

napětí – navržená zonace neodpovídá požadavkům IUCN, v zákoně je zanesen návrh lyžařské 

lanovky, která je v přímém rozporu s evropskou legislativou, a devítičlenný tzv. Společný výbor 

národního parku (Členy výboru jmenuje a odvolává ministr životního prostředí, přičemž jednoho člena 

jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena z řad zaměstnanců správy, dva členy ze 

zástupců dotčených krajů, dva členy ze zástupců dotčených obcí a tři členy z řad vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků (jednoho zástupce Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 

jednoho zástupce Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a jednoho zástupce 

Akademie věd České republiky), viz § 4 Chalupova návrhu zákona o NPŠ). 

S NPŠ bylo také počátkem roku 2010 zahájeno řízení o udělení Evropského diplomu 

chráněných oblastí (NPBL je jeho držitelem od roku 1986). Podmínkou pro udělení tohoto diplomu je 

mimo jiné přeshraniční spolupráce, trvale udržitelná turistika a stabilní plán zonace. Po nástupu 

ředitele Stráského na jaře 2011 bylo ze strany NPŠ toto řízení pozastaveno. 

 

 

 

                                                           

14
 http://www.infodatasys.cz/sumava/navrh_zakona2012.pdf. 
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2.3 Umístění 

Národní park Šumava se nachází na území dvou krajů – Jihočeského a Plzeňského – a sousedí se 

dvěma státy – Rakouskem a SRN. Zatímco po celé hranici s Německem sousedí NPŠ s Národním 

parkem Bavorský les, na rakouské straně hranice sousedí s hospodářskými lesy a lyžařským areálem 

Hochficht. Jihočeská část parku sousedí navíc na severu se silně využívanou vodní nádrží Lipno, která 

přitahuje investice, jež vedou k expandování právě směrem k rakouským hranicím. Jihočeská část 

parku je navíc oproti té západočeské lépe napojena na infrastrukturu a je také výrazně hustěji osídlena. 

Rakouská strana (dominantním vlastníkem tamních lesů je klášter Schlägel, jehož lesníci u části hranic 

s NPŠ vytvořili rozsáhlé holiny, které se už od konce devadesátých let pokoušejí zalesnit) navíc 

opakovaně apeluje na park, aby v pohraničí přistupoval ke kůrovcové gradaci lesnicky aktivně – myslí 

tím vytvoření nárazníkového pásma o šířce až 550 m. Česká strana tomuto požadavku dlouhodobě 

vyhovuje15, a kácí a odkorňuje stromy ve svých I. zónách. 

Bavorský národní park, který s Rakouskem nesousedí, má naopak po celé délce státní hranice 

s Českou republikou a Národním parkem Šumava přísně bezzásahovou zónu. Jádrová zóna NPBL, 

která – jako celý německý park – sdílí hranici až na krátkou výjimku pouze s Plzeňským krajem, se 

roku 2009 stala součástí plánovaného tzv. Divokého srdce Evropy16. Divoké srdce Evropy byl 

společný přeshraniční projekt českého a bavorského národního parku, který spočíval ve vytvoření 

jednotné jádrové zóny o rozloze zhruba 10 000 ha. Projekt, který vznikl na pozadí Mezinárodního 

roku biodiverzity 2010 a byl podporovaný Evropskou unií, se po počátečním rozvoji zejména díky 

nezájmu a nekonzistentnosti české strany doslova rozplynul – v NPŠ se roku 2010 měnili ředitelé a na 

pozici ministra životního prostředí se během jediného roku vystřídali čtyři ministři s různými 

koncepcemi a cíli. 

 

2.4 Přírodní podmínky 

Nadmořská výška NPŠ se pohybuje mezi 600 a 1400 m n. m. (nejvyšší vrchol české a zároveň 

i rakouské Šumavy je Plechý s 1378 m, v Německu je to Velký Javor se 1456 m výšky). Průměrná 

nadmořská výška pak dosahuje kolem 1000 m n. m. a zejména šumavské pláně tvoří rozsáhlé poměrně 

rovinaté plochy s nadmořskou výškou přes 1000 m. V důsledku toho spolu s dalšími nejen 

geomorfologickými a klimatickými specifiky dominují prostoru Šumavy horské mokřady a lesy 

s převažujícím smrkem ztepilým. Nad cca 1150 m n. m. se přirozeně rozprostírají takzvané horské 

nebo také klimaxové smrčiny – ekosystém v podstatě monokulturní s příměsí jeřábu ptačího či javoru 

                                                           

15
 http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ujednani-s-rakouskem-rozsiruje-na-sumave-ochranne-pasmo-proti-

lykozroutovi. 

16
 http://www.wildheartofeurope.eu/cz/. 
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klenu, takzvaný osmý lesní vegetační stupeň (devátý lesní vegetační stupeň, tzv. klečový, se na 

Šumavě na rozdíl od např. Krkonoš nebo Jeseníků nevyskytuje). Tyto smrčiny se v rámci parku 

nacházejí převážně v úzce příhraničních oblastech – menší část v okolí Plešného jezera v jihočeské 

části parku a větší v oblasti Modravska na západě. V důsledku pěstební výsadby lesa, která zde 

započala ve druhé polovině 19. století, se monokulturní smrčina stala dominantním lesním typem na 

území celé Šumavy. 

Klimaxové smrčiny se podle aktuálních výzkumů vyvíjejí v takzvaných velkých cyklech. To 

znamená, že ve dvousetletých až čtyřsetletých intervalech vlivem tzv. disturbancí – narušení 

způsobených např. větrem nebo gradací podkorního hmyzu nebo nejčastěji kombinací obojího – v nich 

dochází k plošnému odumírání dospělých vzrostlých smrků a následnému prudkému nárůstu 

zmlazení17. Smrkový les je na těchto disturbancích přímo závislý – zmlazení vyžaduje velké 

prosvětlené plochy a k úspěšnému průběhu nezbytně potřebuje také tlející dřevo, které poskytují právě 

kmeny odumřelých smrků. V Národním parku Šumava právě takováto disturbance v posledních 

dvaceti letech na relativně rozlehlé ploše probíhá. V historii šumavského ekosystému (ten současný je 

starý přibližně 10 000 let) však tato disturbance poprvé probíhá v kontextu větších antropogenních 

vlivů. A tento kontext stejně jako vlivy samotné lze nejen proto interpretovat spíše obtížně. 

O přirozenosti soudobých disturbancí se totiž na území, jehož převážnou plochu tvoří člověkem 

vypěstované lesy, které jsou navíc postižené silnou depozicí sloučenin síry z kyselých dešťů 80. let 20. 

století, dá s úspěchem diskutovat. A to nejen na rovině odborné, ale také na rovině bytostně laické, 

závislé na dogmatech a ideologiích, které jsou zároveň jejím vědomým nebo bezděčným produktem. 

Poslední disturbance, o které jsem se zmínil v předcházejícím odstavci, se začala projevovat 

na území sousedního Národního parku Bavorský les (založen 1970) po vichřici roku 1983, při které 

padlo necelých 150 ha vzrostlého převážně smrkového lesa ve vyšších polohách. Následná gradace 

lýkožrouta smrkového tehdy přiměla vedení parku a také bavorskou samosprávu k rozhodnutí, které 

bylo pro tehdejší střední Evropu převratné – ponechat větší plochy chráněného území samovolným 

přírodním procesům. Ve starší části dnešního NPBL (v roce 1997 byl rozšířen) je bezzásahový 

management uplatňován na 75 % rozlohy. 

 

2.5 Lýkožrout smrkový 

V NPŠ se začal lýkožrout smrkový neboli kůrovec více projevovat v polovině 90. let, a to zejména 

v jihočeské části parku – v oblasti Trojmezné, Smrčiny a Plešného jezera. Tehdejší ředitel správy 

parku Ivan Žlábek se s podporou ministra životního prostředí Františka Bendy rozhodl postupovat 

spíše lesnicky – stávajících 25 % I. zóny snížil na 13 %, jejích původních pět celků rozdrobil na 135 

                                                           

17
 http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/p2007/ASV2007_105.pdf. 
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a na vyjmutém území (zčásti však i na území nově definovaných I. zón) začal aktivně zasahovat 

kácením (viz Mapu 2). V této době vznikají první otevřené spory o poslání a funkci Národního parku 

Šumava. V období působení ředitele Žlábka proběhla také první velká blokáda kácení – roku 1999 

ekologičtí aktivisté úspěšně bránili kácení kůrovcových stromů v I. zóně Trojmezné18. 

 

 

Mapa 2: Zonace NPŠ z roku 1995. 

 

Po odeznění kůrovcové amplitudy vystřídal Ivana Žlábka v čele parku Alois Pavličko, který ve 

funkci zůstal až do přelomového roku 2007. V polovině ledna 2007 zasáhl NPŠ orkán Kyrill, a to 

výrazně silněji jeho západočeskou část. Vítr tehdy nedosáhl větší intenzity, než je v šumavských 

podmínkách ve zhruba dvacetiletých intervalech obvyklá, napáchal však z lesnického hlediska 

obrovské škody. Výkladů toho, proč zrovna Kyrill způsobil tak rozsáhlé polomy, je spousta – 

argumentuje se samotnou rychlostí větru, nepůvodností šumavských porostů, respektive jejich 

nepřirozenou skladbou, kombinací obojího ad. Oproti tomu stojí argument opírající se o škodlivost 

lesnického přístupu, který v předchozích deseti letech těžbou rozředil kompaktní porosty, a způsobil 
                                                           

18
 http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-

copy.nsf/aa943fb38bfdd406c12568e70070205e/cbcba805b7ecf00bc1256a230062bd87?OpenDocument. 
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tak jejich náchylnost k polomu už při nikterak neobvykle silném větru. Mísí se zde argumenty silně 

odborné s naivně laickými, opírají se přitom nezřídka o tvrzení vyplývající z neuzavřené debaty 

o samotné původnosti šumavských zejména horských lesů. Diskuze o příčinách a řešeních následků 

orkánu Kyrill tak stojí již ve druhém plánu, a vytváří tudíž dobré prostředí pro kodifikování mýtů 

a ideologií právě ze sporu o původnost šumavských lesů. 

Roku 2007 rozhodl ministr životního prostředí Bursík ponechat polom na velké ploše parku 

přírodním procesům a do čela parku jmenoval Františka Krejčího. Napříč I. a II. zónami vznikla 

bezzásahová zóna (s výjimkami), tzv. „oblast speciálního managementu“, na zhruba 25 % rozlohy 

parku (viz Mapu 3). Percentil „bezzásahovosti“ se tak vrátil na původní hodnotu z roku 1991. 

 

 

Mapa 3 – Zonace a „speciální management“ z roku 2007. 

 

Vzápětí po orkánu Kyrill přišlo období druhé významnější gradace lýkožrouta smrkového, ve 

kterém se potvrdilo to, co se ukázalo již před několika lety v jihočeské části parku – porosty, často 

označované za nepůvodní a neschopné samostatného života bez přispění lidského hospodaření, 

prokázaly překvapivou schopnost samovolné regenerace. Hned po vzniku polomů roku 2007 

napočítali přírodovědci na jednom hektaru asanovaných ploch průměrně 750 smrčků vyšších než 10 

cm, na plochách ponechaných samovolnému vývoji pak průměrně 4200 smrčků. Do roku 2008 na 
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asanovaných plochách přežilo v průměru 300 stromků (tedy necelých 50 %), na neasanovaných 

zhruba 80 % (3 400 stromků)19. Bezzásahovost přesto působila nemalé kontroverze. Zejména ze strany 

obcí ležících v národním parku a mnohých politiků se volalo po urychlené konsolidaci poměrů 

v šumavských lesích20. Začala vznikat hesla o „boji“ proti „kalamitě“, o „záchraně zelené Šumavy“ ap. 

Objektivně však vlivem polomu a následné kůrovcové gradace na území NPŠ odumřelo do roku 2010 

vrchní stromové patro na 7–8 % lesních ploch parku (Matějka 2011, s. 14)21. 

Roku 2011 se stal ministrem životního prostředí Tomáš Chalupa a do čela NPŠ jmenoval Jana 

Stráského, jehož sám označil za „krizového manažera“, který vyvede park z kalamitní situace 

a s konečnou platností vyřeší tamní dlouholeté spory. Jedním z prvních kroků nového ředitele bylo 

omezení počtu a autonomie vědecké sekce rady NPŠ. Přírodovědci do nástupu Stráského, 

dlouholetého předsedy rady NPŠ, vedle samotného hlasování v rámci rady (rada poskytuje řediteli 

nezávazná doporučení) disponovali právem vydávat samostatná prohlášení. Toto právo jim nový 

ředitel upřel a vědecká sekce pak z naprosté většiny z rady parku odstoupila. Vzápětí po jmenování 

Jana Stráského upravil ministr Chalupa způsob hospodaření v NPŠ – zrušil Bursíkovy „bezzásahové 

zóny“ a I. a II. zóny dělí na ty bezzásahové a na ty se zásahovým managementem. Percentil 

bezzásahovosti tak opět snižuje22 (viz Mapu 4 a 5). 

                                                           

19
 Šantrůčková, H., & Vrba, J. (2010). Co vyprávějí šumavské smrčiny: Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. (p. 

153). Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava, s. 112. 

20
 viz např. http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1496&par[lang]=; 

http://svazobci.sumavanet.cz/svazobci/fr.asp?tab=vobci&id=13&burl=. 

21
 http://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/IDSreport2011.pdf. 

22
 http://www.mzp.cz/cz/news_110421_sumava. 
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Mapa 4 – management z roku 2011, západ NPŠ. 
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Mapa 5 – management z roku 2011, jih NPŠ. 
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Proti vedení parku a zároveň i proti ministrovi se obracejí mnohé občanské iniciativy, 

neziskové organizace i tuzemské a mezinárodní vědecké instituce23. Použití chemických prostředků 

bez potřebných povolení24 a kácení v dříve bezzásahových oblastech (zejména v lokalitě Ptačího 

potoka) vyústilo v opakované demonstrace a následnou blokádu kácení právě v oblasti Ptačího potoka, 

která probíhala po celý červenec 2011 a během níž se vztahy mezi správou parku, převážnou částí 

obyvatel obcí na území NPŠ a státem a aktivisty spolu s přírodovědci vyhrotily v rámci historie NP na 

nejvyšší míru. Razance policejního zásahu proti ekologickým aktivistům v českém porevolučním 

kontextu působila ojediněle a upozornila na celospolečenskou závažnost konfliktu, který na první 

pohled působí jako prostý spor o koncepci chráněného území. 

 

roky právní rámec / diskurzivní události ministři premiéři ředitelé 

1991 založení NPŠ B. Moldan 

(OF) 

P. Pithart 

(OF) 

M. Skolek 

I. Dejmal 

(OF) 

J. Kec 

1992 zákon o ochraně přírody 114/1992 Sb. I. Dejmal 

(OF) 

P. Pithart 

(OF) 

J. Kec 

F. Benda 

(KDS) 

V. Klaus 

(ODS) 

1993 počátek gradace lýkožrouta F. Benda 

(KDS) 

V. Klaus 

(ODS) 

J. Kec 

M. Filip 

1994  F. Benda 

(KDS) 

V. Klaus 

(ODS) 

I. Žlábek (od 

roku 2010 

členem SPOZ) 

1995 změna zonace; vznik lesního zákona 

289/1995 Sb. 

F. Benda 

(KDS) 

V. Klaus 

(ODS) 

I. Žlábek 

1996  F. Benda 

(KDS) 

V. Klaus 

(ODS) 

I. Žlábek 

J. Skalický 

(ODA) 

                                                           

23
 viz např. http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2119; http://dopis.cspe.cz/index.php?lang=cz&page=letter; 

http://www.europarc.cz/download/dopis_europarc_sumava.pdf. 

24
 http://zpravy.idnes.cz/strasky-pouzil-na-sumave-zakazane-pesticidy-f3s-

/domaci.aspx?c=A110505_132509_domaci_taj. 
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1997 rozšíření sousedního Národního parku 

Bavorský les 

J. Skalický 

(ODA) 

V. Klaus 

(ODS)  

I. Žlábek 

M. Bursík 

(nestr.) 

J. Tošovský 

(nestr.) 

M. Kužvart 

(ČSSD) 

 

1998  M. Kužvart 

(ČSSD) 

J. Tošovský 

(nestr.) 

I. Žlábek 

M. Zeman 

(ČSSD) 

1999 blokáda Trojmezné M. Kužvart 

(ČSSD) 

M. Zeman 

(ČSSD) 

I. Žlábek 

2000  M. Kužvart 

(ČSSD) 

M. Zeman 

(ČSSD) 

I. Žlábek 

2001  M. Kužvart 

(ČSSD) 

M. Zeman 

(ČSSD) 

I. Žlábek 

2002 mise IUCN, která NPŠ doporučuje v rozmezí 

3–5 let rozšířit bezzásahová území na 30–40 

% rozlohy 

M. Kužvart 

(ČSSD) 

M. Zeman 

(ČSSD) 

I. Žlábek 

L. Ambrozek 

(KDU-ČSL) 

V. Špidla 

(ČSSD) 

2003  L. Ambrozek 

(KDU-ČSL) 

V. Špidla 

(ČSSD) 

I. Žlábek 

2004  L. Ambrozek 

(KDU-ČSL) 

V. Špidla 

(ČSSD) 

A. Pavličko 

(SZ) 

S. Gross 

(ČSSD) 

2005  L. Ambrozek 

(KDU-ČSL) 

S. Gross 

(ČSSD) 

A. Pavličko 

(SZ) 

J. Paroubek 

(ČSSD) 

2006  L. Ambrozek 

(KDU-ČSL) 

J. Paroubek 

(ČSSD)  

A. Pavličko 

(SZ) 

P. Kalaš 

(nestr.) 

M. 

Topolánek 

(ODS) 
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2007 orkán Kyrill; Bursíkovo vyhlášení „oblastí se 

speciálním managementem“  

P. Kalaš 

(nestr.) 

M. 

Topolánek 

(ODS) 

A. Pavličko 

(SZ) 

M. Bursík 

(SZ) 

F. Krejčí 

2008  M. Bursík 

(SZ) 

M. 

Topolánek 

(ODS) 

F. Krejčí 

2009 novela zákona o ochraně přírody 114/1992 

Sb.; vznik projektu Divoké srdce Evropy 

M. Bursík 

(SZ) 

M. 

Topolánek 

(ODS) 

F. Krejčí 

L. Miko 

(nestr. za SZ) 

J. Fišer 

(nestr.) 

J. Dusík 

(nestr. za SZ) 

 

2010 novela zákona o ochraně přírody 114/1992 

Sb.; zahájeno řízení o udělení Evropského 

diplomu chráněných oblastí 

J. Dusík 

(nestr. za SZ) 

J. Fišer 

(nestr.) 

F. Krejčí 

J. Šebesta 

(nestr. za 

ČSSD) 

R. Bízková 

(nestr. za 

ODS) 

  

P. Drobil 

(ODS) 

P. Nečas 

(ODS) 

Z. Šartnerová 

2011 zrušení „oblastí se speciálním 

managementem“; NPŠ pozastavil řízení 

o udělení Evropského diplomu chráněných 

oblastí; blokáda na Ptačím potoce; tlak na 

zákon o NPŠ 

T. Chalupa 

(ODS) 

P. Nečas 

(ODS) 

Z. Šartnerová 

J. Stráský 

(bývalý člen 

ODS) 

2012  T. Chalupa 

(ODS) 

P. Nečas 

(ODS) 

J. Stráský 

(bývalý člen 

ODS) 

J. Mánek 

(ODS) 

 

Tabulka 2 – Časová osa vývoje v NPŠ. 
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3 Metodologický rámec 

 

3.1 CDA 

 

3.1.1 Vznik CDA a její směry 

Kritická analýza diskurzu (dále též CDA) se začala formovat v 70. letech 20. století, kdy se 

v souvislosti s tzv. „komunikačně-pragmatickým obratem v lingvistice“ objevily pojmy „diskurz“ 

nebo „analýza textu“. Samotná CDA jako škola vzniká v 90. letech 20. století na van Dijkem 

zorganizovaném sympoziu v Amsterdamu, kde se poprvé sešli vědci, kteří se zabývali kritickou 

analýzou, ve společné diskuzi. Od počátku 90. let také vychází van Dijkem redigovaný časopis 

Discourse and Society. 

CDA nelze považovat za lingvistickou školu nebo za označení konkrétní metody. Je to spíš 

jednotné označení pro volné seskupení více analytiků různých oborů, kteří užívají podobných postupů 

a opírají se o stejné výchozí základy. 

CDA se ve své historii ubírala více směry – 1) kritická lingvistika, 2) socio-kognitivní přístup, 

3) historická analýza a 4) společensko-kulturní přístup. 

1) Kritická lingvistika se zformovala ve druhé polovině 70. let ve Velké Británii a Austrálii. 

Vychází ze systémově-funkční teorie M. A. K. Hallidaye, který právě v 70. letech „chápe diskurz jako 

socio-semiotický proces a zaměřuje se na vztah textových struktur a struktur sociálních, na analýzu 

jazykových struktur v sociálním kontextu“25. Předpokládá, že každý text je ideologicky strukturován 

a každá volba jazykového prostředku je významotvorná. Právě tyto volby vytvářejí různé formy 

sociální nerovnosti. Kritická lingvistika vychází především z analýzy médií. Hlavními představiteli 

tohoto směru CDA jsou R. Fowler, G. Kress a R. Hodge. 

2) Socio-kognitivní přístup, jehož předním představitelem je T. van Dijk, vychází 

z předpokladu, že roli prostředníka mezi diskurzem a společností zastává individuální a sociální 

vědění. Zabývá se tedy vztahem mezi společností (sociálními skupinami, politickými subjekty ap.), 

kognicí (emocemi, názory ap.) a diskurzem, který považuje za „komunikační událost“. Nejdůležitější 

roli přisuzuje autor „tématům“, která zajišťují soudržnost diskurzu. Zaměřuje se na sociální skupiny, 

organizace a instituce jakožto nositele moci. Ve své analýze dále cílí na ideologie, normy a postoje. 

Ideologie vnímá jako základní sociální reprezentace sociálních skupin, základ vědění a postojů jejich 

členů. Ideologie mají vliv na individuální kognici příslušníků dané sociální skupiny při jejich 

                                                           

25
 Hoffmannová, J. (1997). Stylistika a--: současná situace stylistiky. (1. vyd., 200 p.) Praha: Trizonia, s. 56. 
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rozumění diskurzu26. Van Dijk se zaměřuje zejména na rasové a etnické předsudky a stereotypy 

v mediální i běžné komunikaci. 

3) Historická analýza (Diskurzivně-historický přístup, DHA) se rozvinula v 90. letech 

především v pracích R. Wodakové. Podle přístupu DHA je nezbytné důkladně poznat a rekonstruovat 

kontext, jehož je zkoumaný diskurz částí. V rámci diskurzu se analýza soustředí zejména na zkoumání 

stereotypů, ideologie a nerovných mocenských vztahů. V ideálním případě analýza vychází ze studia 

korpusu široké škály textů různých útvarů a žánrů. DHA sestává z „vlastní textové nebo diskurzivní 

kritiky“ (discourse-immanent critique) – cílí k odkrývání nesrovnalostí a paradoxů ve vnitrotextových 

nebo vnitrodiskurzivních strukturách; „sociodiagnostické kritiky“ (socio-diagnostic critique) – zabývá 

se demystifikací persvazivních či manipulativních diskurzivních praktik a z „prospektivní kritiky“ 

(prospective critique) – usiluje o přispění ke zlepšení kvality komunikace. DHA tak usiluje o aktivní 

přispění ke kvalitě zkoumaného diskurzu, je angažovaná (viz kapitolu 3.3). 

4) Společensko-kulturní přístup, jehož představitelem je N. Fairclough, je inspirován teorií 

intertextuality a míšení různých diskurzů a žánrů. Věnuje se postavení jazyka ve společenských 

vztazích mezi mocí a ideologií. Zkoumá, jakou roli hraje jazyk v procesu společenských změn. 

Fairclough tvrdí, že diskurz je součástí sociální praxe – jeho proměny jsou pevně svázány se změnami 

společenskými. Jedním z klíčových Faircloughových pojmů je intertextualita. Texty podle něho často 

obsahují fragmenty jiných textů, které mohou být transparentní (například formou citace, tedy 

ohraničené uvozovkami), mohou s primárním textem asimilovat, být s ním v rozporu ap. Tato 

kontaminace jinými texty nebo častěji jejich fragmenty vytváří mnohovýznamovou situaci. Obvyklá 

vícevrstevnatost textů, jež z této skutečnosti vyplývá, si podle Fairclougha vynucuje dvojí analýzu – 

lingvistickou a interpretativní. 

 

3.1.2 Diskurz27 

Jedná se o pojem pro CDA klíčový. Vnímá jej jako „formu sociální praxe/jednání“. To znamená, že 

přistupuje k diskurzu jako k dialektickému vztahu diskurzivní situace/události a sociální 

strukturou/institucí, která tuto situaci/událost utváří. Tento vztah je vztahem obousměrným – 

diskurzivní situace/událost je utvářena sociální strukturou/institucí, kterou sama zároveň formuje. 

Diskurz tudíž napomáhá udržovat, ale i proměňovat společenský status quo. 

N. Fairclough pracuje s tzv. trojdimenzionálním pojetím diskurzu – každá diskurzivní 

situace/událost je zároveň textem (aplikuje lingvistickou analýzu); součástí diskurzivní praxe a prase 

                                                           

26
 Dijk, T. (1998). Ideology: a multidisciplinary approach. (x, 374 p.) Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 

27 Pojmu diskurz bývá v praxi užíváno různě: a) diskurz (koho/čeho); b) diskurz o (kom/čem); c) adj. + diskurz 

(sr. Homoláč, 2009, s. 28). 
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sociální (analýza sociálního kontextu). Kritická analýza, aby byla relevantní, musí brát v potaz 

všechny tři dimenze. 

 

3.2 CDA v české lingvistice 

Přístupu kritické analýzy v našem prostředí využívají různé obory jako například politologie, 

sociologie, literární věda, historie nebo mediální studia – viz aktuální knihu M. Pullmana28. S kritickou 

analýzou se často setkáme také ve veřejném prostoru, konkrétně v internetových komentářích. 

Navzdory tomu, že je zde tento přístup poměrně zakotvený, chybí jeho hlubší a samostatnější reflexe 

v české lingvistice, která by mohla být pro ostatní obory přínosem. 

Metodu CDA v prostředí české lingvistiky reprezentují nemnohé práce. Jmenujme texty 

A. Röhricha (Röhrich, 2008)29, L. Sedláčkové (Sedláčková, 2010)30, J. Homoláče (Homoláč, 2009)31 

a Homoláče, Karhanové, Nekvapila (Homoláč – Karhanová – Nekvapil, 2003)32. 

Röhrich se věnuje analýze politického diskurzu, Sedláčková, Homoláč i Homoláč, Karhanová, 

Nekvapil se zabývají otázkou rasismu. 

 

3.3 Diskurzivně-historický přístup (DHA) 

 

3.3.1 Charakteristika 

DHA vychází z tradice frankfurtské školy, zvláště na J. Habermase. S Frankfurtskou školou DHA sdílí 

jak interdisciplinární přístup, tak prostřednictvím prvotních studií R. Wodakové a M. Reisigla, tvůrců 

diskurzivně-historického přístupu, zájem o rasismus33 a diskriminaci34. 

                                                           

28
 Pullmann, M. (2011). Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. (Vyd. 1., 243 s.) 

Praha: Scriptorium. 

29
 Röhrich, A. (2008). Ideologie, jazyky, texty: analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 

a Práva z roku 1997. (251 s.) Liberec: Bor. 

30
 Sedláčková, L. (2010). Islám v médiích. (p. 124). Liberec: Nakladatelství Bor. 

31
 Homoláč, J. (2009). Internetové diskuse o cikánech a Romech. (191 p.) Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum. 

32
 Homoláč, J., Karhanová, K., & Nekvapil, J. (2003). Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. 

(1. vyd., 184 p.) Brno: Doplněk. 

33
 Wodak, R., & Reisigl, M. (1999). Discourse and Racism: European Perspectives. Annual review of 

anthropology, 1999(28), pp. 175-199. 

34 Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). Discourse and discrimination: rhetorics of racism and antisemitism. (xiv, 298 

p.) New York: Routledge. 
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Zásadním je pro tuto metodu tzv. princip triangulace35, který je založený na mezioborovosti – 

analýza využívá poznatků více disciplín (sociologie, historie, politologie ad.), jež uplatňuje k co 

nejdůkladnějšímu popisu historického pozadí analyzovaného tématu – a na sběru širokého spektra dat 

(texty z médií, proslovy, televizní debaty ad.). DHA vnímá kontext, který je jedním z jeho ústředních 

zájmů, hierarchizovaně – kontext analyzovaného textu; intertextové vztahy; mimojazykový kontext 

(pozice a role aktérů textu); širší sociální, historický a politický kontext. 

V návaznosti na frankfurtskou školu rozlišují Wodaková s Reisiglem36 trojí kritiku37  

– vlastní textovou nebo diskurzivní kritiku (discourse-immanent critique), která se zaměřuje 

na odkrývání nesrovnalostí, rozporů a paradoxů ve vnitrotextových nebo vnitrodiskurzivních 

strukturách 

– sociodiagnostickou kritiku (socio-diagnostic critique), která se zabývá demystifikacemi – 

zjevných, nebo skrytých – persvazivních či „manipulativních“ diskurzivních praktik 

– prospektivní kritiku (prospective critique), která usiluje o přispění ke kvalitě budoucí 

komunikace (např. vytvořením návodů (směrnic) proti sexistickému používání jazyka, odstraňováním 

„ řečových bariér“ v nemocnicích, školách ap.). 

DHA komentuje a obhajuje, proč ve své analýze z objemu možných volí právě ty interpretace, 

které volí. Zabývá se ideologiemi, které definuje jako „jednostranné perspektivy nebo pohledy na svět 

složené z provázaných mentálních reprezentací, výroků, názorů, postojů a hodnocení, které jsou 

sdíleny členy specifické skupiny, narativu. Ideologie slouží jako zásadní nástroje k ustavování 

a udržování nerovných mocenských vztahů napříč celým diskurzem.“ Budu se zabývat také tím, 

jakými jazykovými a jinými sémiotickými postupy se ideologie prosazuje a udržuje. Pro DHA je jazyk 

prostředkem moci skrze užívání mocnými. Ve své analýze se však zaměřím na texty nejen mocných 

(kterými jsou v kontextu NPŠ obecně představitelé vládnoucích politických stran), ale i na texty 

zástupců ostatních narativů, kteří na hegemonii mocných různě reagují. 

DHA bere v potaz jak intertextové a interdiskurzivní vztahy mezi výpověďmi, texty, žánry 

a diskurzy, tak i vnělingvistické sociální/sociologické proměnné; podstatným je studium kontextu. 

Tím, že sleduje všechny tyto vztahy, pak zjišťuje, jak se diskurzy, žánry a texty v závislosti na 

sociopolitickém vývoji proměňují. 

 

 

                                                           

35
 Wodak – Reisigl, 2009, s. 89. 

36
 Wodak, R., & Reisigl, M. (2009). The Discourse-Historical Approach (DHA). In Wodak, R., & Meyer, M. 

Methods of Critical Discourse Analysis: Second Edition. (2009, pp. 87-121). London: Sage Publications Ltd. 

37
 Wodak – Reisigl, 2009, s. 88. 
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Důkladná DHA postupuje podle osmistupňového plánu: 

 

1) aktivace předchozí znalosti 

2) systematický sběr materiálu (závisí na prvotní výzkumné otázce) 

3) výběr a příprava materiálu pro vlastní analýzu 

4) formulace výzkumné otázky a formulace předpokladu 

5) kvalitativní prvotní analýza 

6) detailní případová studie (celého objemu dat) 

7) formulování kritiky (interpretace výsledků) 

8) aplikace výsledků. 

 

Metodu je nutné přizpůsobit vždy konkrétnímu případu; je proto také vždy nutná důkladná 

sebereflexe, komentář a obhajoba analyzátorova postoje a postupu. 

 

3.3.2 Analýza textů Václava Klause 

Práce R. Wodakové a M. Reisigla The Discourse-Historical Approach (2009) v úvodu definuje 

a vymezuje metodu, která je jejím tématem. Metodu následně aplikuje na konkrétní text/y Václava 

Klause, kterého autoři definují jako „zapáleného oponenta varování před hrozbou globálního 

oteplování“. Případová studie provedená na Klausově textu/ech je otevřeně instruktážní; slouží jako 

návod. 

Úvod analýzy se věnuje kontextu vzniku Klausových textů, jejich žánrům a příslušností 

k diskurzům – je uvedeno, kdy texty vznikly (datum), u jaké příležitosti (převzetí čestného doktorátu 

na insbrucké univerzitě; jako odpověď na dopis Sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených Států; 

vlastní iniciativa). První text patří k žánru „projevu vděku“, druhý je hybridním žánrem 

„parlamentních otázek“ a „odborného dopisu“, třetí „novinovým komentářem“. Všechny texty jsou 

pak součástmi zejména dvou diskurzů: primárně diskurzu o svobodě a liberalismu, sekundárně 

diskurzu o změně klimatu. 

- V prvním kroku podle osmistupňového plánu, tedy v kroku „aktivace předchozích znalostí“, 

analyzátoři formulují zastřešující výzkumnou otázku: a) co podle vědecké literatury „změna klimatu“ 

znamená; b) co tato literatura uvádí o vlivu člověka na klima. Z dostupné literatury čerpají odpovědi 

(„aktivace předchozí znalosti“), na základě kterých formulují výzkumnou otázku obecnější: Co 

znamená „změna klimatu“ ve veřejném diskurzu, jak jsou v rámci tohoto diskurzu prezentovány lidské 

vlivy na klima. 

- Ve druhém kroku sbírají materiál a seznamují se s kontextem. Jedná se o krok, který silně 

determinuje podobu následné analýzy a přístupu k ní (závisí na množství materiálu, na přístupu ke 

kontextu ap.). Wodaková s Reisiglem volí analýzu „fragmentu diskurzu“ – zaměřují se podrobně na 
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Klausovy odpovědi na otázky Sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených Států. Odůvodňují, proč 

tak učinili – text je stručný, přístupný na internetu, byl publikován ve více jazycích, vztahuje se 

k Evropě i USA. 

- Třetí krok, výběr a příprava materiálu tímto odpadá. 

- Formulace výzkumné otázky a předpokladu: pro potřeby formulace navrhují analýzu 

protichůdných postojů, mediální podání ap. Výzkumnou otázku pak rozdělují: Jakou roli hrají vědci? 

Jací aktéři na diskurzu o změně klimatu participují? Jakou roli hrají masmédia? Jaká tvrzení založená 

na „zdravém rozumu“ jsou v diskurzu explicitně předkládána? Jaká jsou hlavní témata? Jaké aspekty 

diskurzu se proměňují v čase? S jakými dalšími diskurzy se diskurz o změně klimatu protíná a ke 

kterým se vztahuje? Konstatují, že málokterá studie může zodpovědět všechny otázky (menší studie se 

zaměřují jen na některé). 

- Analýza: popisují podrobněji kontext, postoj Václava Kluse (striktně neoliberální, 

antikomunistické a antienvironmentální hledisko) a postoje tazatelů (konzervativců J. D. Hasterta a 

J. Bartona). Samotnou analýzu pak provádějí pomocí tabulky se třemi sloupci, do níž zanášejí (levý 

sloupec) celý text, který dělí na „otázky“ kongresmanů a „odpovědi“ Václava Klause. V prostředním 

sloupci vytýkají „předměty“ a „témata“; v pravém sloupci analyzují argumentaci („tvrzení“, 

„stereotypy“ a „falešné argumenty“): 

 

 Makro- 

a mezostruktura: 

Témata a diskurzivní 

předměty 

Argumentace: Tvrzení, 

stereotypy a falešné 

argumentační strategie 

   

Václav Klaus, 19. března 2007 Datum  

Odpovědi na otázky Sněmovny reprezentantů 

Kongresu Spojených států, Výboru pro 

energetiku a obchod, k tématu lidského 

přispívání ke globálnímu oteplování a změně 

klimatu 

Vybraný (sub)žánr  

O přispívání lidstva ke změně klimatu 

a s ohledem k povinnostem vůči blahu našich 

občanů: co by, z vašeho pohledu, měli politici 

brát v úvahu při řešení problémů kolem změny 

klimatu? 

Otázka 1: 

 

Předmět: antropogenní 

změna klimatu 

T: politici jsou povinni 

zajišťovat občanům 

blahobyt 
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Takzvaná změna klimatu a zejména člověkem 

způsobená změna klimatu se stala jedním 

z nejnebezpečnějších argumentů zaměřených na 

narušení lidského konání a veřejné politiky 

v rámci celého světa. 

Klausova odpověď 1: 

 

T: antropogenní změna 

klimatu 

Tvrzení 1: 

Antropogenní změna 

klimatu je nebezpečný 

argument (stereotyp 

nebo falešná 

argumentace o ohrožení 

svobody) 

Mou ambicí není vnést další argumenty do 

odborné klimatologické diskuze o tomto jevu. 

Jsem však přesvědčen o tom, že vědecká debata 

dosud nezašla dostatečně hluboko a neposkytla 

dostatečný základ pro možnou reakci politiků. Na 

co se já zejména soustředím, je způsob, jakým 

jsou environmentální témata zneužívána jistými 

politickými nátlakovými skupinami k útokům na 

základní principy svobodné společnosti. Stává se 

zjevným, že když diskutujeme o klimatu, nejsme 

svědky střetu pohledů na ochranu životního 

prostředí, ale střetu pohledů na lidskou svobodu. 

T: odborná 

klimatologická debata 

 

 

 

 

 

T: reakce politiků 

 

 

 

T: zneužívání 

environmentálních 

témat nátlakovými 

politickými skupinami 

T: útok na svobodu 

a svobodnou 

společnost 

 

 

 

 

 

 

 

Falešná argumentace 

o povrchnosti 

a nedostatku vědecké 

poctivosti 

 

T: Stereotyp nebo 

falešná argumentace 

o zneužívání 

 

Stereotyp nebo falešná 

argumentace 

o nebezpečí ohrožení 

svobody a svobodné 

společnosti 

 

Tabulka 3 – ukázka analýzy (Wodak – Reisigl, 2009). 

 

Na základě tohoto rozboru pokračuje analýza zacílením na tři aspekty: 

1) určení hlavních diskurzivních předmětů, která vyplývají z témat (uvedeny v prostředním 

sloupci Tabulky 3) 

2) popis hlavních nominačních a predikačních strategií 

3) popis argumentace a stereotypů (uvedeny v pravém sloupci Tabulky 3) 
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Pro potřebu popisu nominačních a predikačních strategií vytýkají autoři z textu nejdůležitější 

„sociální aktéry“: „já“, „my“, „politici“, „environmentalisté“, „rozvojové země“ a „lid/lidé“. Každému 

z těchto aktérů pak připisují nejnápadnější predikace, které se k nim vztahují (politici by měli odolávat 

tlakům environmentalistů, rozvojové země jsou potenciálními obětmi environmentalistních regulací 

ap.). 

S pomocí analýzy argumentačních strategií pak analyzátoři v závěru své případové studie 

dokládají, že Klausova tvrzení se opírají o falešné argumenty: zejména o falešný argument nejistotou 

(věda je nejistá) a falešný argument přirozeností (klimatická změna je přirozená). 

 

3.3.3 DHA a diskurz o Národním parku Šumava 

 

Můj postup se odvíjel od primární zastřešující výzkumné otázky, kterou jsem stanovil na základě své 

předchozí znalosti38: 

Co podle odborné (a v ČR publikované) literatury znamená „ochrana Šumavy“ a „ochrana 

lesa“? 

Odborná literatura na tuto otázku nabízí rozdílné odpovědi – zatímco jedna skupina vědců 

(zejména přírodovědců a ekologů) za „ochranu lesa“ považuje spíše ochranu ekosystému a jeho 

procesů39, druhá a minoritní skupina vědců (především lesníků) vnímá „ochranu lesa“ jako ochranu 

lesního porostu, tedy především vzrostlých stromů40. „Ochrana Šumavy“ je pak oběma skupinami 

nepřímo prezentována právě jako „ochrana (vzrostlého) lesa“ – diskurz o NPŠ neumožňuje majoritním 

přírodovědcům úspěšně vnášet jiná témata, jako je například ochrana kulturních ekosystémů v okolí 

šumavských obcí před prudkou výstavbou. V řádu diskurzu o NPŠ stojí lesničtí vědci, respektive jejich 

úhel pohledu, evidentně výše než většinoví přírodovědci a ekologové. Pohled na Šumavu a její národní 

park jako na především prostor porostlý ohroženým vzrostlým lesem zasluhujícím aktivní lesnickou 

ochranu je totiž příznačný pro texty většiny politiků, kteří v diskurzu o NPŠ představují hegemony. 

Na základě sebraného a vytříděného materiálu (budu pracovat primárně jen s texty 

publikovanými v médiích – zabývám se částí diskurzu41) formuluji výzkumnou otázku: Co znamená 

                                                           

38
 Wodak – Reisigl 2009, s. 96. 

39
 viz např. Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO 

Šumava. 

40
 viz např. Stanovisko lesnického odboru, České akademie zemědělských věd, ke stavu přemnožení kůrovce 

v Národním parku Šumava a možným rizikům pro krajinu a obyvatelstvo. 

41 Wodak – Reisigl, 2009, s. 98. 
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„ochrana Šumavy“ v mediálním diskurzu o NPŠ, jaké koncepty aktéři diskurzu o NPŠ akcentují 

a v jakých kontextech s nimi pracují? 

Předpokládám, že diskurz o NPŠ, který se jeví jako spor dvou skupin odborníků, je ve 

skutečnosti nesen tematickou a konceptovou hegemonií politiků, kteří jsou v řádu diskurzu postaveni 

nejvýše. Moc výkladu konceptů jako je příroda, přirozenost nebo třeba minulost je pro ovládnutí 

tohoto diskurzu klíčové. 

Z každého z vybraných základních textů vytknu témata, diskurzivní strategie, argumentace, 

tvrzení a stereotypy42 – diskurzivní strategie DHA vymezuje za pomoci pěti otázek43: 1) Jak jsou aktéři 

(postavy), objekty, fenomény/události, procesy a akce pojmenovány ryze jazykově?; 2) Jaké 

charakteristiky, kvality a rysy jsou přisuzovány aktérům, objektům, fenoménům/událostem 

a procesům?; 3) Jaké argumenty jsou v dotyčném textu použity?; 4) Z jaké perspektivy jsou tato 

pojmenování, atribuce a argumenty vysloveny?; 5) Jsou příslušné výpovědi formulovány otevřeně – 

jsou zesilovány, nebo naopak zeslabovány? 

Při aplikaci těchto pravidel se, vzhledem k tomu, že analyzuji pět textů, které náležejí různým 

útvarům, ukázalo, že budu muset metodu specifickým podmínkám přizpůsobit. V popisu 

makrostruktury textů jsem u každého autora/aktéra zaznamenal všechna témata, předměty a koncepty 

tak, aby byly napříč jednotlivými texty porovnatelné. To znamená, že na například Stráského větu 

„Dnes když se půjdete podívat na Velkou Mokrůvku, na Malou Mokrůvku, tam už žádné stromy 

nejsou.“ hodnotím jako mající téma „odumřelý les“; stejně tak z textu Jirsy a Rippelové:„...snaží 

přesvědčit veřejnost, že stromy, které kůrovec zničil na ohromující ploše (tisíce hektarů), jsou jen malé 

ostrůvky.“ Cituji dva texty zastánců zasahování proti kůrovci. V textech zastánců nezasahování se 

téma „odumřelý les“ nevyskytuje, časté je ovšem téma „p řirozené obnovy“ – viz např. Vlašína: 

„Stejně tak marně se snaží zabránit zjevným faktům lesnická obec (čest nemnohým výjimkám), protože 

na bavorské straně Šumavy, a dokonce na četných místech na naší straně, už je zjevné, že je to jinak. 

Lesy odumírají, zmlazují se a dorůstají. Bez člověka, bez lesníka.“ Abych mohl obě skupiny 

(„zasahovače“ a „bezzásahovce“) adekvátně a účinně porovnávat, stavím nad jejich jednotlivá témata 

právě zastřešující koncepty – téma „odumřelý les“ a „p řirozená obnova“ tak spadají do jednotného 

konceptu „proměna lesa“. Dalšími zastřešujícími koncepty, které vyplynuly z analýzy pěti základních 

textů, je příroda, věda, bezzásahovost, okrajově pak přirozenost a minulost. Poslední dva koncepty 

vzhledem k rozsahu práce popíšu jen hrubě – vzhledem k tomu, že se vyskytli pouze v rozhovoru 

s Janem Stráským (u Stráského i u zástupce Lidových Novin), přihlédnu k doplňkovým textům 

politiků a zástupců médií. 

                                                           

42
 Wodak – Reisigl, 2009, s. 9. 

43
 Wodak – Reisigl, 2009, s. 94. 
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Na základě analýzy vybraných mediálních textů ve své práci diskurz o NPŠ popíšu a zmapuji, 

vytknu podstatná témata o koncepty. Popíšu, jak aktéři nakládají s jednotlivými koncepty a nakonec na 

základě analýzy textů představitelů médií nastíním obraz diskurzu o NPŠ. 

Vedle popisu konceptů provedu u jednotlivých textů analýzu argumentace44, vytknu „sociální 

aktéry“ a popíšu, jak jsou v textech konstruování = jaké jsou v textu použity nominační a predikační 

diskurzivní strategie („Více či méně záměrný plán postupu zvolený k dosažení konkrétního 

společenského, politického, psychologického nebo jazykového cíle“)45. 

Metodou CDA dosud v českém prostředí problematika životního prostředí nebyla 

z lingvistických pozic analyzována. Spor o podobu Národního parku Šumava, který působí jako 

zástupka sporu o charakter ochrany životního prostředí, sporu o podobu veřejného prostoru a definici 

veřejného zájmu, je nasycen množstvím pojmů, konceptů, argumentů ad., které přicházejí ze 

vzdálenějších oblastí diskurzu o České republice. A právě pohled optikou CDA nabízí tím, že se 

specifickým způsobem zaměřuje na jazykovou stránku sporu, nové možnosti pronikání do jeho 

podstaty. 

 

3.4 CDA a problematika životního prostředí 

Jak už zde zaznělo, v českém prostředí nebyla otázce životního prostředí optikou kritické analýzy 

diskurzu věnována přílišná pozornost. S výjimkou práce T. Stöckelové (Stöckelová, 2004)46, která se 

věnuje problematice Národního parku Šumava, konkrétně období první blokády v roce 1999. Práce se 

opírá o metodu analýzy diskurzu z pohledu sociologie. Stöckelová se zabývá „implicitním pojetí 

přírody“ v rámci tamního sporu, přičemž vychází z premisy, že mezi „reálným“ a „diskurzivním“ se 

nachází zřetelná hranice47. Tento předpoklad není v souladu s pojetím diskurzu v prostředí CDA48 (viz 

kapitolu 3.1). Článek T. Stöckelové, ačkoliv pro její potřeby přináší zajímavé vhledy so problematiky, 

není kritickou analýzou diskurzu v jazykovědném slova smyslu. 

                                                           

44
 Jelínek – Švandová, 1999. 

45
 Wodak – Reisigl, 2009, s. 4. 

46
 Stöckelová, T. (2004). Příroda v Národním parku Šumava. Vesmír: přírodovědecký časopis(83), pp. 87-95. 

47
 Stöckelová, 2004, s. 88. 

48
 viz např. Dijk, E. (1997). Discourse studies: a multidisciplinary introduction. Vol.2: discourse as social 

interaction. (Repr.) London: Sage, s. 158. 
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Z pohledu metodiky DHA, jež je pro mou práci klíčová, uvedu studii M. A. Hajera – 

Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice49. Hajer se zabývá problematikou 

kyselých dešťů ve Velké Británii v celé její historii. Studie z oblasti PDA50 se zaměřuje na popis 

vývoje sporů o přístup k problematice kyselých dešťů v šíři britské veřejné (politické) sféry. Hajer 

vnáší do oblasti kritické analýzy pojmy „narativ“ či „diskurzivní koalici“. Pojmem narativ míní 

„způsob označení skutečnosti, který je pro debatu určující“. Zda se vede debata politického charakteru, 

tudíž záleží právě na narativu (např. narativ kyselých dešťů označuje mrtvé stromy jako oběti 

znečištění, a mrtvé stromy se tím stávají politickým problémem). K porozumění diskurzu, který Hajer 

definuje jako soubor idejí, konceptů a kategorií, skrz které jev nabývá významu, je třeba poznat 

v kontextu argumentů. Analýza pak nespočívá pouze v proniknutí do názorových rozporů založených 

na faktech, její podstata tkví v úspěšné kombinaci „diskurzivní konstrukce skutečnosti“ a „sociálních 

praxí“, z nichž „sociální konstrukty“ pocházejí51. „Diskurzivní koalice“ je pak skupinou aktérů, kteří 

sdílejí „sociální konstrukt“. 

Hajer důkladně popisuje kontext sporů o kyselé deště – od prvních náznaků v polovině 19. 

století po jejich akceleraci zejména v 80. letech 20. století. 

Z historie sporu následně vyděluje dvě základní „diskurzivní koalice“ – tradičně pragmatickou 

a ekomodernistní, jako zástupce tradičního „řešení ad hoc“ oproti moderním zastáncům „předběžných 

opatření“. Na chronologii debat mezi těmito dvěma skupinami pak dokazuje, nakolik je skutečnost 

reálně konstruována diskurzem – spor 1) byl zaměřen na škody způsobené kyselými dešti (což 

implikovalo, že samotné emise jsou normální); 2) zdůrazňoval náklady na snížení znečištění; 

3) ukázal, že pouze „jednoznačný“ vědecký důkaz může být přesvědčivým; 4) ukázal, že názor 

veřejnosti nemá na spor bezprostřední vliv; 5) dokud nebyl oxid siřičitý prokázán jednoznačným 

znečišťovatelem, byl považován za zcela neškodný. 

Obě „diskurzivní koalice“, ačkoli měli odlišné výchozí pozice, přijaly nakonec komínové 

odsiřovací filtry za uspokojivé řešení problému. 

Ukázalo se, že „pragmatický pohled“ je diskurzu vlastní a je vnímán jako „přirozený“. 

 

V souladu s Hajerem ve své studii rozděluji sociální aktéry na dvě skupiny, ne však podle příslušnosti 

k diskurzivní koalici. Své zasahovače vs. bezzásahovce bych při větší míře abstrakce mohl zařadit do 

                                                           

49
 Hajer, M. (1993). Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practise: The Case of Acid Rain in Britain. 

In: Fischer, F., & Forester, J. The Argumentative turn in policy analysis and planning. (pp. 43-76). Durham, N.C.: 

Duke University Press. 

50
 Policy Discourse Analysis. 

51
 Hajer, 1993, s. 45. 
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diskurzivních koalic podle Hajerovy studie – bezzásahovci do velké míry spadají do koalice 

ekomodernistů; jejich postoj primárně není utilitární, argumentují morálkou ap. Stejně tak zasahovači, 

kteří dominantně přináležejí ke skupině, která je u moci a jejíž narativ je určující, tvoří koalici tradičně 

pragmatickou. Způsob analýzy, který jsem zvolil, vychází, na rozdíl od metody Hajerovy, z rozboru 

většího počtu mediálních textů. Svůj výzkum provádím na diskurzu dynamickém a akcentuji více 

materiál a jeho jazykovou povahu. 
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4 Diskurz o Národním parku Šumava 

 

4.1 Popis diskurzu 

Práce aplikuje metodu DHA na diskurz o NPŠ. Na základě stanovení přímých aktérů tohoto diskurzu 

a analýzy pěti jejich textů dosáhnu podrobného popisu argumentačních strategií, stereotypů 

a stabilních konceptů, které se v daném diskurzu vyskytují nebo mu dominují. 

Diskurz o NPŠ je zřetelně definován ústředním sporem o způsob hospodaření v tamních 

smrkových lesích. Zajímá mě především to, do jaké míry je šumavská debata věcná a nakolik je spor 

o ne/kácení v oblastech horských smrčin pouze sporem, který skrývá problémy obecnější a hlubší. 

Během téměř dvaceti let rozepří mezi zastánci aktivních zásahů a zastánci nezasahování se totiž 

ukázalo, že spor se vede spíše o pozici vědců ve veřejném prostoru a o přístup k ochraně přírody 

a přírodě samé obecně. 

 

4.1.1 Kategorie popisu 

Ve své analýze vycházím z textů ryze psaných, zčásti tištěných a zčásti publikovaných na internetu, 

jejichž výběr je podmíněn soustavou aktérů diskurzu o Národním parku Šumava, které vytýkám 

předběžně na základě své dosavadní znalosti dění v tomto chráněném území a sporů o něj. Analýzu 

vedu za účelem odhalení dominantních témat, stereotypů a konceptů, které jsou pro tento diskurz 

charakteristické a které mají potenciál utvářet jeho podobu. Důkladná analýza postavená na skutečně 

velkém objemu textů, jež by byly vybrané rovnoměrně z celého období trvání sporu, by podle mé 

hypotézy ukázala, jak se v diskurzu o NPŠ jednotlivé koncepty a stereotypy začaly utvářet, jak se 

postupně proměňovaly a jak se postupně začaly stávat samozřejmými (naturalizovaly). V této práci 

jsem se přidržel pouze menšího množství textů, jejichž podrobnou analýzou spíše než na vývoj 

poukazuji na charakter statu quo52. 

Veškeré spory, které se začaly objevovat nedlouho po založení parku, tedy v polovině 90. let, 

jsou pevně svázány převážně s dynamikou šumavských smrkových lesů a vývojem tamní populace 

lýkožrouta. Charakter sporů se ve vztahu k hospodaření v lesích NPŠ do současnosti příliš nezměnil. 

Aktéry, kteří v diskurzu o NPŠ vystupují a vytvářejí jej, můžu tudíž primárně rozdělit na dvě 

dominantní skupiny, které spor od začátku charakterizují – na zastánce aktivního lesnického přístupu 

k tamním lesům a na zastánce ponechání lesů samovolnému vývoji. Tyto dvě velké a nesourodé 

skupiny (daly by se označit za diskurzivní koalice53) dělím ještě dále – jsou to lidé z různých prostředí 

                                                           

52
 Vzhledem k tomu, že pracuji s texty z let 2008–2011, tedy z období, v němž se diametrálně proměnila pozice 

Správy NPŠ, určitý vývoj zaznamenávám. Týká se však spíše jen změny referenčního vztahu označení „Správa 

NPŠ“. 

53
 viz Hajer, 1993. 



 

37 

 

a jejich role a pozice se v diskurzu o NPŠ značně liší. Příslušnost k táboru „zasahovačů“ nebo 

„bezzásahovců“ je primárně nepřesná a vyplývá až z povahy samotného diskurzu o NPŠ, mohl bych 

říct, že je součástí určitého stereotypu. Jen minimum aktérů navíc mluví o ne/zasahování absolutně. 

Aktéry, účastníky diskurzu, nutně vybírám pouze z řad těch účastníků sporu, kteří publikují 

texty, jež mají úspěšnou ambici vstupovat do veřejného prostoru, komunikovat a proměňovat jej. 

Diskurzem o NPŠ, jak z tohoto vyplývá, tudíž míním soubor dohledatelných textů k tématu, které se 

stávají relevantními pro každého potenciálního zájemce o daný diskurz. 

Skupinu zastánců zasahování dělím podle pozic aktérů na politiky, správu parku, místní 

obyvatele, přírodovědce/lesníky, aktivisty. Skupinu zastánců samovolného vývoje dělím podle 

stejného kritéria na politiky, správu parku, místní obyvatele, přírodovědce/lesníky, aktivisty. Dělení 

podle pozic, ze kterých daní aktéři promlouvají, doplňuji o jejich eventuální pozice alternativní nebo 

kontaminační. Alternativní pozicí označuji výsledek potenciální strategie, kterou ten který aktér volí; 

kontaminační pojmenovávám tu pozici, do které je aktér postaven (buď sám nebo v rámci své pozice 

obecně) jiným aktérem diskurzu o NPŠ. Přírodovědci jsou například často politiky označováni za 

aktivisty, politici se staví do role místních obyvatel, aktivisté na sebe berou role přírodovědců ap. 

Přímé aktéry, na základě jejichž textů analýzu provedu, uvádím v Tabulce 4 ve druhém 

sloupci zleva. Třetí sloupec zleva ukazuje jejich příslušnost k patřičné pozici, v sousedním sloupci pak 

uvádím jejich alternativní/kontaminující roli. V prvním sloupci zleva uvádím prostou příslušnost ke 

skupině zasahovačů/bezzásahovců, zcela vpravo pak útvar, ke kterému náleží samotný vybraný text. 

Aktéry v Tabulce 4 řadím primárně podle jejich příslušnosti ke skupině (diskurzivní koalici), v rámci 

skupin pak symetricky podle pozice. 

 

 skupina aktér pozice alternativa/kontaminace útvar 

1. pro zásahy Jiří Zimola politik aktivista článek v novinách 

2. pro zásahy Tomáš Jirsa politik aktivista společný článek 

v novinách 

3. pro zásahy Jiřina 

Rippelová 

politik aktivista společný článek 

v novinách 

4. pro zásahy Miloš Zeman politik  článek v novinách 

5. pro zásahy Václav Klaus politik  předmluva ke 

sborníku 

6. pro zásahy Petr Hájek politik  článek v novinách 

7. pro zásahy Pavel Drobil politik  rozhovor 

v novinách 

8. pro zásahy Ivo Vicena lesník přírodovědec článek v novinách 
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9. pro zásahy Petr Zahradník lesník přírodovědec společné odborné 

stanovisko 

10. pro zásahy Radomír 

Mrkva 

lesník přírodovědec společné odborné 

stanovisko 

11. pro zásahy Vladimír 

Švihla 

lesník přírodovědec společné odborné 

stanovisko 

12. pro zásahy František 

Nykles 

místní 

obyvatel 

 elektronický článek 

13. pro zásahy Jiří Hůlka místní 

obyvatel 

politik tisková zpráva 

14. pro zásahy Jan Stráský správa parku politik/přírodovědec/lesník rozhovor 

v novinách 

15. proti 

zásahům 

Jaromír Bláha aktivista přírodovědec propagační materiál 

16. proti 

zásahům 

Mojmír Vlašín aktivista přírodovědec elektronický článek 

17. proti 

zásahům 

Jakub Hruška přírodovědec aktivista rozhovor 

v novinách 

18. proti 

zásahům 

Hana 

Šantrůčková 

přírodovědec aktivista otevřený dopis 

19. proti 

zásahům 

Miroslav 

Svoboda 

lesník přírodovědec rozhovor 

v časopise 

20. proti 

zásahům 

Josef Fanta lesník přírodovědec/aktivista rozhovor 

v časopise 

21. proti 

zásahům 

František Hail místní 

obyvatel 

 tisková zpráva 

22. proti 

zásahům 

Ivan Adam místní 

obyvatel 

aktivista otevřený dopis 

23. proti 

zásahům 

František 

Krejčí 

správa parku  přepis rozhovoru 

v televizi 

 

Tabulka 4 – Aktéři a narativy diskurzu o NPŠ. 

 

V Tabulce 3 jsem uvedl všechny autory textů, jež budu ve své práci analyzovat (Tomáš Jirsa 

a Jiřina Rippelová jsou autory společného textu, stejně tak i Petr Zahradník, Radomír Mrkva 

a Vladimír Švihla). Pracovat tedy budu celkem s dvaceti texty různých žánrů. U čtyř základních 
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podmnožin zvolím jeden výchozí text a skupinu maximálně čtyř textů doplňkových. Jako základní 

jsem zvolil následující podmnožiny: politici, přírodovědci, lesníci, správa parku a aktivisté. Zvolil 

jsem text politiků na straně zasahování, přírodovědců proti zasahování, lesníků pro zasahování, správy 

parku pro zasahování a aktivistů proti zasahování. 

Výběr textů jsem vymezil vedle autorství také časově – všechny pocházejí z druhého 

dynamického období historie NPŠ, tedy od orkánu Kyrill v lednu 2007 až po zahájení druhé občanské 

blokády kácení kůrovcových stromů v červenci 2011. 

 

Základní texty: 

Jirsa, Tomáš – Rippelová, Jiřina: Mediální bitva o budoucnost Šumavy54. 

Česká společnost pro ekologii: Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu 

funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava55. 

Vicena, Ivo: Skutečnost je jiná, než uvádí park56. 

Vlašín, Mojmír: Les může růst i bez lesníka, bůh může být i bez kněze57. 

Stráský, Jan: Na svůj životní boj o Šumavu mám rok58. 

 

Rozborem vybraných textů ukážu, jaké stereotypy jednotliví aktéři užívají, jakým způsobem 

argumentují (zejména falešně), jaké užívají nepravdy, z jakých pozic hovoří, jaké vytýkají „sociální 

aktéry“, jaké jim přisuzují vlastnosti a jak je pojmenovávají59. Aktéři diskurzu o NPŠ, nebo lépe 

představitelé jednotlivých skupin, se přirozeně často rozcházejí v pojetí konceptů jež diskurz 

spoludefinují – rozpor například v konceptu „proměny lesa“ je pro diskurz o NPŠ nutně příznakovým. 

Rozcházejí se však také přímo ve faktech, která lze poměrně snadno ověřit – uvádějí například různou 

velikost ploch s odumřelými vzrostlými stromy či různé údaje o kvalitě podrostu v horských 

smrčinách – „Stačí jen pár desítek minut procházky těmito postiženými lesy a každému soudnému 

člověku, laiku či odborníkovi, je zcela jasné, že tam žádné zárodky budoucích hustých šumavských 

                                                           

54
 Jirsa, T., & Rippelová, J. (24. 1. 2009). Mediální bitva o budoucnost Šumavy. Právo: Nezávislé noviny, 2011. 

55
 Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava. 

(21. 3. 2011). Www.cspe.cz [online]. Retrieved from: http://dopis.cspe.cz/. 

56
 Vicena, I. (24. 1. 2009). Skutečnost je jiná, než uvádí park. Právo: Nezávislé noviny, 2011. 

57
 Vlašín, M. (18. 1. 2011). Les může růst i bez lesníka, bůh může být i bez kněze. Blog.idnes.cz [online]. 

Retrieved from: http://vlasin.blog.idnes.cz/c/173306/Les-muze-rust-i-bez-lesnika-buh-muze-byt-i-bez-

kneze.html. 

58 Kaiser, D. (12. 3. 2011). Na svůj životní boj o Šumavu mám rok: Rozhovor s Janem Stráským. Lidové noviny. 

59
 Podle DHA, viz Wodak – Reisigl, 2009. 
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hvozdů neklíčí,...60“  oproti „Pravidelné inventury prokazují, že počet mladých stromků pod suchými 

smrky se stále zvyšuje. V roce 2005 již dosáhl průměru skoro 4 500 kusů na hektar.61“  Nesrovnalosti 

jsou patrné také ve způsobů užívání základních pojmů – ačkoli je například „holina“ 

v přírodovědeckém i lesnickém rámci definována jako „vykácená lesní plocha“ (nebo „lesní plocha 

bez porostu“62), v informačním letáku Hnutí Duha stojí „Holiny se jako domino dále rozšiřovaly 

větrnými polomy.63“ , v textu Svazu obcí NP Šumava pak „Trojmezná je holina. Celý les zlikvidoval 

kůrovec.64“  a v článku senátorů Jirsy a Rippelové „Rakušané a Němci v oblasti Trojmezné vykáceli 

podél našich hranic tisíce stromů [...] holina, která by, kdyby národní park zabránil šíření kůrovců, 

vůbec nemusela vzniknout.65”  Holina se tak ve třech různých textech používá ve třech významech – 

jako vytěžený les, les s uschlým vrchním stromovým patrem a les narušený disturbancí (větrem). 

Objektivně složitá struktura kvality šumavských horských smrčin se tím zjednodušuje na bipolární 

obraz ploch s lesem zachovalým a lesem narušeným. 

Častým jevem v textech, které diskurz o NPŠ tvoří, jsou také zjevné lži nebo zkreslování 

skutečnosti založené na zjednodušení nebo strategii zesílení či zeslabení – Jan Stráský například 

v rozhovoru pro Lidové noviny uvádí: „nad 1 200 m n. m. už nejsou stromy nikde.66“  Využívá falešné 

argumentace opírající se o nepravdivý předpoklad, že v lesích, ve kterých proběhla kůrovcová 

gradace, odumřelo vrchní stromové patro celé. Zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky 

Petr Hájek v souvislosti kůrovce a Správy NPŠ píše: „D ůkazem toho je znetvořená krajina s typickými 

pahýly stromů zničených kůrovcem (které si dali dokonce do znaku!)...67“ . NPŠ přitom uchovává 

původní znak CHKOŠ z roku 1963, a Hájek tak prokazatelně lže. Analýza falešných argumentací 

a ostatních diskurzivních strategií je jedním z předmětů této práce. 

                                                           

60
 Zeman, M. (27. 1. 2009). Spoléhat na samoléčbu lesů je zhoubné: Expremiér polemizuje s komentátorem 

Práva o kůrovcové kalamitě. Právo: Nezávislé noviny, 2011, pp. 1. 

61
 Šumava: národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce. Hnutí Duha 2011. 

62
 Viz PSJČ. 

63
 Šumava: národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce. Hnutí Duha 2011. 

64
 Šumavské obce i kraje podporují ředitele NP Šumava Jana Stráského 

(http://svazobci.sumavanet.cz/svazobci/user/Tiskova%20zprava%20Straskemu.pdf). 

65
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

66
 In Na svůj životní boj o Šumavu mám rok. 

67
 In Podpora Hradu šumavským starostům v boji s kůrovcem. 
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Diskurz o NPŠ je zjevně plný rozporuplných tvrzení, v jejichž objemu se laický čtenář může 

zorientovat jen velmi těžko. Autorita vědy a vědců, která je v českém rámci stále přirozeně vysoká68, 

je v šumavském sporu soustavně zpochybňována nebo odsouvána. Rozkolísáním vědeckých 

argumentů se totiž akcentují argumenty založené spíše na emocích a sentimentu – viz například 

Františka Nyklese ze Svazu obcí NPŠ: „...unikátní smrky, pamatující napoleonskou bitvu u Slavkova 

(1805), které by jako unikátní jedinci měly být respektovány...69“  nebo Jana Stráského: „...až na pět set 

let zcela změní charakter šumavské krajiny.70“  či informační leták Hnutí Duha: „[pralesy a slatě] Jsou 

místem, jehož atmosféra vždy přitahovala umělce, poutníky a filozofy. Díky nim také víme, jak rozsáhlé 

šumavské pralesy vypadaly...71“ . Přenášení sporu do oblasti interpretace šumavské minulosti a do 

oblasti poslání parku nejen že do diskurzu o NPŠ vpouští nové účastníky, ale celý ho protíná 

s diskurzy jinými. Diskurz o NPŠ se tak úspěšně protíná například s diskurzem o české kulturní identitě 

nebo s diskurzem o tváři české krajiny. Optikou prvního se pak například koncept „bezzásahovosti“ 

jeví jako pro české prostředí zcela cizorodý, optikou druhého se pak stejně jeví například koncept 

„proměny lesa“. 

 

4.1.2 Média 

Zásadní a významnou roli v diskurzu o Národním parku Šumava zaujímají média. V rámci mé analýzy 

nazíraná především jako prostor vytváření diskurzu o NPŠ, jenž se utváří převážně právě v médiích, 

tedy prostor, v němž vystupují jednotliví aktéři. Vedle mediálního rámce na diskurzu o NPŠ významně 

participují nezanedbatelné texty osobních korespondencí, transparentů či například informačních 

tabulí. Média (zabývám se těmi psanými – tištěnými i internetovými) vedle své úlohy mediační jednak 

obraz diskurzu dobře odrážejí – přistupují k němu zvenku – a jednak působí jako jeho mocný 

spolutvůrce. Tato skutečnost je velmi dobře patrná zejména z otázek, které zástupci médií pokládají 

přímým aktérům šumavského diskurzu v rámci rozhovorů. Novináři se zpravidla ptají vysoce 

sugestivním způsobem, v němž se do velké míry odrážejí stereotypy, koncepty, analogie ap., které 

jsou pro diskurz o NPŠ příznačné. Např. Daniela Drtinová z ČT24 (text byl publikován na webu ČT 

27. 8. 2009) položila v rozhovoru s názvem „Nemáme kůrovcovou pandemii“ tehdejšímu řediteli NPŠ 

F. Krejčímu otázku: „Na druhou stranu souše a holiny místo lesů, které lidé na Šumavě občas vidí, 

jsou děsivé samy o sobě. Podle vás je to ale asi jen laický pohled?“ Tvrzení „souše a holiny jsou 

děsivé samy o sobě“  vynáší sama Drtinová. Zástupkyně média zde užívá tvrzení – 

                                                           

68
 Viz např. aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=705533. 

69
 In Nezodpovědný experiment u Pramenů Vltavy. 

70
 In Přemluvil mě prezident Klaus. 

71
 In Šumava: národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce. 
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stereotypu/falešného argumentu veřejným zájmem. Ředitel Krejčí na otázku ochotně odpovídá, a na 

tento falešný argument tak buď ad hoc přistupuje nebo redaktorčino konstatování vnímá jako 

přirozené, objektivní. Navzdory tomu, že toto tvrzení neplatí obecně (z některých průzkumů veřejného 

mínění vyplývá, že návštěvníci NPŠ plochy s odumřelým vrchním stromovým patrem ve své většině 

vnímají jako přirozené), je Drtinová prezentuje jako objektivní/normativní pravdu. Novinářka tak 

podává obraz diskurzu o NPŠ tak, jak jej vnímají média. Ředitel Krejčí pak svou odpovědí „mě osobně 

také nijak netěší pohled na souše“ dokládá, nakolik je jeho konceptualizace determinována narativem 

dominantních zastánců zasahování. 

Médiím jako fenoménu, který ve vztahu k diskurzu o NPŠ patří k nejvíce tvůrčím, se budu 

věnovat jen okrajově. Za výchozí považuji texty aktérů přímých. 
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4.2 Vlastní výzkum 

 

4.2.1 Text 1 

Z redakční pošty  

Skutečnost je jiná, než uvádí park72 

V sobotu 24. ledna byl v Právu uveřejněn článek Pavla Orholze Horské smrčiny se obnovují samy. 

I když bychom si to všichni přáli, je skutečnost jiná, než ji uvádí Národní park Šumava (NPŠ). 

Les, ve kterém uhynuly po žíru kůrovce všechny dospělé smrky, má v současné době pouze živý 

podrost, který vznikl ze semene živých stromů před jejich úhynem. Z podrostu – o kterém uvádí NPŠ, 

že pod mrtvými stromy existuje – podle šetření Mendelovy lesnické univerzity v Brně pouze polovina 

(51 %) přežije do deseti let. Další stromy z podrostu uhynou v důsledku útlaku sněhu, námrazy, 

pozdních a časných mrazů, okusu a ohryzu zvěře, žírem nosatců, parazitických hub, útlakem buřeně 

a celkem pomalého vzrůstu. 

Doba, kdy podrost dosáhne výšky 1 až 2 metry, kdy už bude proti těmto vlivům odolný, trvá na 

horských hřebenech Šumavy sto let. Na plochách, kde nejsou již živé plodící stromy, nemohou nové 

mladé stromy vzniknout, poněvadž mrtvé stromy neplodí. Proto nově vzniklý les bude v budoucnu 

pouze stejnověký a bude složen zase pouze ze smrků. Doposud odumřelý les tvořily stromy ve stáří od 

1 do 550 let. Takový les již na plochách po kůrovci vzniknout nemůže. 

Příštích deset lidských generací se takových lesů nedočká. Nový mladý les, který navíc vznikne 

jen na malé ploše, nemůže plnit důležité ekologické mimoprodukční funkce, nemůže zachycovat vláhu, 

sníh, vzdušné prašné a plynné nečistoty, nemůže vázat plynný oxid uhličitý, nové stromy porostou 

mnohem pomaleji pro nedostatek humusu, nemůže zajišťovat jímání vody ani brzdit povodňové odtoky. 

Doporučuji, aby se nejen čtenáři, ale i redaktoři se skutečnou situací šumavské přírody osobně 

seznámili. 

 

 Témata 

 

Koncepty Argumentace: Tvrzení, 

stereotypy a falešné 

argumentační strategie 

Z redakční pošty rubrika   

Skutečnost je jiná, než uvádí 

park 

titul 

téma 1: pravda 

o NPŠ 

 1, 2: Správa NPŠ nemluví 

pravdu (zastírá skutečnost) 
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 Vicena, I. (27. 1. 2009). Skutečnost je jiná, než uvádí park. Právo: Nezávislé noviny, 2011. 
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téma 2: Správa 

NPŠ 

V sobotu 24. ledna byl v Právu 

uveřejněn článek Pavla Orholze 

Horské smrčiny se obnovují 

samy. I když bychom si to 

všichni přáli, je skutečnost jiná, 

než ji uvádí Národní park 

Šumava (NPŠ). 

téma 1: společný 

(veřejný) zájem 

téma 2: přirozená 

obnova 

téma 3: Správa 

NPŠ 

2: proměna lesa 1: veřejným zájmem je 

přirozená obnova lesa 

(stereotyp obnovy) 

2: přirozená obnova 

nefunguje (stereotyp 

obnovy) 

3: nemluví pravdu 

Les, ve kterém uhynuly po žíru 

kůrovce všechny dospělé 

smrky, má v současné době 

pouze živý podrost, který 

vznikl ze semene živých stromů 

před jejich úhynem. Z podrostu 

– o kterém uvádí NPŠ, že pod 

mrtvými stromy existuje – 

podle šetření Mendelovy 

lesnické univerzity v Brně 

pouze polovina (51 %) přežije 

do deseti let. Další stromy 

z podrostu uhynou v důsledku 

útlaku sněhu, námrazy, 

pozdních a časných mrazů, 

okusu a ohryzu zvěře, žírem 

nosatců, parazitických hub, 

útlakem buřeně a celkem 

pomalého vzrůstu. 

téma 1: přirozená 

obnova 

téma 2: Správa 

NPŠ 

téma 3: výzkum 

lesníků 

1: proměna lesa 

3: věda 

1: v lesích s odumřelými 

dospělými smrky je živý 

podrost vzniklý přirozeně 

2: správa tvrdí, že podrost 

existuje 

3: ukazuje, že do deseti let 

odumře polovina 

podrostu, další stromy 

uhynou v důsledku 

různých vlivů 

Doba, kdy podrost dosáhne 

výšky 1 až 2 metry, kdy už 

bude proti těmto vlivům 

odolný, trvá na horských 

hřebenech Šumavy sto let. Na 

plochách, kde nejsou již živé 

plodící stromy, nemohou nové 

mladé stromy vzniknout, 

téma 1: přirozená 

obnova 

téma 2: kvalita 

nového lesa 

téma 3: kvalita 

předkůrovcového 

lesa 

1, 2, 3: proměna 

lesa/příroda/věda 

1: bude trvat sto let 

(stereotyp dlouhodobosti 

nebo nemožnosti 

přirozeného zmlazení) 

2: přirozeně vzniklý les 

bude monokulturní 

a stejnověký; kvality 

předkůrovcového nemůže 
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poněvadž mrtvé stromy 

neplodí. Proto nově vzniklý les 

bude v budoucnu pouze 

stejnověký a bude složen zase 

pouze ze smrků. Doposud 

odumřelý les tvořily stromy ve 

stáří od 1 do 550 let. Takový 

les již na plochách po kůrovci 

vzniknout nemůže. 

dosáhnout (falešný 

argument stejnověkostí 

a monokulturností; 

stereotyp kvality lesa) 

3: byl různověký 

(stereotyp kvality lesa; 

stereotyp dlouhodobosti 

nebo nemožnosti 

přirozeného zmlazení) 

Příštích deset lidských generací 

se takových lesů nedočká. 

Nový mladý les, který navíc 

vznikne jen na malé ploše, 

nemůže plnit důležité 

ekologické mimoproduční 

funkce, nemůže zachycovat 

vláhu, sníh, vzdušné prašné 

a plynné nečistoty, nemůže 

vázat plynný oxid uhličitý, 

nové stromy porostou mnohem 

pomaleji pro nedostatek 

humusu, nemůže zajišťovat 

jímání vody ani brzdit 

povodňové odtoky. Doporučuji, 

aby se nejen čtenáři, ale 

i redaktoři se skutečnou situací 

šumavské přírody osobně 

seznámili. 

téma 1: přirozená 

obnova 

téma 2: kvalita 

nového lesa 

téma 3: 

skutečnost 

1, 2: proměna 

lesa/příroda/věda 

1: bude trvat deset 

generací (stereotyp 

dlouhodobosti nebo 

nemožnosti přirozeného 

zmlazení; falešný 

argument délkou lidského 

života) 

2: vznikne jen na malé 

ploše, nebude plnit 

důležité ekologické funkce 

(falešný argument absencí 

ekologických funkcí 

a stereotyp kvality lesa) 

 

Tabulka 5 – Témata, koncepty a argumentace v Textu 1. 

 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

park (Správa NPŠ) - zkresluje skutečnost 

- uvádí, že pod mrtvými stromy 

existuje podrost 

- vlastní jména 

Pavel Orholz 

- deixe 
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my - veřejnost 

- přejeme si, aby se horské 

smrčiny obnovovaly samy 

ø 

- profesní antroponyma 

redaktoři 

- ideologická antroponyma 

ø 

- kolektiva 

příštích deset generací, 

čtenáři 

- správní celky, organizace 

NPŠ 

 

Mendelova lesnická univerzita 

v Brně 

- provedla šetření podrostu 

- tvrdí, že 51 % podrostu uhyne 

do deseti let, další stromy uhynou 

v důsledku různých vlivů 

já - (možná se jedná o tvrzení 

lesnické univerzity) – les bude 

odolný proti různým vlivům za 

sto let 

- nový les bude stejnověký a ryze 

smrkový 

- odumřelý les byl různověký (1–

550 let staré stromy), takový les 

už vzniknout nemůže 

- příštích deset generací se 

takového lesa nedočká 

- nový les vznikne jen na malé 

ploše a nebude plnit důležité 

ekologické funkce 

- nové stromy porostou pro 

nedostatek humusu pomalu 

- doporučuje čtenářům 

a redaktorům seznámit se se 

skutečnou situací šumavské 

přírody osobně 

čtenáři a redaktoři - měli by se seznámit se 

skutečnou situací šumavské 

přírody osobně 

 

Tabulka 6 – Sociální aktéři, predikace a nominace v Textu 1. 
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Článek Ivo Viceny s titulem „Skutečnost je jiná, než uvádí park“ je psán primárně z pozice 

lesníka/vědce jako reakce na článek Pavla Orholze73. Vicena, který byl dlouholetým hlavním 

inženýrem šumavských vojenských lesů, vystupuje k problematice kůrovce a správy lesů v NPŠ velmi 

aktivně. 

V analyzovaném textu pracuje se třemi koncepty – s konceptem „vědy“, „proměny lesa“ 

a „přírody“. Jeho argumentace je postavena na zdánlivě vědeckém základě – Vicena se opírá o tvrzení 

„Mendelovy lesnické univerzity v Brně“, která však nese oficiální název „Mendelova univerzita 

v Brně“ (jedna z jejích pěti fakult je „lesnická a dřevařská“). Tvrzení brněnských lesníků pak nazývá 

„šetřením“. Pozměněním názvu vysoké školy tak autor zesiluje její potenciální význam ve sporu 

o způsob hospodaření v lesích, a čtenáře tím klame. 

Konstatováním, že „les, ve kterém uhynuly po žíru kůrovce všechny dospělé smrky, má 

v současné době pouze živý podrost,...“ autor klame opět – rozpad kompletního vrchního stromového 

patra v praxi nenastává nikde. O „živém podrostu“ pak ještě píše, že Správa NPŠ (o niž už v titulu 

říká, že zkresluje skutečnost) „uvádí, že pod mrtvými stromy existuje“. Samotný fakt „živého 

podrostu“ tím v maximální míře oslabuje. 

Vědecká zjištění jsou následující: 51 % „živého podrostu“ přežije do deseti let, „další stromy 

v podrostu uhynou v důsledku...“ celkem deseti nepříznivých vlivů – úhyn „dalších stromů“ není nijak 

specifikován (neuvádí % ani počet na hektar ap.). Výčet nepříznivých vlivů je zakončen „celkem 

pomalého vzrůstu“, který Vicena neodůvodňuje; až v závěru článku uvádí, že „nové stromy porostou 

pomaleji pro nedostatek humusu,...“ – příčinu „nedostatku humusu“ nezmiňuje. 

„Na plochách, kde nejsou již živé plodící stromy, nemohou nové mladé stromy vzniknout, 

poněvadž mrtvé stromy neplodí. Proto nově vzniklý les bude v budoucnu pouze stejnověký a bude 

složen zase pouze ze smrků. Doposud odumřelý les tvořily stromy ve stáří od 1 do 550 let. Takový les 

již na plochách po kůrovci vzniknout nemůže.“ Vicena zde vychází z falešného předpokladu, že 

podrost lesů, ve kterých proběhla kůrovcová gradace, je stejnověký a pouze smrkový – využívá 

laického mýtu, podle něhož je stáří stromu přímo úměrné jeho velikosti, a neopodstatněného 

argumentu monokulturností podrostu. 

„P říštích deset generací se takových lesů nedočká.“ – využívá falešného argumentu délkou 

lidského života a stereotypu kvality lesa. Vychází z falešného předpokladu, že vzrostlý zapojený les je 

všeobecným ideálem. 

V závěru článku Ivo Vicena upozorňuje na „...důležité ekologické mimoprodukční funkce,...“, 

které nastupující les nebude poskytovat – mimo jiné nebude „vázat plynný oxid uhličitý“  a „brzdit 

povodňové odtoky“. Akcentuje témata, která dokáží u laické veřejnosti velmi dobře rezonovat – 

                                                           

73 Orholz, P. (24. 1. 2009). Horské smrčiny se obnovují samy. Právo: Nezávislé noviny, 2011. 



 

48 

 

povodně a skleníkový efekt. Oboje vyvozuje z „šetření“ k tomuto nekompetentní brněnské lesnické 

a dřevařské fakulty. Vytváří falešný dojem, že lesnická věda je schopna zodpovědně analyzovat 

veškeré otázky spojené s lesem. 

Závěrečnou větou „Doporučuji, aby se nejen čtenáři, ale i redaktoři se skutečnou situací 

šumavské přírody osobně seznámili.“ Jako by autor veškeré informace, které přinesl vědecký výzkum, 

odsunul stranou a vrátil se k titulu „Skutečnost je jiná, než uvádí park“. Čtenáře tak manipuluje do 

situace obecné nedůvěry, kterou podtrhuje apelem k novinářům. 

Vicena se přitom nikde nezmiňuje o těžbě či jiných asanacích, volí strategii odborníka, který 

se vyjadřuje jen k tomu, čemu rozumí. 

 

Ze sociálních aktérů se v textu objevuje NPŠ (pojmenovaný pouze jako „park“), kterému autor 

přisuzuje zkreslování skutečnosti a tvrzení o existenci podrostu. „Mendelova lesnická univerzita 

v Brně“  se prolíná s já – oba aktéři společně hodnotí procesy, které se odehrávají v šumavských 

horských lesích. My  – přejí si, aby skutečnost byla jiná, než uvádí park = aby se horské smrčiny 

obnovovaly samy. Jako my je v textu pojmenována vágní skupina sestávající pravděpodobně 

z veřejnosti a samotného mluvčího. Se „skutečnou situací šumavské přírody by se měli seznámit 

osobně“ čtenáři a redaktoři – adresáti článku. 

Jediný, kdo v článku nese jméno, je autor textu, na který Vicena reaguje, Pavel Orholz. Ačkoli 

článek předkládá tvrzení vědců, žádný z nich pojmenován není, ani profesní označení vědec či lesník 

se v textu neobjevuje. Vědci jsou souhrnně pojmenování jako „Mendelova lesnická univerzita 

v Brně“. Naopak jediným profesním antroponymem jsou adresáti „redaktoři“. Správa NPŠ je označena 

jednoslovně jako „park“; veřejnost, která se „takových lesů nedočká“  je pojmenována hyperbolicky 

jako „příštích deset generací. 

 

Ivo Vicena se ve svém článku snaží podtrhnout důležitost a nenahraditelnost lesnické vědy, 

která má právo a kompetenci vyjadřovat se ke všem problémům spojeným s lesem, tedy také 

k otázkám pedologickým, hydrologickým či klimatologickým. Vicena zároveň zdůrazňuje Správu 

NPŠ (kterou v kontrastu s „lesnickou univerzitou“ tituluje jednoduše jako „park“) jako instituci, která 

záměrně klame veřejnost. Do opozice k ní pak staví také nás (my), tedy všechny, kteří by chtěli, aby se 

smrčiny obnovovaly samy. 

Článek využívá stereotypu absence ekologických funkcí lesa – u laického čtenáře vyvolává 

strach před možnými ekologickými dopady bezzásahového managementu v NPŠ, čímž nepřímo 

prosazuje aktivní, lesnický, přístup ke kůrovcové gradaci. 
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4.2.2 Text 2 

 

Mediální bitva o budoucnost Šumavy74 

 

O budoucnost Šumavy probíhá mediální bitva. V jižních Čechách se před krajskými volbami 

k experimentu se vznikem „divočiny“ na Šumavě vyjádřily všechny politické strany. Vítězná ČSSD, 

ODS, KDU-ČSL i KSČM jasně deklarovaly svůj nesouhlas s usycháním Šumavy a s ničením hodnot, 

pro které byl Národní park vyhlášen. Jediná Strana zelených se beze zbytku postavila za současnou 

koncepci Národního parku a ve volbách zcela propadla. 

V obcích na Šumavě získali zelení ve volbách ještě o procento méně, než na celokrajské 

úrovni. Svaz obcí Národního parku Šumava inicioval petici „Zachraňme Šumavu“, ve které veřejnost 

vyzývá vládu a parlament, aby se usychající Šumavou urychleně zabývaly. Petici podepsalo již více 

než pět tisíc lidí. Tolik názor veřejnosti. 

Naopak vedení Národního parku a úzká skupina vědců se snaží přesvědčit veřejnost, že tzv. 

„divočina“, bezzásahovost či ponechání bývalých hospodářských lesů „p řirozenému“ vývoji je pro 

Šumavu ta nejlepší a nejmodernější ochrana přírody. Součástí této ochrany bylo ponechání několika 

set tisíců smrků vyvrácených po orkánu Kyrill bez povšimnutí a zpracování, což uprostřed smrkových 

monokultur vyvolalo vznik velkoplošné kůrovcové kalamity. Do divočiny je navíc zakázán přístup, 

protože tam žije tetřev, a rozsáhlá území jsou určena pouze k výzkumu a ochraně „p řírodních 

procesů“. Kolem existujících turistických cest jsou napadené stromy káceny později jako souše a to 

i za použití výbušnin. Vedení Národního parku má miliony korun na svojí propagaci a masivní 

kampaní se snaží veřejnost přesvědčit, že usychání tisíců hektarů lesů je prováděno na vědeckém 

základě. Média jsou zahlcována tiskovými zprávami o rychlé obnově horských smrčin, výstupy 

z tiskových konferencí a workshopů stále stejného okruhu vědců, kteří veřejnost přesvědčují, že 

usychání Šumavy je ta správná budoucnost. Že jako oběť tohoto experimentu uschly staleté lesy na 

Pramenech Vltavy, Černohorský prales, pralesní zbytky na Trojmezné či lesy okolo Plešného jezera, 

vědci nezmiňují. A když, tak říkají, že staré stromy někdy musí zemřít, tak proč ne teď. 

Vedení parku se klamavou mediální kampaní snaží vyvinit z obrovských škod, které svým 

experimentem na Šumavě páchají. Navíc se snaží přesvědčit veřejnost, že stromy, které kůrovec zničil 

na ohromující ploše (tisíce hektarů), jsou jen malé ostrůvky. Lesničtí odborníci mnohokrát Národní 

park varovali, že kůrovcová kalamita se dá zastavit pouze lesnickým způsobem, tedy pokácením 

a odkorněním napadených a již mrtvých stromů. Po masivní kampani proti kácení se k tomuto kroku 

vedení Národního parku ještě neodhodlalo. K hubení kůrovce používá vrtulníku a nebo stříká na 

                                                           

74
 Jirsa, T., & Rippelová, J. (24. 1. 2009). Mediální bitva o budoucnost Šumavy. Právo: Nezávislé noviny, 2011. 
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stromy z vodních děl vědecký objev, entomopatogenni houbu Beauveria „hubící“ kůrovce. Šumavské 

obce podaly žalobu na ministra Bursíka, na vedení Národního parku pak soudní znalec v oboru 

ochrany lesa ing. Ivo Vicena, CSc. Soudní pře běží, kůrovec postupuje ale mnohem rychleji. Přinese 

rok 2009 tolik potřebný zásah proti kůrovcové kalamitě na Šumavě? 

Tomáš Jirsa (ODS), Jiřina Rippelová (ČSSD), senátoři na Šumavě 

 

 Témata 

 

Koncepty Argumentace: Tvrzení, 

stereotypy a falešné 

argumentační strategie 

Mediální bitva o budoucnost 

Šumavy 

titul 

téma 1: NPŠ 

a média 

 1: v médiích probíhá bitva 

o budoucnost Šumavy 

(stereotyp boje) 

O budoucnost Šumavy 

probíhá mediální bitva. 

V jižních Čechách se před 

krajskými volbami 

k experimentu se vznikem 

„divočiny“ na Šumavě 

vyjádřily všechny politické 

strany. Vítězná ČSSD, ODS, 

KDU-ČSL i KSČM jasně 

deklarovaly svůj nesouhlas 

s usycháním Šumavy 

a s ničením hodnot, pro které 

byl Národní park vyhlášen. 

Jediná Strana zelených se 

beze zbytku postavila za 

současnou koncepci 

Národního parku a ve 

volbách zcela propadla. 

téma 1: NPŠ 

a média 

téma 2: 

bezzásahovost 

téma 3: postoj 

politických stran 

téma 4: účel NPŠ 

téma 5: SZ a NPŠ 

2: bezzásahovost 1: v médiích probíhá bitva 

o NPŠ (stereotyp boje) 

2: bezzásahovost = vznik 

divočiny; je to experiment 

(stereotyp nebo falešný 

argument experimentem 

a divočinou) 

3: všechny politické strany 

vyjma zelených nesouhlasí 

s usycháním Šumavy 

(falešný argument 

jednotností) 

4: trpí (management je 

s ním v rozporu) 

5: kvůli svému postoji 

k NPŠ SZ propadla ve 

volbách (falešný argument 

zájmem veřejnosti) 

V obcích na Šumavě získali 

zelení ve volbách ještě 

o procento méně, než na 

celokrajské úrovni. Svaz obcí 

Národního parku Šumava 

inicioval petici „Zachraňme 

téma 1: postoj 

veřejnosti 

1: bezzásahovost 1: veřejnost se vyjádřila 

prostřednictvím petice, 

a chce tedy proti kůrovci 

zasahovat (falešný 

argument zájmem 

veřejnosti) 



 

51 

 

Šumavu“, ve které veřejnost 

vyzývá vládu a parlament, 

aby se usychající Šumavou 

urychleně zabývaly. Petici 

podepsalo již více než pět 

tisíc lidí. Tolik názor 

veřejnosti. 

Naopak vedení Národního 

parku a úzká skupina vědců 

se snaží přesvědčit veřejnost, 

že tzv. „divočina“, 

bezzásahovost či ponechání 

bývalých hospodářských lesů 

„přirozenému“ vývoji je pro 

Šumavu ta nejlepší 

a nejmodernější ochrana 

přírody. Součástí této 

ochrany bylo ponechání 

několika set tisíců smrků 

vyvrácených po orkánu Kyrill 

bez povšimnutí a zpracování, 

což uprostřed smrkových 

monokultur vyvolalo vznik 

velkoplošné kůrovcové 

kalamity. Do divočiny je 

navíc zakázán přístup, 

protože tam žije tetřev, 

a rozsáhlá území jsou určena 

pouze k výzkumu a ochraně 

„přírodních procesů“. Kolem 

existujících turistických cest 

jsou napadené stromy káceny 

později jako souše a to i za 

použití výbušnin. Vedení 

Národního parku má miliony 

korun na svojí propagaci 

téma 1: aktéři 

(zastánci 

bezzásahovosti) 

téma 2: kvalita 

předkůrovcových 

lesů 

téma 3: 

bezzásahovost 

téma 4: ochrana 

přírody 

téma 5: kvalita 

předkůrovcových 

lesů 

téma 6: kůrovec 

téma 7: 

bezzásahovost 

téma 8: kácení 

téma 9: Správa 

NPŠ 

téma 10: vědci 

a Správa NPŠ 

téma 11: média 

téma 12: vědci 

1: 

bezzásahovost/věda 

2: proměna lesa 

3: bezzásahovost 

4: věda 

5: proměna lesa 

6: příroda 

7: bezzásahovost 

10: věda 

12: věda 

1: Správa NPŠ a úzká 

skupina vědců přesvědčuje 

veřejnost (koncept 

nelegitimní vědy; falešný 

argument menšinou vědců) 

2: jsou to bývalé 

hospodářské lesy 

(stereotyp hospodářských, 

kulturních lesů) 

3: podle vědců a správy je 

nejmodernější ochranou 

přírody (koncept 

nelegitimní vědy) 

4: podle vědců právě 

bezzásahovost 

a „ponechání“; její 

součástí bylo ponechání 

několik set tisíc smrků bez 

povšimnutí a zpracování 

(falešný argument 

nevšímavostí namísto 

zájmu; stereotyp kalamity 

a velkoplošnosti) 

5: byla to smrková 

monokultura (stereotyp 

kvality lesa; falešný 

argument 

monokulturností)  

6: velkoplošná kalamita 
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a masivní kampaní se snaží 

veřejnost přesvědčit, že 

usychání tisíců hektarů lesů 

je prováděno na vědeckém 

základě. Média jsou 

zahlcována tiskovými 

zprávami o rychlé obnově 

horských smrčin, výstupy 

z tiskových konferencí 

a workshopů stále stejného 

okruhu vědců, kteří veřejnost 

přesvědčují, že usychání 

Šumavy je ta správná 

budoucnost. Že jako oběť 

tohoto experimentu uschly 

staleté lesy na Pramenech 

Vltavy, Černohorský prales, 

pralesní zbytky na Trojmezné 

či lesy okolo Plešného jezera, 

vědci nezmiňují. A když, tak 

říkají, že staré stromy někdy 

musí zemřít, tak proč ne teď. 

(stereotyp kalamity 

a velkoplošnosti) 

7: zákaz vstupu kvůli 

tetřevovi a výzkumu 

(stereotyp nadbytečné 

ochrany tetřeva; falešný 

argument parkem pro 

vědce; stereotyp obnovy) 

8: kolem cest za pomoci 

výbušnin (stereotyp boje) 

9: správa má miliony na 

mediální kampaň (falešný 

argument financemi 

a plýtváním) 

10: správa se snaží 

veřejnost přesvědčit, že 

usychání probíhá na 

vědeckém základě (falešný 

argument zneužitím vědy) 

11: jsou zahlcována 

zastánci bezzásahovosti 

(stereotyp zneužívání 

médií) 

12: stále stejný okruh; 

důsledek jejich 

experimentu je odumření 

některých staletých lesů; 

vědci o ztrátách nemluví, 

pokud ano, argumentují 

smrtelností stromů 

(stereotyp experimentu; 

falešný argument 

menšinou; falešný 

argument stářím lesů; 

stereotyp kvality lesa 

a kulturní hodnoty) 
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Vedení parku se klamavou 

mediální kampaní snaží 

vyvinit z obrovských škod, 

které svým experimentem na 

Šumavě páchají. Navíc se 

snaží přesvědčit veřejnost, že 

stromy, které kůrovec zničil 

na ohromující ploše (tisíce 

hektarů), jsou jen malé 

ostrůvky. Lesničtí odborníci 

mnohokrát Národní park 

varovali, že kůrovcová 

kalamita se dá zastavit pouze 

lesnickým způsobem, tedy 

pokácením a odkorněním 

napadených a již mrtvých 

stromů. Po masivní kampani 

proti kácení se k tomuto 

kroku vedení Národního 

parku ještě neodhodlalo. 

K hubení kůrovce používá 

vrtulníku a nebo stříká na 

stromy z vodních děl vědecký 

objev, entomopatogenní 

houbu Beauveria „hubící“ 

kůrovce. Šumavské obce 

podaly žalobu na ministra 

Bursíka, na vedení Národního 

parku pak soudní znalec 

v oboru ochrany lesa ing. Ivo 

Vicena, CSc. Soudní pře běží, 

kůrovec postupuje ale 

mnohem rychleji. Přinese rok 

2009 tolik potřebný zásah 

proti kůrovcové kalamitě na 

téma 1: Správa 

NPŠ a média 

téma 2: škody 

téma 3: odumřelý 

les 

téma 4: lesničtí 

odborníci 

téma 5: kácení 

téma 6: 

alternativní 

hubení kůrovce 

téma 7: aktéři 

(zasahovači) 

téma 8: kůrovec 

téma 9: kácení 

3: proměna lesa 

4: 

věda/bezzásahovost 

6: 

věda/bezzásahovost 

8: příroda 

9: bezzásahovost 

1: klamavá kampaň správy 

(stereotyp zneužívání 

médií) 

2: experiment způsobil 

obrovské škody, správa se 

snaží vyvinit (stereotyp 

experimentu; falešný 

argument škodami) 

3: obrovská plocha 

(falešný argument 

velkoplošností) 

4: varovali, že kalamita se 

dá zastavit jen lesnicky 

(koncept nelegitimní vědy) 

5: správa se k němu zatím 

neodhodlala (falešný 

argument liknavostí) 

6: používají vrtulník 

a „vědecký objev“ 

entomopatogenní houbu 

(koncept nelegitimní vědy; 

falešný argument 

plýtváním; stereotyp 

experimentu) 

7: šumavské obce a ing. 

Ivo Vicena, CSc. 

8: postupuje rychleji než 

soudní pře (stereotyp 

zdravého rozumu) 

9: začne se konečně letos? 
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Šumavě? 

Tomáš Jirsa (ODS), Jiřina 

Rippelová (ČSSD), senátoři 

na Šumavě 

autoři 

téma 1: 

zodpovědní 

politici 

 1: „senátoři na Šumavě“ 

(falešný argument místní 

příslušností) 

 

Tabulka 7 – Témata, koncepty a argumentace v Textu 2. 

 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

všechny politické strany - vyjádřily se před volbami k dění na 

Šumavě 

- jasně nesouhlasí s usycháním lesů 

a s ničením hodnot, pro který byl 

park vyhlášen 

- vlastní jména 

Bursík, ing. Ivo Vicena 

CSc. 

- deixe 

ø 

- profesní antroponyma 

(zelení), vědci, lesničtí 

odborníci 

- ideologická antroponyma 

ø 

- kolektiva 

veřejnost, lidé 

- správní celky, organizace 

obce na Šumavě, svaz obcí 

NPŠ, vedení parku 

 

Strana zelených - jako jediná se postavila za 

současnou koncepci NPŠ 

- zcela propadla ve volbách 

Svaz obcí NPŠ - inicioval petici Zachraňme Šumavu 

- podaly žalobu na ministra Bursíka 

veřejnost - vyzývá skrz petici vládu 

a parlament, aby se zabývali 

usychající Šumavou 

- 5 000 lidí podepsalo petici 

- je přesvědčována správou a úzkou 

skupinou vědců 

- je přesvědčována, že usychání 

Šumavy je ta správná budoucnost 

- má zakázán přístup do divočiny 

Správa NPŠ - přesvědčuje veřejnost 

o bezzásahovosti, divočině 

a přirozeném vývoji 

- má miliony na svou propagaci 

- dělá masivní kampaň 

- zahlcuje média zprávami 
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- vede klamavou kampaň, kterou se 

snaží vyvinit z obrovských škod 

- přesvědčuje veřejnost, že kůrovec 

zničil stromy jen na malých 

ostrůvcích 

- zatím se neodhodlala ke kácení 

- používá k hubení kůrovce vrtulník 

a entomopatogenní houbu 

vědci - úzká skupina 

- přesvědčují veřejnost 

o bezzásahovosti, divočině 

a přirozeném vývoji 

- přesvědčují veřejnost o tom, že 

usychání je ta správná budoucnost 

- mají přístup do divočiny (?) 

- stále stejný okruh 

- nezmiňují, že obětí experimentu 

jsou staleté lesy 

- argumentují smrtelností stromů 

lesničtí odborníci - mnohokrát NPŠ varovali, že 

kalamita se dá zastavit jen lesnickým 

způsobem 

ing. Ivo Vicena, CSc. - soudní znalec v oboru ochrany lesa 

- podal žalobu na Správu NPŠ 

 

Tabulka 8 – Sociální aktéři, predikace a nominace v textu 2. 

 

Článek senátorů Jirsy (ODS) a Rippelové (ČSSD)75 nese titul „Mediální bitva o budoucnost 

Šumavy“ – stereotyp boje, který je příznakový zejména pro texty Jana Stráského a obecně pro autory 

z okruhu zastánců aktivních postupů proti kůrovcové gradaci, se zde mísí s náznakem konceptu 

minulosti/budoucnosti a stereotypem mediální povahy sporu o lesní management v NPŠ. Senátoři 

článkem totiž tvrdí, že Správa NPŠ zneužívá média, ve kterých svou „masivní kampaní“ „přesvědčuje 

veřejnost“ o tom, že nezasahování je tou „nejmodernější ochranou přírody“. 

                                                           

75
 T. Jirsa je senátorem za volební obvod Český Krumlov; J. Rippelová za volební obvod Domažlice. 
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S konceptem bezzásahovosti, který zmiňují hned v úvodu, zacházejí následovně: 

pojmenovávají jej jako „vznik divočiny“, který označují experimentem (stereotyp experimentu je 

jedním z frekventovaných stereotypů diskurzu o NPŠ). K tomuto „experimentu se vznikem divočiny“ 

se v jižních Čechách před krajskými volbami „vyjádřily všechny politické strany“, které „jasně 

deklarovaly svůj nesouhlas s usycháním Šumavy a s ničením hodnot, pro které byl Národní park 

vyhlášen“. Demonstrují jednotu napříč politickým spektrem, čímž dokládají závažnost problému 

a zároveň osamocenost (fundamentálnost) zastánců bezzásahovosti. Toto autoři vzápětí podtrhují 

konstatováním, že „jediná Strana zelených se beze zbytku postavila za současnou koncepci Národního 

parku“, na základě čehož „ve volbách zcela propadla“. Autoři používají falešného argumentu, podle 

něhož „souhlas s usycháním Šumavy“ vede k volebnímu propadu (argument falešně předpokládá, že 

NPŠ byl v krajských volbách roku 2008 v jižních Čechách klíčovým tématem). Proto podle autorů 

„zcela propadla“ Strana zelených, která se „beze zbytku postavila za současnou koncepci Národního 

parku“. 

Následuje tvrzení: „Svaz obcí Národního parku Šumava inicioval petici „Zachraňme 

Šumavu“, ve které veřejnost vyzývá vládu a parlament, aby se usychající Šumavou urychleně zabývaly. 

Petici podepsalo již více než pět tisíc lidí. Tolik názor veřejnosti.“ Senátor Jirsa neuvádí, že sám je 

předsedou Zachraňme Šumavu, o. s. se sídlem v Hluboké nad Vltavou76. Vytváří falešný dojem, že 

petice vznikla z iniciativy obyvatel šumavských obcí a přímo v regionu. Tvrzení „tolik názor 

veřejnosti“ je pak zřetelnou falešnou argumentací veřejným zájmem – 5 000 signatářů petice 

objektivně nemůže vyjadřovat názor veřejnosti. 

Do opozice politickým stranám, místním obyvatelům a veřejnosti staví text ve svém 

následujícím odstavci „vedení Národního parku“ a „úzkou skupinu vědců“ , kteří se snaží přesvědčit 

veřejnost, „že tzv. „divočina“, bezzásahovost či ponechání bývalých hospodářských lesů 

„p řirozenému“ vývoji je pro Šumavu ta nejlepší a nejmodernější ochrana přírody“ . Autoři používají 

stereotypu hospodářského lesa, který je založen na předpokladu, podle něhož na území, na kterém se 

aktivně hospodařilo, samovolné přírodní procesy selžou nebo povedou ke vzniku nežádoucích 

biotopů. Autoritu vědců snižují pojmenováním „úzká skupina“, čímž akcentují koncept „nelegitimní 

vědy“. 

„Součástí této ochrany bylo ponechání několika set tisíců smrků vyvrácených po orkánu Kyrill 

bez povšimnutí a zpracování, což uprostřed smrkových monokultur vyvolalo vznik velkoplošné 

kůrovcové kalamity.“ Vedle stereotypu kalamity a velkoplošnosti se objevuje falešný argument 

nevšímavostí – ztotožňování bezzásahovosti a nevšímavosti vede ke snížení statusu vědců/vědy, kteří 

jsou v problematice NPŠ zainteresováni (argument vychází z mylného předpokladu, podle kterého je 

                                                           

76
 http://www.zachranmesumavu.cz/index.php?id=kontakt. 
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jen aktivní činnost příznakem odborného přístupu). Další manipulativní strategií, která se v této větě 

objevuje, je pojmenování „smrčin“ jako z českých nížin negativními konotacemi zatížených 

„smrkových monokultur“ – lesy 8. vegetačního stupně jsou „monokulturní“ přirozeně, a vztah kůrovec 

– monokulturnost je tudíž přirozený. 

Další tvrzení, podle kterého jsou rozsáhlá území určena jen pro vědce, tetřeva a ochranu 

„přírodních procesů“: „Do divočiny je navíc zakázán přístup, protože tam žije tetřev, a rozsáhlá území 

jsou určena pouze k výzkumu a ochraně „p řírodních procesů““ , je nepravdivé – v „oblastech 

speciálního managementu“, které vyhlásil ministr Bursík v roce 2007, byl po značených cestách 

přístup povolen (ty se však na celém území spec. managementu včetně II. zón nesměly opouštět77). 

Tvrzení o rozsáhlých územích určených pouze pro vědce a ochranáře budí falešnou představu o jejich 

hegemonii. 

Informace o nutnosti odstraňovat souše v blízkosti turistických cest i pomocí výbušnin vytváří 

dojem nebezpečné nestandardnosti situace v NPŠ a akcentuje zároveň stereotyp boje. 

„Vedení Národního parku má miliony korun na svojí propagaci a masivní kampaní se snaží 

veřejnost přesvědčit, že usychání tisíců hektarů lesů je prováděno na vědeckém základě.“ Autoři 

využívají stereotypu/falešného argumentu „státní instituce plýtvá“, „delegitimizování vědy“, 

„velkoplošnosti“ a „mrtvého lesa“. Vycházejí z nepravdivého předpokladu, podle kterého usychá ne 

vrchní stromové patro, ale les, a tvrdí, že tento neblahý jev je posvěcený vědci. 

„Média jsou zahlcována tiskovými zprávami o rychlé obnově horských smrčin, výstupy 

z tiskových konferencí a workshopů stále stejného okruhu vědců, kteří veřejnost přesvědčují, že 

usychání Šumavy je ta správná budoucnost.“ Stereotyp „zneužívání médií“, koncept „nelegitimní 

vědy“ a „velkoplošnosti“; koncept budoucnosti; tvrzení o usychání ne lesa, ale celé Šumavy – 

v průběhu textu se rozsah „kalamity“ postupně zesiluje. 

„Že jako oběť tohoto experimentu uschly staleté lesy na Pramenech Vltavy, Černohorský 

prales, pralesní zbytky na Trojmezné či lesy okolo Plešného jezera, vědci nezmiňují. A když, tak říkají, 

že staré stromy někdy musí zemřít, tak proč ne teď.“ Stereotyp experimentu posiluje koncept oběti – 

autoři aplikují lidská/kulturní měřítka na kvalitu přírodních procesů (které hlouběji v textu jako sporné 

uvozovkují). Pokračují falešnou argumentací stářím lesů – opět aplikují kulturní měřítka na nekulturní 

fenomén. Tvrdí, že co je staré, je obecně cenné. „V ědci nezmiňují“  – koncept nelegitimní vědy – věda 

se tím, že něco tají, nechová odpovědně. 

„Vedení parku se klamavou mediální kampaní snaží vyvinit z obrovských škod, které svým 

experimentem na Šumavě páchají. Navíc se snaží přesvědčit veřejnost, že stromy, které kůrovec zničil 

na ohromující ploše (tisíce hektarů), jsou jen malé ostrůvky.“ Stereotyp zneužívání médií; falešný 

                                                           

77
 Toto nařízení bylo zrušeno v reakci na rozhodnutí soudu z prosince 2010. Viz 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0006_7Ao__100_20110124092715_prevedeno.pdf. 
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argument škodou; stereotyp experimentu; stereotyp velkoplošnosti. Tvrzení o klamání veřejnosti ze 

strany „vedení parku“. 

„Lesničtí odborníci mnohokrát Národní park varovali, že kůrovcová kalamita se dá zastavit 

pouze lesnickým způsobem, tedy pokácením a odkorněním napadených a již mrtvých stromů.“  

K opozici „stále stejnému okruhu vědců“ a „vedení parku“ se přidávají „lesničtí odborníci“ – 

„odborníci“ proti „úzké skupině“ či „stále stejnému okruhu“ – koncept nelegitimní vědy podtrhává 

existence alternativních fundovaných „odborníků“. 

„Po masivní kampani proti kácení se k tomuto kroku vedení Národního parku ještě 

neodhodlalo. K hubení kůrovce používá vrtulníku a nebo stříká na stromy z vodních děl vědecký objev, 

entomopatogenní houbu Beauveria „hubící“ kůrovce.“ Stereotyp zneužívání médií. Vedení NP se 

„neodhodlalo“ – budí falešný dojem, že Správa NPŠ si je vědoma nesprávnosti svého hospodaření, 

díky masivní kampani však svůj přístup nemůže změnit. V tomto momentě již jedinými zastánci 

bezzásahovosti zůstávají nekompetentní vědci! Výčet alternativních způsobů „hubení kůrovce“ opět 

akcentuje koncept „nelegitimní vědy“. 

„Soudní pře běží, kůrovec postupuje ale mnohem rychleji. Přinese rok 2009 tolik potřebný 

zásah proti kůrovcové kalamitě na Šumavě?“  Stereotyp kalamity; stereotyp boje a stereotyp 

bezodkladnosti a „zdravého rozumu“ – tvrzení, podle kterého je právo na kůrovce krátké. 

Autoři se pod článek podepisují jako „senátoři na Šumavě“ – vytváření obrazu místní 

příslušnosti. 

 

Sociální aktéři, kteří se objevují v textu jsou všechny politické strany, které se před 

krajskými volbami vyjádřily k dění na Šumavě. Všechny „jasně nesouhlasí s usycháním lesů 

a s ničením hodnot, pro který byl park vyhlášen“. Vytknutá je Strana zelených, která se „jako jediná 

se postavila za současnou koncepci Národního parku“ a „ve volbách zcela propadla“. Dalším 

aktérem je Svaz obcí NPŠ, který inicioval petici Zachraňme Šumavu a podal žalobu na ministra 

Bursíka. 

Veřejnost je konstruována následovně: má jasné stanovisko – 5 000 lidí podepsalo petici 

Zachraňme Šumavu, skrz kterou vyzývá vládu a parlament, „aby se zabývali usychající Šumavou“. Je 

ze strany Správy NPŠ a vědců přesvědčována, „že usychání Šumavy je ta správná budoucnost“. Má 

zakázán přístup na obrovské území NPŠ. 

Správa NPŠ přesvědčuje veřejnost, má miliony na svou propagaci, dělá masivní a klamavou 

kampaň, snaží se vyvinit z obrovských škod, zatím se neodhodlala ke kácení. 

Vědci jsou „úzkou skupinou“ a „stále stejným okruhem“. Spolu se správou přesvědčují 

veřejnost o bezzásahovosti, divočině, „přirozeném vývoji“ a usychání Šumavy jako její správné 

budoucnosti. Zamlčují, že obětí jejich experimentu jsou staleté lesy. 
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Lesničtí odborníci mnohokrát varovali Správu NPŠ, že kalamita se dá zastavit jen lesnickým 

způsobem. Vicena – soudní znalec v oboru ochrany lesa (kontrast s ochranou přírody!), který podal 

žalobu na Správu NPŠ. 

 

Jediná vlastní jména, která se v textu vyskytují jsou jména autorů: Tomáš Jirsa a Jiřina 

Rippelová, ing. Ivo Vicena, CSc. – soudní znalec v oboru ochrany lesa a ministr Bursík . 

Z profesních antroponym jsou to vědci a lesničtí odborníci – „odborníci“ jsou postaveni proti „úzké 

skupině“ a „stále stejnému okruhu“. Správa NPŠ je označována důsledně jako „vedení parku“. 
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4.2.3 Text 3 

 

Na svůj životní boj o Šumavu mám rok78 

12. 3. 2011 

Rozhovor týdne: Jan Stráský 

 

Se šéfem NP Šumava hovořil Daniel Kaiser 

 

V pondělí nový ředitel oznámil, že zruší vědeckou sekci rady Národního parku Šumava, a většina 

zúčastněných vědců ji na protest opustila. V pátek skupina vědců a pedagogů z Biologického centra 

AV a Jihočeské univerzity vydala prohlášení, podle něhož nás Jan Stráský vrací do dob komunismu, 

kdy se rozhodující lidé vybírají teprve na základě souhlasu s určitou ideologií. 

* LN Co vy na to? 

Ale můj spor s vědci byl přece o jejich počet v radě, ne o názory. Já nepotřebuju lidi, kteří 

budou zastávat stejný názor. Dokonce jsem místopředsedovi rady v pondělí před šedesáti lidmi říkal: 

chci od vás osm jmen vědců a nemám moc chuti si tím lámat hlavu, jestli je mám přijmout, nebo ne. 

Jedině kdybych měl pocit, že jsou pouze z jedné strany vědecké fronty, tak oželím dvě místa v 45členné 

radě a doplním je o další vědce z druhé strany. Každý ředitel národního parku si dělá svou radu a já si 

ji také udělám. Dosud měla rada sekci regionální, složenou ze starostů, zástupců kraje a místních 

podnikatelů, a sekci vědeckou. Už předchozí ředitel loni rozhodl, že sekce zruší a že vytvoří jednotnou 

radu. Já nepotřebuji, aby jedna sekce přišla s papírem A a druhá s papírem Non-A. Já potřebuji, aby 

se rada přela a zkusila se dopracovat k nějakému stanovisku, například nad materiálem o boji proti 

kůrovci. 

* LN Z médií to poslední dobou vypadá, jako kdybyste byl na jedné straně vy a na druhé 

straně věda jako taková. 

Tak to v parku vždycky bylo a vždycky bude. Jinak ovšem vědecká obec není jednotná, tady se 

vyskytují dvě vědy založené na úplně jiných principech: lesnická věda a ochrana přírody. Takže pokud 

by mi například místopředseda předložil osm děkanů lesnických fakult, tak vím, že není zastoupena 

věda ve složení správném pro národní park, a udělám v tom zásahy. Je to střet dvou koncepcí, který je 

vyjádřen i zákonem. Podle lesního zákona zaplatíte coby majitel lesa, v němž máte třeba jeden strom 

s kůrovcem, obrovskou pokutu, pokud jste ten strom okamžitě neodstranil. Lesní zákon velmi dbá na 

to, aby se nerozšířil kůrovec. Zákon o ochraně přírody je naopak formulován tak, že umožňuje 

vykládat kůrovce jako součást přírody. Podle této představy všechno, co kůrovec udělá, bude pro 

                                                           

78 Kaiser, D. (12. 3. 2011). Na svůj životní boj o Šumavu mám rok: Rozhovor s Janem Stráským. Lidové noviny. 
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přírodu dobře. Já jsem ale tu funkci přijal proto, že kůrovcová kalamita už dosáhla rozměrů, které 

ohrožují střední Evropu. Teď jsme dojednali smlouvu s Rakouskem, kvůli níž budeme dělat věci, které 

by nikdy nikdo z vědy neodsouhlasil: rozšíří pásmo zásahů u rakouské hranice daleko do českého 

vnitrozemí. 

* LN Jak a proč smlouva s Rakouskem vznikla? 

Rakušané už si na českého kůrovce stěžují dlouho. Na rakouské straně Šumavy, kde 

mimochodem park nemají, má lesy klášter Schlägl, a ten se s naší správou parku pře už nějakých osm 

let. Tak jsme postupně Rakušanům odsouhlasili, že budeme zasahovat 200, pak 500 metrů do 

vnitrozemí, ačkoliv to je první zóna. Dnes ráno jsem za sebe odsouhlasoval tu rakouskou smlouvu 

a v ní se stanoví místa, kde se bude muset zasahovat až do hloubky jednoho kilometru. A to je ta známá 

Smrčina, o kterou my se hádáme pro jednu lanovku. 

* LN Jaké další kouty střední Evropy ještě šumavský kůrovec ohrožuje? 

Sporům s Rakouskem, kde nás kůrovec stál už i nějaké peníze, se podobají i spory 

s Bavorskem, o kterých se ovšem tolik nemluví. Tohle má zajímavou historii: Bavoři kdysi po založení 

svého národního parku také začali s bezzásahovostí, včetně nezasahování proti kůrovci. A když vznikl 

náš národní park, byl už bavorský kůrovec na hranicích Mokrůvek a pramene Vltavy. Tak se s ním 

několik let bojovalo, pak se řeklo, že ten boj nemá význam a že i my tam vyhlásíme bezzásahové území. 

Tím jsme vytvořili obrovskou první líheň kůrovce pro šíření na naše území. Dnes když se půjdete 

podívat na Velkou Mokrůvku, na Malou Mokrůvku, tam už žádné stromy nejsou. A poslední dva roky 

nejsou už ani u pramenů Vltavy. Dnes jsme v situaci, kdy na Železnorudsku naše bezzásahové oblasti 

přiléhají k novější části bavorského parku, v němž už Bavoři tak přísná pravidla neuplatňují 

a s kůrovcem bojují velmi intenzivně. A když my bojovat nebudeme, jejich boj bude zbytečný. Stejně 

jako byl zbytečný náš boj v letech 1994 a 1995, kdy se otevřela kůrovcová fronta z Bavorska. Také už 

dnes máme zasažené lesy patřící Kašperským Horám a Volarům. A můžeme pokračovat dál: mám 

zprávy, že jsou napadeny Novohradské hory nebo Blatensko. 

* LN Jak je pravděpodobné, že by nákaza v Novohradských horách pocházela ze Šumavy? 

Tuto otázku pokládám vědcům rád. Ptám se jich, jak daleko doletí kůrovec, a oni se liší tak od 

dvou set metrů do dvou set kilometrů. Kůrovec se pohybuje v milionovém roji a v tom roji nedoletí ani 

500 metrů. Jakmile však foukne vítr, tak on doletí nekonečně. Ale to je vědecká debata, kterou já bych 

nerad bagatelizoval. 

* LN Prozradíte už, jakou strategii pro boj s kůrovcem zvolíte? 

Strategií je rozšíření ploch, kde bude probíhat fronta boje s kůrovcem. Zasáhnout neznamená 

vždycky těžbu, to je například i chemie. Samozřejmě nenavrhneme použití chemie v první zóně. Zatím 

ale smím jen naznačovat, ve středu s tou představou jedu do Prahy na ministerstvo. Pak se svolá nová 

rada parku a rozhodnout se musí do jara. Protože kůrovec se nebude ptát, jestli už jsme stačili 

všechno projednat, on prostě vyletí. 
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* LN Co lapače? Ochránci přírody tvrdí, že to je lepší než kácet. 

Nezříkáme se jich, ale v každé učebnici se dočtete, že i když lapáků postavíte největší množství, 

zachytíte 8 až 12 procent kůrovců. Všechny tyhle metody budeme používat. Mně je každého stromu, 

který se musí pokácet, líto. 

* LN Soudíte se za šumavské obce ještě pořád s exministrem životního prostředí Martinem 

Bursíkem? 

Ano, to je ještě u soudu. On tehdy po orkánu Kyrill rozhodl nezasahovat na sedmi místech 

v druhých zónách, kde podle nás zasahovat měl. On tam nechal 200 tisíc kubíků neošetřeného dřeva, 

kde se kůrovec líhne. Vytvořil vlastně sedm krásně vybavených líhní kůrovce. Ta moje komise, o níž 

jsme před chvílí mluvili, mi teď říká: ano, tady a tady je potřeba zasáhnout, a možná se za tři roky 

podaří zpomalit kůrovcovu gradaci. 

* LN Lidé s názory podobnými Bursíkovu zase namítají, že kůrovcová kalamita jistě odezní, 

protože přichází a odchází ve vlnách. 

Já zatím vidím jen to, že kůrovec obrovskou rychlostí zasahuje další a další území. A vidí to 

i Bursík, akorát že on se z toho na rozdíl ode mě raduje. Když kdysi nastupoval ředitel Krejčí, stál na 

pramenech Vltavy a před novináři prohlašoval, že tyhle třistaleté smrky nikdy nenechá padnout. 

Dneska tam není ani jeden. Čili oni se mohou teoreticky přít, kdy se kůrovec zastaví. Ale já ho mám 

zastavit. 

* LN Kdy se podle vás stát tváří v tvář kůrovcové kalamitě dostal na šikmou plochu? 

Já jsem do rady parku přišel v lednu 2001. Rok nato skončil tehdejší ředitel Ivo Žlábek 

likvidaci kůrovce a zatlačil ho hluboko pod normy kůrovce pro normální les. Pak byl odvolán za to, že 

prý příliš kácel a příliš bojoval. Přišli dva další ředitelé, kteří nebojovali. Změnila se strategie, čímž se 

kůrovci pomohlo, to je celý. Tady se ukázalo, že síla přírody, o níž ekologové tak rádi mluví, je silnější 

než víra zastánců ideologie, že příroda si vždycky pomůže sama. 

* LN Ale oni by vám namítli, že příroda si pomáhá i tady a že pod mrtvými stromy vyroste 

nový, pestřejší les. 

Nikdo přesně neví, v jakém rozsahu si příroda jako celek pomůže sama a v jakém to nezvládne. 

Kdybych vás vzal do bavorského parku, kde tu strategii nezasahování vyzkoušeli téměř už před 

padesáti lety, tak tam najdeme celé hektary, kde není ani stromeček, i úseky docela dobře zarostlé. 

Můj názor tedy zní: je to zajímavý experiment, ale musí být nějak omezen. Ne že necháme celé horní 

patro Šumavy zničit. A my už jsme nechali, nad 1200 metrů stromy nejsou nikde. To neodpovídá 

krajinotvorbě ani představě člověka o lese. Člověk sice chápe, že strom někdy uschne nebo že někde je 

les malý. Ale že jsou tisíce hektarů najednou jenom s malým porostem nebo holé, to myslím, že si lidé 

nezaslouží. 

* LN A nejsou v národním parku pocity lidí nepodstatné, nejde v parku spíš o přírodu? 
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Ano. A až se potkáte s medvědem, jistě si řeknete, že pocity jsou nepodstatné a že se necháte 

sežrat. 

* LN Tady nejde o medvěda, ale o vegetaci. 

Tak to si nehrajte. Medvěd je jistě velmi nadnesený případ. Já mám za sebou pětadvacet 

setkání s medvědem, třeba v Americe, takže o tom můžu mluvit, ale nemusíme mluvit o medvědovi, 

můžeme mluvit o zabitém turistovi, na kterého spadla souš, protože park neodstraňoval souše z dosahu 

turistických cest, které sám povolil. A tohle riziko by mohlo nabýt obrovského rozsahu, takže moje 

první rozhodnutí bylo vykácet do výšky jeden a půl výšky průměrného stromu všechny souše v dosahu 

turistických cest. V zásadě jde ale o to, jestli vůle mít zelenou Šumavu je přirozený lidský zájem, nebo 

ne. A myslím, že člověk nemůže chtít, aby stromy padly až po Blatnou a Nepomuk, to prostě nemůže. 

Já jsem se do téhle židle, ne moc rád, dostal, protože se už všeobecně uznává, že na tom parku jsme si 

hráli, dobře, už je zničenej, ale teď, kdy brouk zasahuje další území, je s tím konečně třeba něco dělat. 

Protože zničené lesy už jsou i mimo původní záměr parku, ale zřejmě nejsou mimo záměr přírody. Ta 

je klidně sežere. 

* LN Jak se vypořádáte s obavou, že se za vás bude těžit příliš, aby si na své přišla dřevařská 

lobby? 

Ano, poslední dva roky, kdy se s kůrovcem bojuje, se na Šumavě skutečně vytěží víc dřeva, než 

přiroste. Pravda je, že se oproti roku 2000 těží patnáctinásobek. A když to necháme tři roky, tak se 

bude těžit ještě desetkrát víc než teď! Ale bude to čím dál víc, dokud půjdeme s pilou v kůrovcových 

stopách, a vykácíme, co on nám obsadí. Tady je třeba udělat ten velmi nepopulární řez a vzít kůrovci 

potravu předem. Neboli kácet zdravý les. 

* LN První nejpřísnější zóna dnes zaujímá 13 procent parku, ale podle starších dohod by měla 

vylézt až na 75 procent. Jste pro? 

Já jsem se proti těmto plánům hodně bouřil ještě jako předseda rady, teď už se nemůžu bouřit, 

teď musím hledat kompromisy. Ale když si rozděláte mapu, zakreslíte do ní 75 procent první zóny, tak 

pokud bydlíte uprostřed Šumavy, můžete zjistit, že na houby byste chodil 35 kilometrů. Z některých 

vesnic by se vůbec nemohlo do druhé vesnice. V souvislosti s přípravou zákona o národním parku už 

se došlo k dohodě, že by se první zóna zhruba zdvojnásobila na 24 procent. Ale nemůžeme se domluvit 

na druhých zónách, které jsou podle zákona přípravou na první zóny a starostové je nad sebou vnímají 

jako Damoklův meč. Já když jsem chtěl poznat prales, tak jsem si předloni prošel Amazonku. Ano, ať 

tu taky je, jestli si někdo myslí, že to je hezký, ale na nějakém kousku, a ne na podstatné části Šumavy. 

Ta už v lidských dějinách živila devatenáctkrát víc lidí než dnes. 

* LN Národní park Šumava se vyhlašoval v roce 1991... 

A já do vlády přišel až poté, za to už vinu nenesu. Za České Švýcarsko jo, i když i tamní park je 

nakonec poloviční, než se navrhovalo. V tomhle na mě Klaus dal. 

* LN Udělala se při vyhlašování šumavského parku nějaká chyba? 
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My jsme se o tom s Petrem Pithartem bavili před čtrnácti dny, když tu byl na Kvildě. On si 

tehdy říkal: no tak vojáky ze Šumavy musíme vyhnat, lidi tam nejsou, to je tak zralý na národní park. 

Vyhlásíme tam národní park a za deset let se na to podíváme. A to já Pithartovi jako svému 

kamarádovi každý rok připomínám: ty už se na to nedíváš, ale já se na to musím dívat pořád. Tohle 

přece nebyla čistá příroda, to je kulturní krajina, tady je hrob na každém místě. 

* LN Proč se zrovna ze Šumavy stal takový totem ve válce mezi ekologisty a jejich protivníky? 

Tady z vojenských a politických důvodů vznikl prostor, který v roce 1991 musel každému 

ekologovi připadat šíleně cenný: kraj velmi málo zalidněný, velmi zachovalý, protože vojáci tu 

nepodnikali. Nebylo tu 22 lyžařských areálů jako na druhé straně hranice, ale tři. Tady je mnohem 

podvyvinutější infrastruktura než na německé a rakouské straně. Dnešní občan České republiky má 

přitom svou představu, jak trávit volný čas. Já jsem schopen trávit svůj volný čas jako Karel Hynek 

Mácha, jít a vyspat se v nouzovém nocležišti. Většina Čechů je ale nanejvýš tak ochotna sem na týden 

přijet, dívat se chvilku v infocentru na 3D filmy, jak je Šumava krásná na obrázcích, někam dojít, ale 

ne moc daleko, a pak do bazénu a podobně. Jinak sem nepřijedou a nedají místním vydělat. 

* LN A vy myslíte, že těmhle zhýčkaným lidem je nutné vycházet vstříc? 

Máme občany, jaké máme. Politiky můžete vyměnit, lidi ne. 

* LN Platí pořád, že vás při aktivním životě drží boj proti ekoaktivistům? 

Mě žádný boj proti nikomu při životě nedrží, mě drží boj za každý strom na Šumavě, za to, aby 

nepokračovala kůrovcová kalamita. Když se mi to do roka nepodaří, tak se zase stáhnu do své 

chaloupky a budu vědět, že svůj životní boj za Šumavu jsem prohrál. A když mi sem dnes přivedete 

deset profesorů, jen pět z nich vám poví, že se to na hranici parku ještě dá zastavit. 

 

 Témata 

 

Koncepty Argumentace: Tvrzení, 

stereotypy a falešné 

argumentační strategie 

Na svůj životní boj 

o Šumavu mám rok 

Rozhovor týdne Jan 

Stráský 

titul 

téma 1: boj o Šumavu 

 stereotyp boje 

V pondělí nový ředitel 

oznámil, že zruší 

vědeckou sekci rady 

Národního parku 

Šumava, a většina 

zúčastněných vědců ji na 

protest opustila. V pátek 

perex 

téma 1: odchod vědců 

z Rady NPŠ 

téma 2: Stráský – 

návrat do dob 

komunismu, 

ideologie 

1: věda 1: na protest opustili 

Radu NPŠ 

2: vědci považují 

Stráského za návrat 

k praktikám komunismu 
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skupina vědců 

a pedagogů 

z Biologického centra 

AV a Jihočeské 

univerzity vydala 

prohlášení, podle něhož 

nás Jan Stráský vrací do 

dob komunismu, kdy se 

rozhodující lidé vybírají 

teprve na základě 

souhlasu s určitou 

ideologií. 

Co vy na to? Otázka 1 

téma 1: nařčení 

ředitele ze strany 

vědců 

1: věda  

Ale můj spor s vědci byl 

přece o jejich počet 

v radě, ne o názory. Já 

nepotřebuju lidi, kteří 

budou zastávat stejný 

názor. Dokonce jsem 

místopředsedovi rady 

v pondělí před šedesáti 

lidmi říkal: chci od vás 

osm jmen vědců 

a nemám moc chuti si 

tím lámat hlavu, jestli je 

mám přijmout, nebo ne. 

Jedině kdybych měl 

pocit, že jsou pouze 

z jedné strany vědecké 

fronty, tak oželím dvě 

místa v 45členné radě 

a doplním je o další 

vědce z druhé strany. 

Odpověď 1 

téma 1: spor ředitele 

a vědců 

téma 2: názorová 

pluralita 

téma 3: dvě strany 

„vědecké fronty“ 

téma 4: právo ředitele 

na vlastní radu 

téma 5: sekce Rady 

NPŠ 

téma 5: funkce rady 

téma 6: boj proti 

kůrovci 

1: věda 

2: věda 

3: věda 

6: bezzásahovost 

1: spor není o názory, ale 

o počet 

2: potřeba názorové 

plurality (stereotyp 

n. falešný argument 

názorovou pluralitou) 

3: nutnost vyváženosti 

dvou „vědeckých front“ 

(koncept nelegitimní 

vědy; stereotyp boje; 

falešný argument 

názorovou pluralitou) 

4: složení rady je plně 

v kompetenci ředitele 

5: zrušení sekcí a vznik 

jednotné rady (falešný 

argument jednotností) 

5: rada nemá přicházet se 

stanovisky sekcí, má 

přinášet stanoviska 
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Každý ředitel národního 

parku si dělá svou radu 

a já si ji také udělám. 

Dosud měla rada sekci 

regionální, složenou ze 

starostů, zástupců kraje 

a místních podnikatelů, 

a sekci vědeckou. Už 

předchozí ředitel loni 

rozhodl, že sekce zruší 

a že vytvoří jednotnou 

radu. Já nepotřebuji, aby 

jedna sekce přišla 

s papírem A a druhá 

s papírem Non-A. Já 

potřebuji, aby se rada 

přela a zkusila se 

dopracovat k nějakému 

stanovisku, například 

nad materiálem o boji 

proti kůrovci. 

jednotná (falešný 

argument jednotností) 

6: rada má řešit strategii 

boje s kůrovcem 

(stereotyp boje) 

Z médií to poslední 

dobou vypadá, jako 

kdybyste byl na jedné 

straně vy a na druhé 

straně věda jako taková. 

Otázka 2 

téma 1: Stráský vs. 

věda 

1: věda 1: opozice Stráského 

a vědy obecně 

Tak to v parku vždycky 

bylo a vždycky bude. 

Jinak ovšem vědecká 

obec není jednotná, tady 

se vyskytují dvě vědy 

založené na úplně jiných 

principech: lesnická věda 

a ochrana přírody. Takže 

pokud by mi například 

místopředseda předložil 

Odpověď 2 

téma 1: Stráský vs. 

věda 

téma 2: vědecká obec 

téma 3: zákon 

114/1992 a zákon 

289/1995 

téma 4: kůrovec 

a příroda 

téma 5: kalamita 

1: věda 

2: věda 

4: příroda 

5: proměna lesa 

6: věda 

1: k parku to patří 

(falešný argument tradicí 

a názorovou pluralitou) 

2: vědecká obec není 

jednotná (opozice 

lesnické vědy a ochrany 

přírody) (koncept 

nelegitimní vědy; falešný 

argument opozicí 

lesnické vědy a ochrany 
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osm děkanů lesnických 

fakult, tak vím, že není 

zastoupena věda ve 

složení správném pro 

národní park, a udělám 

v tom zásahy. Je to střet 

dvou koncepcí, který je 

vyjádřen i zákonem. 

Podle lesního zákona 

zaplatíte coby majitel 

lesa, v němž máte třeba 

jeden strom s kůrovcem, 

obrovskou pokutu, 

pokud jste ten strom 

okamžitě neodstranil. 

Lesní zákon velmi dbá 

na to, aby se nerozšířil 

kůrovec. Zákon 

o ochraně přírody je 

naopak formulován tak, 

že umožňuje vykládat 

kůrovce jako součást 

přírody. Podle této 

představy všechno, co 

kůrovec udělá, bude pro 

přírodu dobře. Já jsem 

ale tu funkci přijal proto, 

že kůrovcová kalamita 

už dosáhla rozměrů, 

které ohrožují střední 

Evropu. Teď jsme 

dojednali smlouvu 

s Rakouskem, kvůli níž 

budeme dělat věci, které 

by nikdy nikdo z vědy 

neodsouhlasil: rozšíří 

téma 6: smlouva 

s Rakouskem/Správa 

NPŠ vs. věda 

přírody) 

3: rozkol vědy je 

vyjádřen i zákonem 

(koncept nelegitimní 

vědy)  

4: kůrovec je zákonem 

114/1992 vykládán jako 

součást přírody (falešný 

argument zákonem) 

5: kůrovcová kalamita 

ohrožuje stř. Evropu, 

proto se stal ředitelem 

(stereotyp ohrožení 

a boje; stereotyp služby 

veřejnému zájmu) 

6: smlouva s Rakouskem 

o zasahování – nikdo 

z vědců by s ní 

nesouhlasil 
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pásmo zásahů 

u rakouské hranice 

daleko do českého 

vnitrozemí. 

Jak a proč smlouva 

s Rakouskem vznikla? 

Otázka 3 

téma 1: smlouva 

s Rakouskem 

  

Rakušané už si na 

českého kůrovce stěžují 

dlouho. Na rakouské 

straně Šumavy, kde 

mimochodem park 

nemají, má lesy klášter 

Schlägl, a ten se s naší 

správou parku pře už 

nějakých osm let. Tak 

jsme postupně 

Rakušanům odsouhlasili, 

že budeme zasahovat 

200, pak 500 metrů do 

vnitrozemí, ačkoliv to je 

první zóna. Dnes ráno 

jsem za sebe 

odsouhlasoval tu 

rakouskou smlouvu 

a v ní se stanoví místa, 

kde se bude muset 

zasahovat až do hloubky 

jednoho kilometru. A to 

je ta známá Smrčina, 

o kterou my se hádáme 

pro jednu lanovku. 

Odpověď 3: 

téma 1: Rakušané 

a kůrovec 

téma 2: rakouská 

Šumava 

téma 3: Schlägl vs. 

Správa NPŠ 

téma 4: Smrčina 

a lanovka 

 

3: bezzásahovost 1: český kůrovec 

Rakušanům vadí 

(stereotyp odpovědnosti 

vůči sousedům; stereotyp 

„šumavského kůrovce“) 

2: Rakušané na své 

Šumavě NP nemají 

3: vlastník rakouských 

lesů se s NPŠ 

dlouhodobě pře (falešná 

argumentace vznikem 

škody) 

4: na Smrčině, kde se 

hádáme o jednu lanovku, 

se bude stejně zasahovat 

až do hloubky 1 km 

Jaké další kouty střední 

Evropy ještě šumavský 

kůrovec ohrožuje? 

Otázka 4 

téma 1: ohrožená stř. 

Evropa 

téma 2: kůrovec 

2: příroda 1: kůrovec ohrožuje stř. 

Evropu (stereotyp 

ohrožení a boje) 
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Sporům s Rakouskem, 

kde nás kůrovec stál už 

i nějaké peníze, se 

podobají i spory 

s Bavorskem, o kterých 

se ovšem tolik nemluví. 

Tohle má zajímavou 

historii: Bavoři kdysi po 

založení svého 

národního parku také 

začali s bezzásahovostí, 

včetně nezasahování 

proti kůrovci. A když 

vznikl náš národní park, 

byl už bavorský kůrovec 

na hranicích Mokrůvek 

a pramene Vltavy. Tak 

se s ním několik let 

bojovalo, pak se řeklo, 

že ten boj nemá význam 

a že i my tam vyhlásíme 

bezzásahové území. Tím 

jsme vytvořili obrovskou 

první líheň kůrovce pro 

šíření na naše území. 

Dnes když se půjdete 

podívat na Velkou 

Mokrůvku, na Malou 

Mokrůvku, tam už žádné 

stromy nejsou. 

A poslední dva roky 

nejsou už ani u pramenů 

Vltavy. Dnes jsme 

v situaci, kdy na 

Železnorudsku naše 

Odpověď 4 

téma 1: spory 

s Rakouskem 

a Bavorskem 

téma 2: zamlčování  

téma 3: finance 

téma 4: 

bezzásahovost 

v Bavorsku 

téma 5: kůrovec 

téma 6: odumřelý les 

téma 7: 

bezzásahovost v NPŠ 

téma 8: zbytečný boj 

téma 9: škody 

 

4: bezzásahovost 

5: příroda 

6: proměna lesa 

1: spory se sousedními 

státy nás stojí peníze 

(falešný argument 

financemi) 

2: o sporech se nemluví 

(falešný argument 

nedostatečnou 

transparentností) 

4: Bavoři kdysi také 

nezasahovali proti 

kůrovci – donutili nás 

tím udělat stejný krok 

(falešná argumentace 

motivací 

k bezzásahovosti) 

5: vznikla obrovská líheň 

kůrovce (falešná 

argumentace rozsahem) 

6: na Mokrůvkách ani 

u pramenů Vltavy dnes 

nejsou žádné stromy 

(stereotyp kvality lesa; 

falešná argumentace 

odumřením všech 

stromů) 

7: musíme zasahovat 

kvůli nové části NPBL, 

kde se také zasahuje 

(stereotyp odpovědnosti 

vůči sousedům) 

8: v roce 94 a 95 byl 

díky bezzásahovosti 

v NPBL boj s kůrovcem 

v NPŠ zbytečný 

(stereotyp boje; paradox 
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bezzásahové oblasti 

přiléhají k novější části 

bavorského parku, 

v němž už Bavoři tak 

přísná pravidla 

neuplatňují a s kůrovcem 

bojují velmi intenzivně. 

A když my bojovat 

nebudeme, jejich boj 

bude zbytečný. Stejně 

jako byl zbytečný náš 

boj v letech 1994 a 1995, 

kdy se otevřela 

kůrovcová fronta 

z Bavorska. Také už 

dnes máme zasažené lesy 

patřící Kašperským 

Horám a Volarům. 

A můžeme pokračovat 

dál: mám zprávy, že jsou 

napadeny Novohradské 

hory nebo Blatensko. 

– toto Stráský v textu 

zároveň popře) 

9: škody v lesích 

Kašperských Hor 

a Volar; má zprávy 

o kůrovci 

v Novohradských 

Horách a na Blatensku 

(falešný argument 

škodou; stereotyp 

„šumavského kůrovce“) 

Jak je pravděpodobné, že 

by nákaza 

v Novohradských horách 

pocházela ze Šumavy? 

Otázka 5 

téma 1: kůrovec 

 

1: příroda 1: v Novohradských 

Horách je nákaza 

(stereotyp nemoci 

a „šumavského 

kůrovce“) 

Tuto otázku pokládám 

vědcům rád. Ptám se 

jich, jak daleko doletí 

kůrovec, a oni se liší tak 

od dvou set metrů do 

dvou set kilometrů. 

Kůrovec se pohybuje 

v milionovém roji 

a v tom roji nedoletí ani 

Odpověď 5 

téma 1: kvalita vědy 

téma 2: pravda 

o kůrovci 

téma 3: autonomie 

vědecké debaty 

1: věda 

2: věda 

3: věda 

1: otázka doletu kůrovce 

– vědci se v názoru 

diametrálně rozcházejí 

(koncept nelegitimní 

vědy) 

2: Stráský ví, jak to ve 

skutečnosti je 

3: nechce snižovat 

vážnost vědy 
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500 metrů. Jakmile však 

foukne vítr, tak on doletí 

nekonečně. Ale to je 

vědecká debata, kterou já 

bych nerad 

bagatelizoval. 

Prozradíte už, jakou 

strategii pro boj 

s kůrovcem zvolíte? 

Otázka 6 

téma 1: boj 

s kůrovcem 

1: příroda 1: boj s kůrovcem je 

nutný, jde o to, jakou 

zvolit strategii (stereotyp 

boje) 

Strategií je rozšíření 

ploch, kde bude probíhat 

fronta boje s kůrovcem. 

Zasáhnout neznamená 

vždycky těžbu, to je 

například i chemie. 

Samozřejmě 

nenavrhneme použití 

chemie v první zóně. 

Zatím ale smím jen 

naznačovat, ve středu 

s tou představou jedu do 

Prahy na ministerstvo. 

Pak se svolá nová rada 

parku a rozhodnout se 

musí do jara. Protože 

kůrovec se nebude ptát, 

jestli už jsme stačili 

všechno projednat, on 

prostě vyletí. 

Odpověď 6: 

téma 1: boj 

s kůrovcem 

téma 2: těžba 

a chemie 

téma 3: potřeba 

rozhodování 

téma 4: kůrovec 

1: příroda 

4: příroda 

1: fronta boje 

s kůrovcem (stereotyp 

boje) 

2: strategie = těžba 

a chemie (jen naznačuje) 

(stereotyp boje) 

3: rozhodnout se musí 

rychle (stereotyp boje; 

falešný argument 

bezodkladností) 

4: kůrovec se neptá, na 

jaře rovnou vyletí 

(stereotyp boje, 

nepřítele; falešný 

argument 

bezodkladností) 

Co lapače? Ochránci 

přírody tvrdí, že to je 

lepší než kácet. 

Otázka 7 

téma 1: zásahy proti 

kůrovci 

1: 

bezzásahovost/příroda 

2: věda (?79) 

1: nějaký zásah je 

potřeba (i když třeba 

neinvazivní) (stereotyp 

                                                           

79 Jsou zde „ochránci přírody“ vědci? 
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téma 2: ochránci 

přírody 

boje) 

2: ochránci preferují 

lapače (falešné slučování 

ochránců s vědci?) 

Nezříkáme se jich, ale 

v každé učebnici se 

dočtete, že i když lapáků 

postavíte největší 

množství, zachytíte 8 až 

12 procent kůrovců. 

Všechny tyhle metody 

budeme používat. Mně je 

každého stromu, který se 

musí pokácet, líto. 

Odpověď 7 

téma 1: pravda 

o metodách boje 

téma 2: vztah ke 

stromům 

 

1: věda 1: správná strategie je 

v každé učebnici 

(koncept nelegitimní 

vědy) 

2: je mu líto každého 

stromu, který se musí 

pokácet (paradox) 

Soudíte se za šumavské 

obce ještě pořád 

s exministrem životního 

prostředí Martinem 

Bursíkem? 

Otázka 8 

téma 1: soud 

s Bursíkem 

 1: Stráský 

zastupuje/zastupoval 

šumavské obce u soudu 

s Bursíkem 

Ano, to je ještě u soudu. 

On tehdy po orkánu 

Kyrill rozhodl 

nezasahovat na sedmi 

místech v druhých 

zónách, kde podle nás 

zasahovat měl. On tam 

nechal 200 tisíc kubíků 

neošetřeného dřeva, kde 

se kůrovec líhne. 

Vytvořil vlastně sedm 

krásně vybavených líhní 

kůrovce. Ta moje 

komise, o níž jsme před 

chvílí mluvili, mi teď 

říká: ano, tady a tady je 

potřeba zasáhnout, 

Odpověď 8 

téma 1: soud 

s Bursíkem 

téma 2: 

bezzásahovost 

téma 3: Stráského 

komise 

téma 4: nutnost 

zásahu 

 

2: bezzásahovost/věda 

3: věda 

4: bezzásahovost 

1: Stráský se soudí 

jménem obcí s Bursíkem 

2: Bursík nezasahováním 

po Kyrillu spáchal 

trestný čin (stereotyp 

škody a zločinu) 

3: Komise (kterou 

zmiňoval) radí, kde 

zasahovat a jak 

postupovat (koncept 

nelegitimní vědy; 

stereotyp boje) 
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a možná se za tři roky 

podaří zpomalit 

kůrovcovu gradaci. 

Lidé s názory 

podobnými Bursíkovu 

zase namítají, že 

kůrovcová kalamita jistě 

odezní, protože přichází 

a odchází ve vlnách. 

Otázka 9 

téma 1: zastánci 

bezzásahovosti 

téma 2: kalamita 

 

1: bezzásahovost/věda 

2: příroda 

1: bezzásahovost 

prosazují lidé 

s podobnými názory, 

jako má Bursík 

2: gradace = kalamita 

(stereotyp kalamity) 

Já zatím vidím jen to, že 

kůrovec obrovskou 

rychlostí zasahuje další 

a další území. A vidí to 

i Bursík, akorát že on se 

z toho na rozdíl ode mě 

raduje. Když kdysi 

nastupoval ředitel Krejčí, 

stál na pramenech Vltavy 

a před novináři 

prohlašoval, že tyhle 

třistaleté smrky nikdy 

nenechá padnout. 

Dneska tam není ani 

jeden. Čili oni se mohou 

teoreticky přít, kdy se 

kůrovec zastaví. Ale já 

ho mám zastavit. 

Odpověď 9 

téma 1: objektivní 

skutečnost/kůrovec 

téma 2: Bursík vs. 

Stráský 

téma 3: Krejčí 

(předchozí ředitel 

NPŠ) nesplnil 

závazek 

téma 4: stromy 

téma 5: teorie vs. 

praxe (věda vs. 

skutečnost) 

 

1: příroda 

4: proměna lesa 

5: věda (?80) 

1: obrovská rychlost 

šíření kůrovce je patrná 

všem (falešný argument 

objektivitou; falešný 

argument rychlostí) 

2: Bursík se z toho, na 

rozdíl od Stráského, 

raduje 

3: Krejčí sliboval, že 

smrky u pramene Vltavy 

přežijí (falešný argument 

slibem; stereotyp osobní 

zodpovědnosti) 

5: vědci, Bursík ad. se 

mohou přít; já však 

kůrovce mám zastavit 

(koncept nelegitimní 

vědy; falešné vytváření 

názorové skupiny; 

stereotyp boje a osobní 

zodpovědnosti) 

Kdy se podle vás stát 

tváří v tvář kůrovcové 

kalamitě dostal na 

Otázka 10 

téma 1: kalamita 

téma 2: stát na šikmé 

1: příroda 1: gradace = kalamita 

(stereotyp kalamity) 

2: stát se díky kůrovci 

                                                           

80 „Teoretické spory“ jsou vlastní vědě; Stráský nepřímo slučuje vědce, Bursíka a bývalého ředitele Krejčího. 
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šikmou plochu? ploše 

 

dostal na šikmou plochu 

(falešný argument 

ohrožením státu) 

Já jsem do rady parku 

přišel v lednu 2001. Rok 

nato skončil tehdejší 

ředitel Ivo Žlábek 

likvidaci kůrovce 

a zatlačil ho hluboko pod 

normy kůrovce pro 

normální les. Pak byl 

odvolán za to, že prý 

příliš kácel a příliš 

bojoval. Přišli dva další 

ředitelé, kteří nebojovali. 

Změnila se strategie, 

čímž se kůrovci 

pomohlo, to je celý. 

Tady se ukázalo, že síla 

přírody, o níž ekologové 

tak rádi mluví, je silnější 

než víra zastánců 

ideologie, že příroda si 

vždycky pomůže sama. 

Odpověď 10 

téma 1: úspěch 

ředitele Žlábka 

téma 2: normální les 

téma 3: střet koncepcí 

NPŠ 

téma 4: dvojí příroda, 

ekologové 

2: věda, příroda, 

proměna lesa (!81) 

4: věda, příroda (!82) 

1: Žlábkovy zásahy v 90. 

letech byly úspěšným 

řešením (stereotyp boje; 

paradox – popření 

předchozího tvrzení) 

2: normy kůrovce pro 

normální les (stereotyp 

normálnosti) 

3: Žlábek byl odvolán, 

protože příliš bojoval; 

noví ředitelé nebojovali 

(nebojovat = pomáhat 

kůrovci) (stereotyp boje; 

stereotyp osobní 

zodpovědnosti) 

4: ekologové rádi mluví 

o síle přírody; příroda je 

dvojí (koncept 

nelegitimní vědy; falešný 

argument dvojí přírodou) 

Ale oni by vám namítli, 

že příroda si pomáhá 

i tady a že pod mrtvými 

stromy vyroste nový, 

pestřejší les. 

Otázka 11 

téma 1: argumentace 

ekologů 

téma 2: nový les 

a jeho kvalita 

 

1: věda 

2: proměna lesa 

1, 2: ekologové tvrdí, že 

pod mrtvými stromy 

vyroste kvalitnější les 

(stereotyp kvality lesa) 

                                                           

81 Jeden z centrálních momentů Stráského textu – „norma kůrovce“ a z ní vyplývající „normální les“ úzce souvisí 

s konceptem vědy. „Normální les“ také souvisí s konceptem „přírody“ a s „proměnou lesa“ jako odchylkou od 

„normálu“. 

82
 „Ekologové“, tedy vědci mluví o jiné „přírodě“ než Stráský – ten „přírodu“ konceptualizuje jako fenomén 

kulturní. 
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Nikdo přesně neví, 

v jakém rozsahu si 

příroda jako celek 

pomůže sama a v jakém 

to nezvládne. Kdybych 

vás vzal do bavorského 

parku, kde tu strategii 

nezasahování vyzkoušeli 

téměř už před padesáti 

lety, tak tam najdeme 

celé hektary, kde není 

ani stromeček, i úseky 

docela dobře zarostlé. 

Můj názor tedy zní: je to 

zajímavý experiment, ale 

musí být nějak omezen. 

Ne že necháme celé 

horní patro Šumavy 

zničit. A my už jsme 

nechali, nad 1200 metrů 

stromy nejsou nikde. To 

neodpovídá 

krajinotvorbě ani 

představě člověka o lese. 

Člověk sice chápe, že 

strom někdy uschne 

nebo že někde je les 

malý. Ale že jsou tisíce 

hektarů najednou jenom 

s malým porostem nebo 

holé, to myslím, že si 

lidé nezaslouží. 

Odpověď 11 

téma 1: přírodě nikdo 

nerozumí 

téma 2: mrtvý les 

v NPBL 

téma 3: 

bezzásahovost 

téma 4: mrtvý les na 

Šumavě 

téma 5: krajinotvorba 

a představa o lese 

téma 6: člověk vs. 

příroda 

1: věda/příroda 

2: proměna lesa 

3: bezzásahovost 

4: proměna lesa 

5: krajinotvorba (?83) 

6: příroda 

1: o přírodě nic přesného 

nevíme (koncept 

nelegitimní vědy) 

2: v NPBL jsou místa, 

kde se les zmlazuje, 

i místa, kde se 

nezmlazuje (falešný 

argument zjednodušením 

– bipolaritou) 

3: bezzásahovost je 

experiment, který musí 

být omezen (stereotyp 

experimentu) 

4: nad 1200 

m n. m. nejsou stromy 

(falešný argument 

plošným odumřením 

stromů; stereotyp 

velkoplošnosti) 

5: mrtvý les neodpovídá 

krajinotvorbě a představě 

člověka (stereotyp 

normálnosti; falešný 

argument veřejným 

zájmem) 

6: lidé si proto 

bezzásahovost 

nezaslouží (falešný 

argument veřejným 

zájmem) 

A nejsou v národním Otázka 12 1: příroda 1: park pro pocity lidí vs. 

                                                           

83
 Je „krajinotvorba“ vědou? 
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parku pocity lidí 

nepodstatné, nejde 

v parku spíš o přírodu? 

téma 1: člověk vs. 

příroda/účel NPŠ 

 

park pro přírodu 

Ano. A až se potkáte 

s medvědem, jistě si 

řeknete, že pocity jsou 

nepodstatné a že se 

necháte sežrat. 

Odpověď 12 

téma 1: člověk vs. 

příroda 

 

1: příroda 1: příroda = smrtelné 

nebezpečí (falešný 

argument nebezpečím) 

Tady nejde o medvěda, 

ale o vegetaci. 

Otázka 13 

téma 1: návrat 

k otázce 12 

  

Tak to si nehrajte. 

Medvěd je jistě velmi 

nadnesený případ. Já 

mám za sebou 

pětadvacet setkání 

s medvědem, třeba 

v Americe, takže o tom 

můžu mluvit, ale 

nemusíme mluvit 

o medvědovi, můžeme 

mluvit o zabitém 

turistovi, na kterého 

spadla souš, protože park 

neodstraňoval souše 

z dosahu turistických 

cest, které sám povolil. 

A tohle riziko by mohlo 

nabýt obrovského 

rozsahu, takže moje 

první rozhodnutí bylo 

vykácet do výšky jeden 

a půl výšky průměrného 

stromu všechny souše 

v dosahu turistických 

cest. V zásadě jde ale 

Odpověď 13 

téma 1: osobní 

zkušenosti 

téma 2: 

bezzásahovost 

ohrožuje životy 

turistů 

téma 3: kácení 

téma 4: přirozený 

lidský zájem 

téma 5: kvalita NPŠ 

téma 6: ohrožení 

oblastí vně NPŠ 

téma 7: zájem přírody 

vs. zájem člověka 

 

2: bezzásahovost 

3: bezzásahovost 

4: PŘIROZENOST 

7: příroda 

1: osobní zkušenost 

s divočinou 

a nebezpečnou přírodou 

(falešný argument osobní 

zkušeností 

a nebezpečím) 

2: bezzásahovost má 

i v NPŠ oběť na životě 

(nečinnost parku je 

zločin) (falešný 

argument nebezpečím) 

3: proto začal kolem cest 

kácen ihned (falešný 

argument neodkladností) 

4: podoba Šumavy je 

otázkou lidské vůle; ta je 

jasná – člověk přirozeně 

nechce, aby padly stromy 

až po Blatnou 

a Nepomuk (stereotyp 

velkoplošnosti; falešný 

argument veřejným 

zájmem; stereotyp 

normálnosti) 

PŘIROZENOST 
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o to, jestli vůle mít 

zelenou Šumavu je 

přirozený lidský zájem, 

nebo ne. A myslím, že 

člověk nemůže chtít, aby 

stromy padly až po 

Blatnou a Nepomuk, to 

prostě nemůže. Já jsem 

se do téhle židle, ne moc 

rád, dostal, protože se už 

všeobecně uznává, že na 

tom parku jsme si hráli, 

dobře, už je zničenej, ale 

teď, kdy brouk zasahuje 

další území, je s tím 

konečně třeba něco dělat. 

Protože zničené lesy už 

jsou i mimo původní 

záměr parku, ale zřejmě 

nejsou mimo záměr 

přírody. Ta je klidně 

sežere. 

5: NPŠ je zničený 

(stereotyp 

velkoplošnosti; paradox 

– popírá předchozí 

odpovědi) 

6: potřeba zásahu proto, 

aby se ochránily porosty 

vně NPŠ (stereotyp boje; 

falešný argument 

ochranou porostů vně 

parku) 

7: zájmy přírody jsou 

diametrálně odlišné od 

poslání NPŠ. Příroda 

klidně lesy zničí (falešný 

argument protichůdností 

zájmů parku a zájmů 

přírody) 

Jak se vypořádáte 

s obavou, že se za vás 

bude těžit příliš, aby si 

na své přišla dřevařská 

lobby? 

Otázka 14 

téma 1: těžba 

téma 2: dřevařská 

lobby 

 

 2: nebezpečí 

nedorozumění 

Ano, poslední dva roky, 

kdy se s kůrovcem 

bojuje, se na Šumavě 

skutečně vytěží víc 

dřeva, než přiroste. 

Pravda je, že se oproti 

roku 2000 těží 

patnáctinásobek. A když 

to necháme tři roky, tak 

Odpověď 14 

téma 1: boj 

s kůrovcem 

téma 2: nekácení 

vede nutně ke kácení 

téma 3: kácení 

zdravého lesa 

1: 

příroda/bezzásahovost 

3: bezzásahovost 

1: s kůrovcem se bojuje 

už dva roky – těží se víc, 

než přiroste (stereotyp 

boje; falešný argument 

dřevní hmotou; paradox 

– nesouhlasí 

s předešlými 

odpověďmi) 

2: když se nebude těžit, 
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se bude těžit ještě 

desetkrát víc než teď! 

Ale bude to čím dál víc, 

dokud půjdeme s pilou 

v kůrovcových stopách, 

a vykácíme, co on nám 

obsadí. Tady je třeba 

udělat ten velmi 

nepopulární řez a vzít 

kůrovci potravu předem. 

Neboli kácet zdravý les. 

bude se za tři roky muset 

těžit o to víc (falešný 

argument těžbou proti 

těžbě) 

3: účinný boj = kácení 

zdravého lesa (sebrání 

potravy) (stereotyp boje; 

paradox – v rozporu 

s jakýmikoliv 

alternativními 

opatřeními) 

První nejpřísnější zóna 

dnes zaujímá 13 procent 

parku, ale podle starších 

dohod by měla vylézt až 

na 75 procent. Jste pro? 

Otázka 15 

téma 1: 

bezzásahovost 

(I. zóna) 

 

1: bezzásahovost 1: I. zóna by měla podle 

dohod vzrůst na 75 % 

plochy (falešný argument 

neuzavřenými 

dohodami) 

Já jsem se proti těmto 

plánům hodně bouřil 

ještě jako předseda rady, 

teď už se nemůžu bouřit, 

teď musím hledat 

kompromisy. Ale když si 

rozděláte mapu, 

zakreslíte do ní 75 

procent první zóny, tak 

pokud bydlíte uprostřed 

Šumavy, můžete zjistit, 

že na houby byste chodil 

35 kilometrů. 

Z některých vesnic by se 

vůbec nemohlo do druhé 

vesnice. V souvislosti 

s přípravou zákona 

o národním parku už se 

došlo k dohodě, že by se 

první zóna zhruba 

Odpověď 15 

téma 1: 

bezzásahovost 

téma 2: přípravy 

zákona o NPŠ 

téma 3: problém II. 

zón 

téma 4: divočina 

(estetický přínos) 

téma 5: minulost 

Šumavy 

1: bezzásahovost 

4: příroda 

5: MINULOST 

1: bouřil se proti tomu už 

v radě; nyní hledá 

kompromisy; 75 % I. zón 

je pro místní obyvatele 

nepřípustné (odřízlo by 

je to od světa) (falešný 

argument zájmem 

místních obyvatel) 

2: připravuje se zákon 

o NPŠ 

3: II. zóny jsou hrozbou 

pro obce, jsou totiž podle 

zákona určeny 

k přechodu do I. zón 

(falešný argument 

zájmem místních 

obyvatel; falešný výklad 

zákona) 

4: velkoplošná divočina 

patří do Amazonie 
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zdvojnásobila na 24 

procent. Ale nemůžeme 

se domluvit na druhých 

zónách, které jsou podle 

zákona přípravou na 

první zóny a starostové 

je nad sebou vnímají 

jako Damoklův meč. Já 

když jsem chtěl poznat 

prales, tak jsem si 

předloni prošel 

Amazonku. Ano, ať tu 

taky je, jestli si někdo 

myslí, že to je hezký, ale 

na nějakém kousku, a ne 

na podstatné části 

Šumavy. Ta už 

v lidských dějinách 

živila devatenáctkrát víc 

lidí než dnes. 

(falešný argument 

divočinou; stereotyp 

tváře české krajiny) 

5: Šumava je historicky 

kulturní oblast (falešná 

argumentace minulostí; 

stereotyp české kulturní 

identity) 

Národní park Šumava se 

vyhlašoval v roce 1991... 

Otázka 16 

téma 1: vyhlášení 

NPŠ 

 

  

A já do vlády přišel až 

poté, za to už vinu 

nenesu. Za České 

Švýcarsko jo, i když 

i tamní park je nakonec 

poloviční, než se 

navrhovalo. V tomhle na 

mě Klaus dal. 

Odpověď 16 

téma 1: vina za 

vyhlášení NPŠ 

téma 2: vina za 

vyhlášení Českého 

Švýcarska 

téma 3: Stráský 

a Klaus 

 1: vyhlášení NPŠ byla 

chyba (paradox) 

2: NP České Švýcarsko 

se Stráskému podařilo 

prosadit poloviční 

3: v otázce NP Klaus 

Stráského respektoval  

Udělala se při 

vyhlašování šumavského 

parku nějaká chyba? 

Otázka 17 

téma 1: vyhlášení 

NPŠ 

  

My jsme se o tom Odpověď 17 1: věda/příroda 1: NPŠ byl vyhlášen jako 
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s Petrem Pithartem bavili 

před čtrnácti dny, když 

tu byl na Kvildě. On si 

tehdy říkal: no tak 

vojáky ze Šumavy 

musíme vyhnat, lidi tam 

nejsou, to je tak zralý na 

národní park. Vyhlásíme 

tam národní park a za 

deset let se na to 

podíváme. A to já 

Pithartovi jako svému 

kamarádovi každý rok 

připomínám: ty už se na 

to nedíváš, ale já se na to 

musím dívat pořád. 

Tohle přece nebyla čistá 

příroda, to je kulturní 

krajina, tady je hrob na 

každém místě. 

téma 1: motivace 

vyhlášení NPŠ 

téma 2: příroda NPŠ 

téma 3: historie 

Šumavy 

2: příroda 

3: MINULOST 

nouzové, provizorní 

řešení (falešný argument 

účelem NPŠ 

(diskreditace NP); 

paradox – rozpor 

s vyhláškou) 

2: nebyla to čistá příroda 

(falešný argument 

„čistou přírodou“) 

3: je to historicky 

kulturní území (falešný 

argument minulostí; 

stereotyp tváře krajiny 

a identity) 

Proč se zrovna ze 

Šumavy stal takový 

totem ve válce mezi 

ekologisty a jejich 

protivníky? 

Otázka 18 

téma 1: válka 

ekologistů a jejich 

protivníků 

1: věda (?84) 1: mezi ekologisty 

a jejich protivníky 

probíhá válka (Šumava 

je v této válce totemem) 

(falešná bipolarita; 

stereotyp boje) 

Tady z vojenských 

a politických důvodů 

vznikl prostor, který 

v roce 1991 musel 

každému ekologovi 

připadat šíleně cenný: 

kraj velmi málo 

Odpověď 18 

téma 1: pocity 

ekologů 

téma 2: Šumava po 

roce 1989 

téma 3: vliv 

podnikání 

1: věda 

2: příroda 

1: Šumava v roce 1991 

připadala ekologům 

šíleně cenná (koncept 

nelegitimní vědy) 

2: z vojenských 

a politických důvodů 

byla málo zalidněná 
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zalidněný, velmi 

zachovalý, protože 

vojáci tu nepodnikali. 

Nebylo tu 22 lyžařských 

areálů jako na druhé 

straně hranice, ale tři. 

Tady je mnohem 

podvyvinutější 

infrastruktura než na 

německé a rakouské 

straně. Dnešní občan 

České republiky má 

přitom svou představu, 

jak trávit volný čas. Já 

jsem schopen trávit svůj 

volný čas jako Karel 

Hynek Mácha, jít 

a vyspat se v nouzovém 

nocležišti. Většina 

Čechů je ale nanejvýš 

tak ochotna sem na týden 

přijet, dívat se chvilku 

v infocentru na 3D 

filmy, jak je Šumava 

krásná na obrázcích, 

někam dojít, ale ne moc 

daleko, a pak do bazénu 

a podobně. Jinak sem 

nepřijedou a nedají 

místním vydělat. 

téma 4: představa 

občana ČR o trávení 

volného času 

téma 5: profit 

místních 

a zachovalá 

3: Šumava byla 

zachovalá, protože vojáci 

zde nepodnikali (falešná 

argumentace kvalitou – 

popření kvalit 

ekosystémových typů) 

4: dnešní občan ČR chce 

provozovat „tvrdou 

turistiku“ (falešný 

argument veřejným 

zájmem) 

5: jen podpora „tvrdé 

turistiky“ zajistí místním 

profit (falešný argument 

profitem a zájmy 

místních obyvatel) 

A vy myslíte, že těmhle 

zhýčkaným lidem je 

nutné vycházet vstříc? 

Otázka 19 

téma 1: má se 

vycházet vstříc 

zhýčkanému 

turistovi? 

 1: „tvrdá turistika“ je pro 

zhýčkané 

Máme občany, jaké Odpověď 19  1: občané ČR jsou prostě 
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máme. Politiky můžete 

vyměnit, lidi ne. 

téma 1: zpět k tvrzení 

z odpovědi 18 – 

poptávka určuje 

nabídku 

takoví; nelze to změnit, 

lze se jen přizpůsobit 

(falešný argument 

„nabídkou a poptávkou“) 

Platí pořád, že vás při 

aktivním životě drží boj 

proti ekoaktivistům? 

Otázka 20 

téma 1: Stráský vs. 

ekoaktivisté 

1: věda (?85) 1: o Stráském platívalo, 

že ho při životě drží boj 

proti ekoaktivistům 

(stereotyp boje) 

Mě žádný boj proti 

nikomu při životě nedrží, 

mě drží boj za každý 

strom na Šumavě, za to, 

aby nepokračovala 

kůrovcová kalamita. 

Když se mi to do roka 

nepodaří, tak se zase 

stáhnu do své chaloupky 

a budu vědět, že svůj 

životní boj za Šumavu 

jsem prohrál. A když mi 

sem dnes přivedete deset 

profesorů, jen pět z nich 

vám poví, že se to na 

hranici parku ještě dá 

zastavit. 

Odpověď 20 

téma 1: boj proti 

kalamitě 

téma 2: věda je 

rozdělená 

1: 

bezzásahovost/příroda 

2: věda 

1: Stráského drží při 

životě boj o každý strom 

na Šumavě; boj proti 

kalamitě (stereotyp boje; 

stereotyp kalamity; 

paradox) 

2: vědecká obec je 

v otázce kůrovce 

rozpolcená (koncept 

nelegitimní vědy) 

 

Tabulka 9 – Témata, koncepty a argumentace v Textu 3. 

 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

já - vede životní boj za Šumavu 

- měl spor s vědci o jejich počet 

v Radě NPŠ 

- vlastní jména 

Bursík, Krejčí, Ivan 

Žlábek, Klaus, Petr Pithart, 
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- nepotřebuje lidi, kteří mají stejný 

názor 

- potřebuje v radě vědce, nechce si 

lámat hlavu s tím, jaké 

- udělám si svou radu 

- nepotřebuje v radě sekce 

- potřebuje, aby se rada přela např. 

nad materiálem boje proti kůrovci 

- přijal funkci proto, že kalamita 

dosáhla rozměrů, které ohrožují 

střední Evropu 

- odsouhlasil rakouskou smlouvu 

- má zprávy, že jsou napadeny 

Novohradské Hory nebo Blatensko 

- rád pokládá vědcům otázky 

ohledně doletu kůrovce 

- nerad bagatelizuje vědeckou 

debatu o doletu kůrovce 

- ohledně strategie boje s kůrovcem 

smí zatím jen naznačovat 

- je mu líto každého stromu, který 

se musí pokácet 

- vidí, jak kůrovec obrovskou 

rychlostí zasahuje další a další 

území 

- má zastavit kůrovce 

- přišel do Rady NPŠ v lednu 2001 

- bezzásahovost je zajímavý 

experiment, který musí být nějak 

omezen 

- má za sebou pětadvacet setkání 

s medvědem, takže o něm může 

mluvit 

- první rozhodnutí bylo vykácet 

souše v dosahu turistických cest 

- není v židli ředitele rád 

K. H. Mácha 

- deixe 

já, my, oni, vy, on 

- profesní antroponyma 

vědci, místopředseda rady, 

ředitel NPŠ, starosta, 

zástupci kraje, 

podnikatelé, vědecká obec, 

děkan lesnické fakulty, 

ekologové, předseda rady, 

vojáci, politici, profesoři 

- ideologická antroponyma 

zastánci ideologie 

- kolektiva 

lidé, člověk, turisté, Češi, 

občané ČR, Bavoři, 

Rakušané, místní 

- správní celky, organizace 

ministerstvo, vláda, park, 

národní park, Rakousko, 

Bavorsko, bavorský park, 

České Švýcarsko 
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- jako předseda rady se bouřil proti 

75 % bezzásahových zón 

- musí hledat kompromisy  

- když chtěl poznat prales, prošel si 

Amazonku 

- ať tu prales taky je, ale na 

nějakém kousku 

- nenese vinu za vznik NPŠ 

- nese vinu za České Švýcarsko, 

i když tamní park je nakonec 

o polovinu menší, než se 

navrhovalo 

- kamarád Pitharta 

- každý rok připomíná Pithartovi, že 

se nemusí dívat na Šumavu 

- musí se pořád dívat na Šumavu 

- Šumava v lidských dějinách živila 

devatenáctkrát víc lidí než dnes 

- Šumava není čistá příroda, je to 

kulturní krajina; tady je hrob na 

každém místě 

- je schopen trávit svůj volný čas 

jako K. H. Mácha 

- nedrží ho při životě boj proti 

nikomu 

- drží ho boj za každý strom na 

Šumavě 

- když do raka nevybojuje zastavení 

kůrovcové kalamity, stáhne se zase 

do své chaloupky, kde bude vědět, 

že svůj životní boj za Šumavu 

prohrál 

vědci/vědecká fronta/vědecká 

obec/profesoři 

- má dvě strany 

- není jednotná 

- dělí se na „lesnickou vědu“ a na 

„ochranu přírody“ (dvě vědy na 
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úplně jiných principech) 

- neodsouhlasili by rozšíření pásma 

zásahů u rakouské hranice daleko 

do českého vnitrozemí 

- liší se v názoru na dolet kůrovce 

od 200 m do 2 km 

- mohou se teoreticky přít, kdy se 

kůrovec zastaví 

- (nikdo) neví, v jakém rozsahu si 

příroda jako celek pomůže sama 

a v jakém to nezvládne 

- jen pět z deseti poví, že se kůrovec 

dá na hranici parku zastavit 

my - dojednali smlouvu s Rakouskem 

- budeme dělat věci, které by nikdo 

z vědy neodsouhlasil 

- odsouhlasili jsme Rakušanům, že 

budeme zasahovat 200, pak 500 

metrů do vnitrozemí 

- hádáme se pro jednu lanovku 

- kůrovec nás stál už i nějaké peníze 

- vyhlásili jsme bezzásahové území 

- vytvořili jsme obrovskou líheň 

kůrovce 

- jsme v situaci, kdy naše 

bezzásahové oblasti přiléhají 

k novější části bavorského parku, 

v němž Bavoři s kůrovcem 

intenzivně bojují 

- když nebudeme bojovat, boj 

Bavorska bude zbytečný 

- náš boj byl v letech 94 a 95 

zbytečný 

- nenavrhneme použití chemie 

v I. zóně 

- máme zasažené lesy Kašperských 
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Hor a Volar 

- nezříkáme se lapačů 

- podle nás Bursík měl ve II. zónách 

zasahovat 

- v NPBL najdeme celé hektary, 

kde není ani stromeček, i úseky 

docela dobře zarostlé 

 nechali jsme zničit celé horní patro 

Šumavy 

- můžeme mluvit o zabitém 

turistovi, na kterého spadla souš 

- hráli jsme si na parku, už je 

zničenej 

- nemůžeme se domluvit na II. 

zónách 

- mluvili před čtrnácti dny 

s Pithartem o vyhlášení NPŠ 

- máme občany, jaké máme 

- můžeme vyměnit politiky, lidi ne 

Rakušané - už dlouho si stěžují na českého 

kůrovce 

- nemají park 

klášter Schlägl - pře se se správou už osm let 

Bavoři - po založení svého parku také 

začali s bezzásahovostí včetně 

nezasahování proti kůrovci 

- v nové části parku intenzivně 

bojují s kůrovcem 

- vyzkoušeli strategii nezasahování 

téměř už před padesáti lety 

Bursík - rozhodl po orkánu Kyrill 

nezasahovat na sedmi místech ve II. 

zónách 

- raduje se z obrovské rychlosti, 

kterou kůrovec zasahuje další 

a další území 
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Stráského komise - říká: ano, tady je potřeba 

zasáhnout 

ředitel Krejčí - prohlašoval před novináři, že 

nenechá padnout třísetleté smrky na 

pramenech Vltavy 

ředitel Žlábek - roku 2002 skončil likvidaci 

kůrovce, kterého zatlačil hluboko 

pod normy pro normální les 

- byl odvolán za to, že příliš kácel 

a příliš bojoval 

člověk/lidé - chápe, že strom uschne nebo že 

někde je les malý 

- nezaslouží si, že jsou tisíce 

hektarů najednou jenom s malým 

porostem nebo holé 

- je jeho přirozeným zájmem mít 

zelenou Šumavu? 

- nemůže chtít, aby padly stromu až 

po Blatnou a Nepomuk, to prostě 

nemůže 

Správa NPŠ - neodstraňovala souše z dosahu 

turistických cest, které sám povolil 

příroda - její síla je silnější než víra 

zastánců ideologie, že příroda si 

vždycky pomůže sama 

- klidně lesy sežere 

ekologové - mluví rádi o síle přírody 

- prostor Šumavy jim v roce 1991 

musel připadat šíleně cenný 

starostové - vnímají II. zóny jako Damoklův 

meč 

Klaus - dal na Stráského v otázce velikosti 

NP České Švýcarsko 

Pithart - mluvil před čtrnácti dny se 

Stráským o vyhlášení NPŠ 
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- tehdy (v roce 1991) si říkal, že 

Šumava je po vyhnání vojáků zralá 

na NP; vyhlásíme NP a za deset let 

se na to podíváme 

vojáci - na Šumavě nepodnikali, proto je 

zachovalá 

občan ČR/Čech - má svou představu, jak trávit 

volný čas 

- většina je ochotna do NPŠ na 

týden přijet, dívat se chvilku 

v infocentru na 3D filmy, jak je 

Šumava krásná na obrázcích, 

někam dojít, ale ne moc daleko, 

a pak do bazénu a podobně. Jinak 

nepřijedou a nedají místním vydělat 

- jsou, jací jsou 

- nemůžeme je vyměnit 

místní - musí vycházet vstříc většině 

Čechů, jinak jim nedají vydělat 

politici - můžeme je vyměnit 

Tabulka 10 – Sociální aktéři, predikace a nominace v textu 10. 

 

LN (média) 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

nový ředitel NPŠ/Stráský - oznámil, že zruší vědeckou sekci 

rady NPŠ 

- podle vědců se vrací do dob 

komunismu, kdy se rozhodující lidé 

vybírají teprve na základě souhlasu 

s určitou ideologií 

- v médiích to vypadá, jako by na 

jedné straně stál Stráský a na druhé 

věda jako taková 

- volí strategii pro boj s kůrovcem 

- soudí se za šumavské obce 

vlastní jména 

Jan Stráský, Martin Bursík 

deixe 

my, vy, oni 

profesní antroponyma 

ředitel, vědci, pedagogové, 

exministr životního 

prostředí, (dřevaři), 

(ekologové) 

ideologická antroponyma 

ekologisté, ekoaktivisté, 
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s Bursíkem 

- je pro 75 % I. zón? 

- držel ho při životě boj proti 

ekoaktivistům 

ochránci přírody (?), 

dřevařská lobby, protivníci 

ekologistů 

kolektiva 

lidé 

správní celky, organizace 

Národní park Šumava, 

Biologické centrum AV, 

Jihočeská univerzita, 

Rakousko, stát (ČR), 

národní park 

 

vědci/skupina vědců 

a pedagogů/věda 

- na protest opustili radu NPŠ 

- z Biologického centra AV 

a Jihočeské univerzity vydali 

prohlášení 

- v médiích to vypadá, jako by na 

jedné straně stál Stráský a na druhé 

věda jako taková 

lidé - rozhodující lidé se v období 

komunismu vybírali podle souhlasu 

s ideologií 

- nejsou v NP jejich pocity 

nepodstatné? 

- je nutné těmto zhýčkaným v NPŠ 

vycházet vstříc? 

média - vypadá to podle nich, jakoby na 

jedné straně byl Stráský a na druhé 

věda jako taková 

Rakousko - vznikla s ním smlouva 

(kůrovec) - ohrožuje kouty střední Evropy 

- v Novohradských Horách je 

nákaza 

ochránci přírody - tvrdí, že lapače jsou lepší než 

kácení 

šumavské obce - Stráský se za ně soudí s Bursíkem 

Bursík - zažalovali jej šumavské obce 

lidé s názory podobnými 

Bursíkovu 

- namítají, že kůrovcová kalamita 

odezní, protože přichází a odchází 

ve vlnách 

stát (ČR) - dostal se k vůli tváří v tvář 

kůrovcové kalamitě na šikmou 

plochu 
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ekologové - namítli by, že příroda si pomáhá i 

tady a že pod mrtvými stromy 

vyroste nový, pestřejší les 

dřevařská lobby - nebude se zdát, že Stráský jí jde 

na ruku? 

ekologisté - vedou válku se svými protivníky 

ekoaktivisté - Stráský proti nim bojoval 

 

Tabulka 11 – Sociální aktéři, predikace a nominace v otázkách Daniela Kaisera v Textu 3. 

 

Rozhovor s nastupujícím ředitelem NPŠ Janem Stráským nese titulek „Na svůj životní boj 

o Šumavu mám rok“. Stereotyp boje a osobní zodpovědnosti, který se v něm objevuje, je určující pro 

celý text. V první části analýzy se věnuji pouze Stráského odpovědím. 

Odpověď 1: „Já nepotřebuju lidi, kteří budou zastávat stejný názor. Dokonce jsem 

místopředsedovi rady v pondělí před šedesáti lidmi říkal: chci od vás osm jmen vědců a nemám moc 

chuti si tím lámat hlavu, jestli je mám přijmout, nebo ne. Jedině kdybych měl pocit, že jsou pouze 

z jedné strany vědecké fronty, tak oželím dvě místa v 45členné radě a doplním je o další vědce z druhé 

strany.“ Podstatným tématem celého Stráského textu je věda. Autor v první odpovědi užívá 

stereotyp/falešný argument názorové plurality – vytváří falešný dojem, že věda je v otázce NPŠ 

rozpolcená na dva tábory, které zároveň nazývá příznakově jako „strany vědecké fronty“. Projektuje 

tím sám sebe jako ředitele především demokratického. Využívá zároveň konceptu nelegitimní vědy – 

tvrdí, že věda je rozpolcená bytostně, může tedy v NPŠ plnit roli (jak dokládají další pasáže tohoto 

rozhovoru) nespolehlivého poradního orgánu. 

„Já potřebuji, aby se rada přela a zkusila se dopracovat k nějakému stanovisku, například nad 

materiálem o boji proti kůrovci.“  Stereotyp boje, falešný argument nutností. 

Odpověď 2: Začíná falešným argumentem tradičními poměry v NPŠ a opětovným použitím 

konceptu nelegitimní vědy „dvě vědy založené na úplně jiných principech“; rozdělení vědy na 

„lesnickou“ a na „ochranu přírody“ je manipulativní – staví vedle sebe pojmy z rozdílných úrovní 

(vedle „ochrany přírody“ by mělo stát například „hubení kůrovce“ nebo „zachování produkčních 

funkcí lesa“), čímž oponenty „lesníků“ diskredituje. Následuje tvrzení o „v ědě ve složení správném 

pro národní park“ – koncept nelegitimní vědy86. Střet dvou vědeckých koncepcí je „vyjádřen 

i zákonem“ – falešný argument zákonem, který s potenciálním rozpolcením vědy nijak nesouvisí 

(zatímco lesní zákon hájí produkční funkce lesa, zákon o ochraně přírody hájí ty mimoprodukční). 
                                                           

86
 „Předložil osm děkanů lesnických fakult“ – v ČR jsou lesnické fakulty dvě, na České zemědělské univerzitě 

a na brněnském MENDELu. 
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Autor opět snižuje kredit vědy jako takové. „[zákon o ochraně přírody] umožňuje vykládat kůrovce 

jako součást přírody. Podle této představy všechno, co kůrovec udělá, bude pro přírodu dobře.“ 

Falešný argument vícerou přírodou, který současně zpochybňuje princip bezzásahovosti i samotný 

fenomén ekosystému. 

„Já jsem ale tu funkci přijal proto, že kůrovcová kalamita už dosáhla rozměrů, které ohrožují 

střední Evropu.“ Stereotyp osobní odpovědnosti a služby veřejnosti; stereotyp/falešný argument 

kalamity a boje – nebezpečí přesahuje hranice státu, a je tedy třeba jednat. „Budeme dělat věci, které 

by nikdy nikdo z vědy neodsouhlasil“ koncept nelegitimní vědy – věda je pouze překážkou, která brání 

potřebným krokům; vědu zde nedělí na „dvě fronty“, diskredituje celou. 

Odpověď 3: Stereotyp odpovědnosti vůči sousedům, falešná argumentace vznikem škody. 

Odpověď 4: Stereotyp financí (falešná argumentace vznikem škody). „...spory s Bavorskem, 

o kterých se ovšem tolik nemluví.“ falešný argument nedostatečnou transparentností. „...začali 

s bezzásahovostí, včetně nezasahování proti kůrovci.“ falešný argument vícerou bezzásahovostí 

(podobně jako vícerou přírodou). „Tak se s ním několik let bojovalo, pak se řeklo, že ten boj nemá 

význam a že i my tam vyhlásíme bezzásahové území.“ Stereotyp boje; falešný argument motivací 

k bezzásahovosti. „...vytvořili obrovskou první líheň kůrovce pro šíření na naše území.“ Falešný 

argument rozsahem. „Dnes když se půjdete podívat na Velkou Mokrůvku, na Malou Mokrůvku, tam už 

žádné stromy nejsou. A poslední dva roky nejsou už ani u pramenů Vltavy.“ Falešný argument absencí 

„všech“ stromů – stereotyp kvality lesa. „A když my bojovat nebudeme, jejich boj bude zbytečný. 

Stejně jako byl zbytečný náš boj v letech 1994 a 1995, kdy se otevřela kůrovcová fronta z Bavorska.“ 

Stereotyp boje („kůrovcová fronta“); stereotyp odpovědnosti vůči sousedům. Paradox – zbytečnost 

zásahů v NPŠ v letech 94 a 95 (Stráský toto tvrzení dále v textu vyvrátí). „Také už dnes máme 

zasažené lesy patřící Kašperským Horám a Volarům. A můžeme pokračovat dál: mám zprávy, že jsou 

napadeny Novohradské hory nebo Blatensko.“ Falešný argument vlastnictvím – Kašperské Hory 

i Volary vlastní lesy v NPŠ až ke státním hranicím a jejich finanční ztráty plynoucí z omezení těžeb 

finančně kompenzuje stát87. Stereotyp boje a nebezpečí – „mám zprávy“, „napadeny“. Stereotyp 

„šumavského kůrovce“ – vychází z mylného předpokladu, že kůrovec například v Novohradských 

Horách musí nutně pocházet z NPŠ. 

Odpověď 5: Koncept nelegitimní vědy – proti názorům vědcům staví skutečnost, kterou 

prezentuje sám, staví se tak do role relevantního oponenta. Toto vzápětí ironicky zmírňuje: „Ale to je 

vědecká debata, kterou já bych nerad bagatelizoval.“ 

Odpověď 6: Stereotyp boje; falešný argument bezodkladností. Stereotyp „zákeřného nepřítele“ 

– „Protože kůrovec se nebude ptát, jestli už jsme stačili všechno projednat, on prostě vyletí.“ 

                                                           

87
 viz např. http://www.mestske-lesy-liberec.cz/node/28. 
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Odpověď 7: „...v každé učebnici se dočtete, že i když lapáků postavíte největší množství, 

zachytíte 8 až 12 procent kůrovců.“  Koncept nelegitimní vědy – vědecká debata vs. fakta 

v učebnicích. „Mn ě je každého stromu, který se musí pokácet, líto.“ Stereotyp vztahu k zelenému lesu; 

v rámci celého textu paradoxní (viz „kácení zdravého lesa“). 

Odpověď 8: „On tam nechal 200 tisíc kubíků neošetřeného dřeva, kde se kůrovec líhne.“ 

Stereotyp nemoci; stereotyp škody a osobní odpovědnosti. „Ta moje komise, o níž jsme před chvílí 

mluvili,...“ Nahrazení vědců „svou komisí“, o které se zmiňuje pouze na tomto místě – koncept 

nelegitimní vědy. 

Odpověď 9: „Já zatím vidím jen to, že kůrovec obrovskou rychlostí zasahuje další a další 

území.“ Falešný argument objektivitou; falešný argument rychlostí. „[Krej čí] prohlašoval, že tyhle 

třistaleté smrky nikdy nenechá padnout. Dneska tam není ani jeden.“ Stereotyp osobní odpovědnosti; 

falešný argument odumřením všech „třísetletých smrků“. „ Čili oni se mohou teoreticky přít, kdy se 

kůrovec zastaví. Ale já ho mám zastavit.“ Koncept nelegitimní vědy; stereotyp boje a osobní 

odpovědnosti. Falešná opozice teorie a skutečnosti. 

Odpověď 10: „Rok nato skončil tehdejší ředitel Ivo Žlábek (křestní jméno Žlábka je Ivan) 

likvidaci kůrovce a zatlačil ho hluboko pod normy kůrovce pro normální les.“ Stereotyp boje; paradox 

– viz Odpověď 4, ve které Stráský tehdejší počínání označuje za „zbytečné“. Stereotyp normálnosti – 

užívá pojmu, který nemá oporu; koliduje to navíc s jeho tvrzením z Odpovědi 2, ze které nutně vplývá, 

že případná „norma kůrovce“ by se dala parafrázovat jako „kůrovec v lese být nesmí“. „Pak byl 

odvolán za to, že prý příliš kácel a příliš bojoval. Přišli dva další ředitelé, kteří nebojovali. Změnila se 

strategie, čímž se kůrovci pomohlo, to je celý.“ Stereotyp boje; stereotyp nepřítele; stereotyp osobní 

odpovědnosti; falešné tvrzení, podle kterého „nebojovat = pomáhat nepříteli“. „Tady se ukázalo, že 

síla přírody, o níž ekologové tak rádi mluví, je silnější než víra zastánců ideologie, že příroda si 

vždycky pomůže sama.“ Falešný argument vícerou přírodou; koncept nelegitimní vědy – „ochránce 

přírody“, které dosud stavěl do opozice vůči lesníkům, přejmenovává na ekology, čímž vytváří falešný 

dojem, že ekologie = ochrana přírody! Stráského konstrukce dvojí přírody se dá popsat jako její 

rozdělení na „přírodu kulturní“, která funguje v součinnosti se zájmy člověka, a na „divočinu“, která je 

symbolizována kůrovcem a která onu „kulturní přírodu“ ohrožuje. 

Odpověď 11: „Nikdo přesně neví, v jakém rozsahu si příroda jako celek pomůže sama 

a v jakém to nezvládne.“ Falešný argument vícerou přírodou – „příroda jako celek“ je výsledkem 

syntézy „kulturní přírody“ a „divočiny“. Koncept nelegitimní vědy – „nikdo přesně neví“ opět 

zpochybňuje roli vědy, která je zde implicitně prezentována jako nespolehlivá. „[v NPBL] najdeme 

celé hektary, kde není ani stromeček, i úseky docela dobře zarostlé.“ – vychází z mylného 

předpokladu existence ploch s nulovým zmlazením (falešný argument bipolaritou). „M ůj názor tedy 

zní: je to zajímavý experiment, ale musí být nějak omezen.“ Stereotyp experimentu. „Ne že necháme 

celé horní patro Šumavy zničit. A my už jsme nechali, nad 1200 metrů stromy nejsou nikde.“ Falešný 
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argument plošným odumřením vrchního stromového patra. „To neodpovídá krajinotvorbě ani 

představě člověka o lese. Člověk sice chápe, že strom někdy uschne nebo že někde je les malý. Ale že 

jsou tisíce hektarů najednou jenom s malým porostem nebo holé, to myslím, že si lidé nezaslouží.“ 

Stereotyp normálnosti; falešný argument veřejným zájmem, který předpokládá shodu napříč 

společností. Falešný argument rozsahem. 

Odpověď 12: Falešný argument (nereálným) nebezpečím; obraz divočiny ad absurdum. 

Odpověď 13: Falešná argumentace osobní zkušeností; falešný argument nebezpečím. Falešný 

argument rozsahem – zdá se, že ponechání souší v okolí turistických cest by mohlo mít velké oběti na 

životech (falešný argument veřejným zájmem). „V zásadě jde ale o to, jestli vůle mít zelenou Šumavu 

je přirozený lidský zájem, nebo ne. A myslím, že člověk nemůže chtít, aby stromy padly až po Blatnou 

a Nepomuk, to prostě nemůže.“ Falešný argument rozsahem („padly až po Blatnou a Nepomuk“); 

„p řirozený lidský zájem“ – falešný argument veřejným zájmem, stereotyp normálnosti. Koncept 

přirozenosti. „na tom parku jsme si hráli, dobře, už je zničenej, ale teď, kdy brouk zasahuje další 

území, je s tím konečně třeba něco dělat. Protože zničené lesy už jsou i mimo původní záměr parku, ale 

zřejmě nejsou mimo záměr přírody. Ta je klidně sežere.“ Falešný argument rozsahem – park „je 

zničenej“. Paradox – až dosud Stráský tvrdí, že je třeba proti kůrovci rychle zakročit, jinak přijdeme 

o „zelené lesy“, tato odpověď je v rozporu – autor stupňuje naléhavost. Falešný argument vícerou 

přírodou (zájem člověka vs. zájem „divočiny“). 

Odpověď 14: Stereotyp boje; falešný argument dřevní hmotou – v rámci NP je tato 

argumentace nerelevantní. Paradox – dosud autor tvrdil, že jeho bezprostřední předchůdci na Správě 

NPŠ proti kůrovci „nebojovali“. „A když to necháme tři roky, tak se bude těžit ještě desetkrát víc než 

teď!“  Falešný argument těžbou proti těžbě – implikuje, že pokud NPŠ zvolí „experiment“ 

bezzásahovosti, lesnický zásah tím pouze oddálí a zároveň zvýší jeho razanci. „Tady je třeba udělat 

ten velmi nepopulární řez a vzít kůrovci potravu předem. Neboli kácet zdravý les.“ – popírá všechna 

alternativní opatření, která dosud připouštěl. 

Odpověď 15: Falešná argumentace zájmem místních obyvatel. Nepravdivé tvrzení o rozloze 

potenciální I. zóny – falešný argument rozsahem. Nepravdivé tvrzení o povaze II. zóny (viz vyhlášku 

163/1991 Sb.). Falešná argumentace ohrožením. „Já když jsem chtěl poznat prales, tak jsem si 

předloni prošel Amazonku. Ano, ať tu taky je, jestli si někdo myslí, že to je hezký, ale na nějakém 

kousku, a ne na podstatné části Šumavy. Ta už v lidských dějinách živila devatenáctkrát víc lidí než 

dnes.“ Falešný argument falešná argumentace lokalitou, která úzce souvis s konceptem 

minulosti/budoucnosti a stereotyp „tváře české krajiny“. Stereotyp české kulturní identity (obraz 

Šumavy jako tradičně hustě zalidněného území). 

Odpověď 16: Koncept viny – ředitel se distancuje od instituce, kterou vede (paradox). Obraz 

národního parku jako instituce nežádoucí! 
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Odpověď 17: „...to je tak zralý na národní park. Vyhlásíme tam národní park a za deset let se 

na to podíváme.“ rozpor s vyhláškou 163/1991 Sb. Falešný argument diskreditací národního parku 

jako způsobu ochrany. „Tohle přece nebyla čistá příroda, to je kulturní krajina, tady je hrob na 

každém místě.“  Falešný argument „čistou přírodou“- jiné označení pro „divočinu“ (v kontextu 

Stráského stylu zajímavý eufemismus). Koncept minulosti/budoucnosti. 

Odpověď 18: „...v roce 1991 musel každému ekologovi připadat šíleně cenný: kraj velmi málo 

zalidněný, velmi zachovalý, protože vojáci tu nepodnikali.”  Koncept nelegitimní vědy – 

ekologové/vědci (v podstatě „ochránci přírody”) dají zejména na dojmy, Stráský ví, proč to tak je 

(staví se nad vědu). Kraj byl zachovalý, protože vojáci nepodnikali (v kontextu Stráského textů 

paradoxní tvrzení) – falešný argument kvalitou (opomíjí kvality prostoru dané geomorfologií ap.). 

“Dnešní občan České republiky má přitom svou představu, jak trávit volný čas. Já jsem schopen trávit 

svůj volný čas jako Karel Hynek Mácha, jít a vyspat se v nouzovém nocležišti. Většina Čechů je ale 

nanejvýš tak ochotna sem na týden přijet, dívat se chvilku v infocentru na 3D filmy, jak je Šumava 

krásná na obrázcích, někam dojít, ale ne moc daleko, a pak do bazénu a podobně. Jinak sem 

nepřijedou a nedají místním vydělat.“ Falešný argument veřejným zájmem, kterým je podle autora 

rozvoj příležitostí pro tzv. tvrdou turistiku; falešný argument profitem místních obyvatel – Stráský 

polarizuje: buď se bude rozvíjet tvrdá turistika, anebo místní obyvatelé nebudou prosperovat. 

Odpověď 19: Falešný argument „nabídkou a poptávkou“ – trh se musí přizpůsobit většině 

zákazníků (analogie je falešná). 

Odpověď 20: Stereotyp boje – Stráský nebojuje „proti“, ale „za“ (obraz tvůrce). Stereotyp 

kalamity; „A když mi sem dnes přivedete deset profesorů, jen pět z nich vám poví, že se to na hranici 

parku ještě dá zastavit.“ Koncept nelegitimní vědy – obraz rozpolcené vědecké obce, který zde 

Stráský uvádí poněkolikáté; zde navíc bez patřičného kontextu (autor zakončuje rozhovor větou, 

jejímž tématem se vrací k dominantnímu tématu celého rozhovoru). 

 

Sociální aktéři: v rozhovoru se často objevuje já. Já vede životní boj za Šumavu a profiluje se 

jako ústřední, rozhodující postava (přijal funkci proto, že kalamita dosáhla rozměrů, které ohrožují stř. 

Evropu) a silný manažer (udělá si svou radu, nepotřebuje lidi se stejným názorem ap.). Má zkušenosti 

s divočinou, a může tudíž šumavský „experiment“ zodpovědně zhodnotit; role ředitele je pro něj úkol 

(kůrovce má zastavit), který nepřijal rád. Já hovoří z pozice člověka, který ví, co dělat – už v radě NPŠ 

se „bouřil“ proti 75 % I. zón, je rozhodnutý s „kalamitou“ bojovat i za cenu velkých ztrát. Je však 

přesvědčen, že na Šumavu NP nepatří, díky němu je Šumava stejně „zničená“. Ví, že Šumava je území 

kulturní, kde v minulosti žila spousta lidí. Je na rozdíl od většiny Čechů schopen trávit volný čas jako 

K. H. Mácha. 

Dalším aktérem jsou vědci, kterými autor převážně míní vědu jako takovou, vědce pak nazývá 

profesory, vědeckou obcí či vědeckou frontou. Tato věda není jednotná a jsou v ní dva tábory 
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vycházející z rozdílných principů – „lesnická věda“ a „ochrana přírody“. Věnují se teorii, do praxe 

však nejsou schopni zasáhnout nijak konstruktivně. 

My  má více rovin – my jako správci NPŠ („budeme dělat věci, které by nikdo z vědy 

neodsouhlasil“); my jako „Češi“ („hádáme se pro jednu lanovku“, „kůrovec nás stál už i nějaké 

peníze“); my jako bývalí správci NPŠ („hráli jsme si na parku, už je zničenej“) – my po většinu 

rozhovoru označuje skupinu/y, která je „experimentem“ v NPŠ negativně zasažena; my jakožto bývalí 

správci NPŠ jsou výjimkou (Stráský tím na sebe bere část viny). 

Rakušané si dlouho na českého kůrovce stěžují – hrají roli těch, kteří doplácejí na své 

nezodpovědné sousedy (zastupuje je klášter Schlägl, který se se správou pře už osm let). 

Bavoři už bezzásahovost zkoušeli, v nové části parku však s kůrovcem intenzivně bojují. 

Bursík je za „kalamitu“ zodpovědný (rozhodl nezasahovat), z „obrovské rychlosti“, kterou kůrovec 

postupuje, se raduje. 

Stráského komise radí, kde zasahovat (není nijak blíže specifikována, nahrazuje ale „vědu“). 

Ředitel Krej čí prohlásil, že smrky na Pramenech Vltavy nepadnou a zklamal (Stráský se vůči 

němu vymezuje). 

Ředitel Žlábek „zatlačil kůrovce pod normy pro normální les“ a „byl odvolán za to, že příliš 

bojoval“ (Stráský se s ním identifikuje). 

Člověk/lidé (občané ČR/Češi) si nezaslouží, aby uschly tisíce hektarů, nechce to a jeho 

přirozeným zájmem je mít zelenou Šumavu – Stráský se profiluje jako ochránce přirozených zájmů 

člověka; ačkoli sám je jiný (přespí například venku jako K. H. Mácha), hájí zájmy lidí, protože lidé 

jsou tu rozhodující. 

Správa NPŠ se vyskytuje jen v souvislosti s vedením, které proti kůrovci nezasahovalo. 

Správa pod vedením Stráského je označena jako „já“ nebo „my“. 

(Příroda) – její divoká část je personifikována. Chce „sežrat lesy“; její zájmy jsou v rozporu 

se zájmy člověka. 

Ekologové jsou zde použiti jako ekvivalent „ochránců přírody“, tedy jako jiné označení pro 

„nelesnické“ vědce. Jsou konstruováni jako idealisté, kterým prostor Šumavy v roce 1991 připadal 

cenný, aniž pořádně věděli proč. 

Starostové/místní jsou v rukách parku a převážně pod Správou NPŠ trpěli. 

Klaus vnímá Stráského v otázce NP jako autoritu; Pithart  zakládal NPŠ jako provizorium, 

které zapomněl zrušit. 

Šumava se zdála být v roce 1991 zachovalá díky tomu, že zde vojáci nepodnikali. 

Politici  jsou na rozdíl od občanů vyměnitelní – Stráský podtrhuje institut zastupitelské 

demokracie. 
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Nominace: z vlastních jmen se v textu objevují jména bývalých ředitelů NPŠ – Ivan Žlábek 

(uveden nesprávně jako Ivo) a Krejčí. Jméno bývalého ministra životního prostředí, který podle autora 

nese za „kalamitu“ odpovědnost – Bursík. Jednou je zmíněn Klaus a „kamarád“ Petr Pithart. 

V souvislosti se Stráského povahou se objevuje jméno K. H. Mácha, které do systému výběru 

vlastních jmen nezapadá. 

Stráský užívá těchto zájmen: „já“, „my“, „oni“, „vy“, „on“. Příznakovým pro tento text je 

vytváření zřetelných opozic. „Já“ se proto staví proti „oni“ – „ Čili oni se mohou teoreticky přít, kdy se 

kůrovec zastaví. Ale já ho mám zastavit.“ „Já“ a „my“ dominuje (já 14x, my 4x), což jednoznačně 

vyplývá z povahy rozhovoru, je to však také indikátorem Stráského strategie a konstruování 

skutečnosti jako prostoru střetu koncepcí, skupin a zájmů. 

Pro text je také charakteristický výskyt mnoha profesních antroponym; Stráský je úředník 

a profiluje se jako odborník, a snaží se tedy vyjadřovat věcně a přesně. Bohatý je také výskyt kolektiv 

– Stráský ukazuje spoustu skupin, které mají na řešení situace v parku zájem – proti „zastáncům 

ideologie“ tak stojí lidé, člověk, turisté, Češi, občané ČR, zčásti Bavoři, Rakušané a místní. Ze 

stejného důvodu jako profesní antroponyma se v rozhovoru objevují názvy správních celků 

a organizací – ministerstvo, vláda, park, národní park, Rakousko, Bavorsko, bavorský park, České 

Švýcarsko. 

 

Podstatnými rysy Stráského textu je časté vytváření ideálně bipolárních opozic. Často proto 

zjednodušuje, zesiluje ap. (falešně argumentuje). Snaží se navodit dojem, že „věda“ by neměla přímo 

ovlivňovat dění; věda totiž není dostatečně spolehlivá. Sám sebe profiluje jako silnou osobnost, která 

je schopná za Šumavu „bojovat“. Opírá se o potřeby „člověka“, které jsou ve vztahu k přírodě spíše 

v rozporu. 

 

Lidové noviny (Daniel Kaiser): 

Perex: konstatování faktů 

Otázka 1: Ptá se Stráského na odstoupení vědců z Rady NPŠ a chce reakci na nařčení. 

Otázka 2: Tématem je vztah Stráského a vědy a mediální obraz. 

Otázka 3: K tématu. 

Otázka 4: Stereotyp ohrožení a boje; stereotyp odpovědnosti, falešný obraz „šumavského kůrovce“. 

Otázka 5: Stereotyp nemoci; stereotyp „šumavského kůrovce“. 

Otázka 6: Stereotyp boje 

Otázka 7: Stereotyp boje – otázka na strategii 

Otázka 9: Stereotyp kalamity 

Otázka 10: Stereotyp kalamity; falešný argument ohrožením státu. 

Otázka 11: Stereotyp kvality lesa – když vyroste „nový“ les, měl by být kvalitnější než ten předchozí. 
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Otázka 12: Polarizace (člověk vs. příroda) 

Otázka 15: Falešný argument dohodami, které neexistují 

Otázka 18: Polarizace (ekologisté vs. jejich protivníci) – do skupiny „ekologistů“ spadají také 

například vědci. 

Otázka 20: Stereotyp boje 

 

Sociální aktéři: Jan Stráský je v otázkách Daniela Kaisera zobrazen jako hlavní aktér nutného 

boje proti kůrovci, který stojí v opozici vůči vědě a aktivismu. Vědci jsou oponenty Jana Stráského. 

Lidé – v období komunismu se vybírali podle souhlasu s ideologií; staví je do opozice vůči přírodě; 

lidé s názory podobnými Bursíkovu – Kaiser vytváří skupinu, která je definována „názorem“; ubírá 

tím úspěšně kredit vědě. Média vytvářejí jakýsi obraz! Ochránci přírody stejně jako (ekologové) 

spadají do jedné skupiny (narativu). Stát se dostal kvůli „kalamitě“ na šikmou plochu – Kaiser 

používá metaforu, kterou nijak nerozvine, Stráský na ni nereaguje! Ekologisté a ekoaktivisté vedou 

válku a Stráský s nimi bojoval – Kaiser polarizuje a vytváří dojem boje, čímž rezonuje se Stráského 

rétorikou a strategiemi. 

 

Nominace: Daniel Kaiser téměř nejmenuje, v jeho textu se objevují pouze dvě vlastní jména – 

Stráský a Bursík. Ze zájmen je příznakové použití „my“, za nímž se skrývají „lidé“, konkrétně „Češi“ 

– redaktor se staví do pozice „jednoho ze zainteresované veřejnosti“. Zájmeno „oni“ připadá 

„ekologům“, které zmiňuje Stráský v Odpovědi 10. Zajímavá jsou ideologická antroponyma – 

objevuje se jich pět a signalizují pozici, ze které Lidové noviny vytvářejí obraz skutečnosti. Tato 

skutečnost je utvářena bojem, zde konkrétně aktivistů a lobbistů. 
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4.2.4 Text 4 

 

Les může růst i bez lesníka, bůh může být i bez kněze88 

 

Na stránkách Neviditelného psa probíhá diskuse mezi vědci ze Šumavy a profesorem lesnické fakulty 

v Brně. Radomíra Mrkvu znám už řadu let, mnoho hodin jsme strávili diskusemi o Šumavě a tak mohu 

potvrdit, že je to člověk znalý věci, uvážlivý a čestný. 

Je vůbec možné, aby se profesor, který je seznámen s kůrovcem i se smrkem jako málokdo 

v České republice, mýlil? Ano, je! Toto základní lidské právo nemůže být odepřeno ani profesorům. 

Na Šumavě totiž vůbec nejde o kůrovce a o smrk. Jde o to, jestli člověk ve své neskonalé pýše 

dovolí, aby se tam děly věci, které nemůže (a ani nechce) ovlivnit. K tomu byl zřízen národní park. 

A tak tomu zpočátku i bylo. Jenže velmi brzy se tam začalo ukazovat, že stromy rostou i bez lesníka. 

A to by mohlo být nebezpečné. Od posledního provozního technika až po profesora se lesníci semkli 

a začali bojovat proti kůrovci v národním parku, stejně jako církev bojovala proti kacířům, kteří 

tvrdili, že bůh může být i bez kněze. Dnes nám připadá směšné, jak se kdysi církev snažila zamezit 

poznání, že se Slunce netočí kolem Země. Jak marně likvidovala vědecké poznatky včetně jejich 

nositelů. Stejně tak marně se snaží zabránit zjevným faktům lesnická obec (čest nemnohým výjimkám), 

protože na bavorské straně Šumavy, a dokonce na četných místech na naší straně, už je zjevné, že je to 

jinak. Lesy odumírají, zmlazují se a dorůstají. Bez člověka, bez lesníka. 

Vzpomínám si, jak mi Radek Mrkva říkal před deseti lety: „Mojmíre, věř mi, pod rozsáhlými 

uschlými porosty smrku se nový les nebude zmlazovat, nebude z čeho.“ Nevěřil jsem mu. Dnes nevěřím 

naopak svým očím, když čtu, že podle něj se les zmlazuje pod uschlými porosty nějak moc, že je tam 

moc hustý „kožich“ a že je to špatně. 

Na Šumavě skutečně nejde o smrk ani o kůrovce. Jde o dřevo. O hromady dřeva. O miliony 

kubíků dřeva! Ne, nechci nasazovat lesníkům psí hlavu a tvrdit, že jsou to ziskuchtiví hrabivci. Ve své 

většině určitě ne. Jde o to, že byli vychováni k tomu, aby pěstovali a chránili les a sklízeli úrodu. Tedy 

dřevo. Teď ale po nich někdo chce, aby na Šumavě se založenýma rukama sledovali, jak úrodu sklízí 

kůrovec. A lesníky čert bere. Jenže smrk a kůrovec tady byli mnoho milionů let před tím, než se na 

planetě objevil první člověk (a později i lesník). A budou tady i po tom, co poslední člověk (a lesník) 

vyhyne. A proto se před kůrovcem i smrkem skláním s pokorou. Souboj tohoto Davida a Goliáše 

nepatří do lidských dějin. Je to kapitola z dějin přírody, z dějin Země, které zatím známe tak málo, jako 

žáci první třídy integrál. 

                                                           

88
 Vlašín, M. (18. 1. 2011). Les může růst i bez lesníka, bůh může být i bez kněze. Retrieved from: 

http://vlasin.blog.idnes.cz/c/173306/Les-muze-rust-i-bez-lesnika-buh-muze-byt-i-bez-kneze.html. 
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Na Šumavě vlastně nejde ani o to dřevo. Jde jenom o to, abychom na malém, malinkatém 

kousku republiky ponechali přírodní procesy běžet. Poznání, které nám to přinese, je tisíckrát 

cennější, než všechno dřevo, které na Šumavě stojí a leží. 

 

 Témata 

 

Koncepty Argumentace: 

Tvrzení, stereotypy 

a falešné 

argumentační 

strategie 

Les může růst i bez lesníka, 

bůh může být i bez kněze 

titul 

téma 1: 

paralela mezi 

lesem 

a bohem 

 1: les nepotřebuje 

správu, stejně jako bůh 

nepotřebuje instituci 

(falešný argument 

analogií boha a lesa) 

Na stránkách Neviditelného 

psa probíhá diskuse mezi 

vědci ze Šumavy 

a profesorem lesnické 

fakulty v Brně. Radomíra 

Mrkvu znám už řadu let, 

mnoho hodin jsme strávili 

diskusemi o Šumavě a tak 

mohu potvrdit, že je to 

člověk znalý věci, uvážlivý 

a čestný. 

Je vůbec možné, aby se 

profesor, který je seznámen 

s kůrovcem i se smrkem 

jako málokdo v České 

republice, mýlil? Ano, je! 

Toto základní lidské právo 

nemůže být odepřeno ani 

profesorům. 

téma 1: 

diskuze 

(spor) o NPŠ 

téma 2: 

kvality prof. 

Mrkvy 

téma 3: mýlit 

se je základní 

lidské právo 

1: věda 

2: věda 

1: vytknutí aktérů: 

vědců ze Šumavy (pl.) 

proti profesoru lesnické 

fakulty (sg.) (koncept 

místní příslušnosti) 

2, 3, 4: profesor je 

jenom člověk 

(v kontrastu výčtu 

zejména morálních 

kvalit zpochybňuje 

kvality odborné). 

Na Šumavě totiž vůbec 

nejde o kůrovce a o smrk. 

Jde o to, jestli člověk ve své 

téma 1: 

podstata 

šumavského 

2: bezzásahovost/příroda 

5: 

věda/bezzásahovost/proměna 

1: na Šumavě nejde 

o kůrovce a o smrk, ale 

o bezzásahovost 



 

100 

 

neskonalé pýše dovolí, aby 

se tam děly věci, které 

nemůže (a ani nechce) 

ovlivnit. K tomu byl zřízen 

národní park. A tak tomu 

zpočátku i bylo. Jenže 

velmi brzy se tam začalo 

ukazovat, že stromy rostou 

i bez lesníka. A to by mohlo 

být nebezpečné. Od 

posledního provozního 

technika až po profesora se 

lesníci semkli a začali 

bojovat proti kůrovci 

v národním parku, stejně 

jako církev bojovala proti 

kacířům, kteří tvrdili, že 

bůh může být i bez kněze. 

Dnes nám připadá směšné, 

jak se kdysi církev snažila 

zamezit poznání, že se 

Slunce netočí kolem Země. 

Jak marně likvidovala 

vědecké poznatky včetně 

jejich nositelů. Stejně tak 

marně se snaží zabránit 

zjevným faktům lesnická 

obec (čest nemnohým 

výjimkám), protože na 

bavorské straně Šumavy, 

a dokonce na četných 

místech na naší straně, už je 

zjevné, že je to jinak. Lesy 

odumírají, zmlazují se 

a dorůstají. Bez člověka, 

bez lesníka. 

sporu 

téma 2: vztah 

člověka a 

přírody 

téma 3: účel 

NPŠ 

téma 4: efekt 

NPŠ 

téma 5: vztah 

lesnické vědy 

a přírody 

téma 6: 

paralela mezi 

lesníky 

a církví 

téma 7: 

dnešní pohled 

na represivní 

minulost 

církve 

téma 8: 

paralela mezi 

lesníky 

a církví 

téma 9: 

přirozené 

zmlazení 

lesa 

6: věda 

8: věda 

9: proměna lesa 

a lidskou pýchu 

2: bezzásahovost je 

druhem hospodaření 

3: NPŠ byl zřízen na 

ochranu přírodních 

procesů 

4: v NPŠ se ukázalo, že 

stromy rostou bez 

lesníka 

5: jednota lesníků (na 

výjimky) v boji 

s kůrovcem 

6: boj s kůrovcem je 

stejný jako historický 

boj církve s kacíři 

(falešná analogie mezi 

kůrovcem a kacíři) 

7: historický církevní 

útisk nám připadá 

směšný 

8: církev i lesníci brání 

poznání 

9: příroda si poradí 

sama (nezávisle na 

člověku) 
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Vzpomínám si, jak mi 

Radek Mrkva říkal před 

deseti lety: „Mojmíre, věř 

mi, pod rozsáhlými 

uschlými porosty smrku se 

nový les nebude zmlazovat, 

nebude z čeho.“ Nevěřil 

jsem mu. Dnes nevěřím 

naopak svým očím, když 

čtu, že podle něj se les 

zmlazuje pod uschlými 

porosty nějak moc, že je 

tam moc hustý „kožich“ 

a že je to špatně. 

téma 1: omyl 

prof. Mrkvy 

téma 2: 

přirozené 

zmlazení 

1: věda 

2: proměna lesa 

2: zmlazení není podle 

Mrkvy zárukou vzniku 

vzrostlého lesa 

Na Šumavě skutečně nejde 

o smrk ani o kůrovce. Jde 

o dřevo. O hromady dřeva. 

O miliony kubíků dřeva! 

Ne, nechci nasazovat 

lesníkům psí hlavu a tvrdit, 

že jsou to ziskuchtiví 

hrabivci. Ve své většině 

určitě ne. Jde o to, že byli 

vychováni k tomu, aby 

pěstovali a chránili les 

a sklízeli úrodu. Tedy 

dřevo. Teď ale po nich 

někdo chce, aby na Šumavě 

se založenýma rukama 

sledovali, jak úrodu sklízí 

kůrovec. A lesníky čert 

bere. Jenže smrk a kůrovec 

tady byli mnoho milionů let 

před tím, než se na planetě 

objevil první člověk 

(a později i lesník). 

téma 1: 

motivace ke 

kácení 

téma 2: 

kvalita české 

lesnické vědy 

téma 3: vztah 

lesnické vědy 

a přírody 

téma 4: 

člověk 

a příroda 

2: věda 

3: věda 

4: příroda 

1: kácí se kvůli dřevu 

2: česká lesnická věda 

je špatná 

3: lesník a kůrovec jsou 

konkurenti 

4: kůrovec a smrk jsou 

mnohem starší než 

lidstvo a budou zde 

i po něm; ekologie 

smrku a kůrovce 

nepatří do lidských 

dějin; člověk přírodě 

nerozumí (falešný 

argument odloučení 

člověka a přírody) 
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A budou tady i po tom, co 

poslední člověk (a lesník) 

vyhyne. A proto se před 

kůrovcem i smrkem 

skláním s pokorou. Souboj 

tohoto Davida a Goliáše 

nepatří do lidských dějin. Je 

to kapitola z dějin přírody, 

z dějin Země, které zatím 

známe tak málo, jako žáci 

první třídy integrál. 

 

Tabulka 12 – Témata, koncepty a argumentace v Textu 4. 

 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

lesníci - stromy rostou i bez nich 

- od posledního provozního 

technika až po profesora se semkli 

a začali bojovat proti kůrovci 

- jsou jako církev, která bojovala 

proti kacířům, kteří tvrdili, že bůh 

může být i bez kněze 

- brání se zjevným faktům 

- ve většině nejsou ziskuchtiví 

hrabivci 

- byli vychováni k tomu, aby les 

pěstovali a sklízeli úrodu 

- někdo po nich chce, aby 

sledovali, jak úrodu sklízí kůrovec 

- bere je čert 

- vlastní jména 

Radomír Mrkva, Mojmír 

- deixe 

my, on, oni 

- profesní antroponyma 

profesor lesnické fakulty, 

lesník, provozní technik, 

lesnická obec 

- ideologická antroponyma 

(církev), kacíř 

- kolektiva 

člověk 

- správní celky, organizace 

ø 

vědci ze Šumavy - diskutují na stránkách 

Neviditelného psa s Mrkvou 

prof. Mrkva - diskutuje na stránkách 

Neviditelného psa s vědci ze 
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Šumavy 

- je znalý věci, uvážlivý a čestný 

- je seznámen s kůrovcem 

a smrkem jako málokdo v ČR 

- mýlí se 

- je to jen člověk 

- tvrdil, že se vzrostlý les neobnoví 

- dnes tvrdí, že zmlazení je příliš 

Mojmír Vlašín - zná Mrkvu už mnoho let 

a diskutoval s ním mnoho hodin 

o Šumavě 

- před deseti lety nevěřil Mrkvovi, 

že se les nebude zmlazovat 

- na Šumavě jde o dřevo 

- dnes nevěří svým očím, když 

Mrkvu čte 

- nechce nasazovat lesníkům psí 

hlavu 

- sklání se s pokorou před 

kůrovcem a smrkem 

člověk - je neskonale pyšný 

- nechce dovolit, aby se na Šumavě 

děly věci, které nemůže (a nechce) 

ovlivnit 

- stromy rostou bez něho 

- kůrovec a smrk byli na Zemi 

dříve než on, budou tady i po 

vyhynutí člověka (a lesníka) 

- souboj kůrovce a smrku nepatří 

do lidských dějin 

 

Tabulka 13 – Sociální aktéři, predikace a nominace v Textu 4. 

 

Už v samotném titulu se objevuje analogie, na které je celý text vystavěn. Jedná se o analogii 

falešnou – ačkoli „lesníka“ a „kněze“ lze považovat za analogické „správce“, „bůh“ a „les“ v logice 

této analogie nefunguje; na místo „boha“ by se hodila spíš „církev“. 
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V prvním odstavci vytýká autor aktéry diskuze (jedná se o odkaz intertextový), od které svůj 

text odráží. Staví proti sobě „vědce ze Šumavy“ a „profesora lesnické fakulty“ – argument místní 

příslušností je falešný (Vlašín píše v duchu konceptu místní příslušnosti). „Radomíra Mrkvu znám už 

řadu let, mnoho hodin jsme strávili diskusemi o Šumavě a tak mohu potvrdit, že je to člověk znalý věci, 

uvážlivý a čestný.“ Vlašín, který píše z pozice aktivisty, se zde projektuje jako člověk, jenž je schopný 

posoudit erudici prof. Mrkvy, tedy do pozice vědce. Vytknutím Mrkvových morálních kvalit autor 

připravuje pole pro zpochybnění jeho kvalit odborných – to udělá v následující větě: „Je vůbec možné, 

aby se profesor, který je seznámen s kůrovcem i se smrkem jako málokdo v České republice, mýlil? 

Ano, je!“ Vlašín tak nepřímo zpochybňuje legitimitu lesnické vědy (koncept nelegitimní vědy). 

Vzápětí argumentuje tím, že „na Šumavě nejde o kůrovce a o smrk“ – tento argument na logiku 

předcházejícího textu nenavazuje; Mrkva se evidentně podle Vlašína mýlí v otázkách odborných, ty 

zde však nejsou vůbec relevantní. Jde totiž o vztah člověka a přírody, tedy o problém ryze nevědecký: 

„Jde o to, jestli člověk ve své neskonalé pýše dovolí, aby se tam děly věci, které nemůže (a ani nechce) 

ovlivnit. K tomu byl zřízen národní park. A tak tomu zpočátku i bylo. Jenže velmi brzy se tam začalo 

ukazovat, že stromy rostou i bez lesníka.“ – jinými slovy: člověk přestal v lesích NPŠ aktivně 

hospodařit, což se ukázalo jako fungující. Na to zareagovali lesníci: „od posledního provozního 

technika až po profesora“ – začali bojovat proti kůrovci. Stereotyp boje; koncept nelegitimní vědy 

(lesníci jsou homogenní skupina složená z odborníků i „laiků“). Z argumentů vyplývá, že lesníci 

„zareagovali“ ne na management bezzásahovosti, ale až na to, že fungoval. A vzhledem k tomu, že 

lesníci jsou zde konstruování jako spíše „zájmová skupina“, hodnota jejich vědy silně klesá. Lesníci 

jsou spíše utilitáři, kteří podléhají emocím. 

Lesníci bojují proti kůrovci „...stejně jako církev bojovala proti kacířům, kteří tvrdili, že bůh 

může být i bez kněze.“ Tedy: kněz = lesník a kacíř = kůrovec. Pokud může být les bez lesníka (viz 

titul), pak les neohrožuje kůrovec. V této logice pokud může být bůh kněze, pak boha neohrožuje 

kacíř. Dále Vlašín píše, že „se církev snažila zamezit poznání“ a „likvidovala vědecké poznatky včetně 

jejich nositelů“ = boj proti kacířům. Boj proti kůrovci = boj proti nositelům poznání v kulisách dneška. 

Lesníci se zde implicitně jeví jako militantní odpůrci poznání, tedy bytostní ne-vědci. Analogií, kterou 

důsledně propracovává, Vlašín maximálně zesiluje obraz nelegitimity lesnické vědy. „Stejně tak 

marně se snaží zabránit zjevným faktům lesnická obec (čest nemnohým výjimkám), protože na 

bavorské straně Šumavy, a dokonce na četných místech na naší straně, už je zjevné, že je to jinak.“ 

Lesníci, stejně jako kněží, brání poznání „marně“, neboť se ukazuje, „že je to jinak“. Koncept 

nelegitimní lesnické vědy – i laik vidí, že se lesníci mýlí. To, „že je to jinak“, se ukazovalo už těsně 

po založení NPŠ – viz „začalo ukazovat, že stromy rostou i bez lesníka.“ Vlašín užívá podruhé 

stejného argumentu; lesníci tedy s kůrovcem začali bojovat proto, že se ukázalo, že bezzásahovost 

funguje, nyní se však, navzdory lesnickým aktivitám, ukazuje, že stromy rostou i bez lesníka – 

argument se opakuje už jen proto, aby zdůraznil úspěch bezzásahovosti jako takové. 
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Lesy dorůstají „bez člověka, bez lesníka“ – koncept přírody (příroda vs. člověk). 

„Na Šumavě skutečně nejde o smrk ani o kůrovce. Jde o dřevo. O hromady dřeva. O miliony 

kubíků dřeva!“ Ve vztahu k lesníkům jde o falešný argument financemi/ziskem. Záhy zmírňuje 

tvrzením, podle něhož lesníci jen „byli vychováni k tomu, aby pěstovali a chránili les a sklízeli úrodu. 

Tedy dřevo.“ Koncept nelegitimní vědy – není to věda v pravém smyslu slova, ale „výchova“ 

k něčemu. 

V posledním odstavci Vlašín užívá opět konceptu, v němž člověk a příroda jsou dva různé 

světy. Příroda zde byla před člověkem a bude tady i po něm – „souboj“  smrku a kůrovce „do lidských 

dějin“ . V kontextu prvního odstavce, kde autor píše: „Jde o to, jestli člověk ve své neskonalé pýše 

dovolí, aby se tam děly věci, které nemůže (a ani nechce) ovlivnit.“, se tímto závěrem dopouští rozporu 

– není jasné, kdo ve vztahu člověk – příroda dominuje. 

„Je to kapitola z dějin přírody, z dějin Země, které zatím známe tak málo, jako žáci první třídy 

integrál.“ – falešný argument neznalostí přírody (koncept nelegitimní vědy jako takové). 

 

Predikace: Ústředními sociálními aktéry jsou lesníci, kteří jsou konstruování jako homogenní 

skupina složená z „vědců“ i „provozních techniků“, která se „semkla“ a „začala bojovat“ s kůrovcem. 

Brání se „zjevným faktům“ a brání „poznání“ stejně jako kdysi církev. Byli „vychováni k tomu, aby 

les pěstovali a sklízeli úrodu“. Jejich zástupce (pars pro toto) prof. Mrkva  je „znalý věci, uvážlivý 

a čestný“ a „je seznámen s kůrovcem a smrkem jako málokdo v ČR. Je to však „jenom člověk“, který 

se „mýlí“. 

Proti lesníkům stojí vědci ze Šumavy, kteří s nimi diskutují na stránkách Neviditelného psa. 

Mojmír Vlašín  (autor textu) zná prof. Mrkvu mnoho les a ví, že tento se mýlí, což dokládá na 

jeho rozporech v postoji ke kůrovci. Před kůrovcem a smrkem se sklání „s pokorou“. 

Člověk je „neskonale pyšný“, o přírodě prakticky nic neví, souboj kůrovce a smrku nepatří do 

jeho dějin. 

 

Nominace: vlastní jména: Radomír Mrkva – hlavní postava textu a Mojmír, autor. Zájmena: 

„my“, „oni“ a „on“. „My“ zastupuje člověka/lidi – z přírodních procesů můžeme získat poznání; tyto 

procesy bychom měli nechat „na malém kousku republiky běžet“. „Oni“ odkazuje k lesníkům, kteří 

jsou však zároveň také jen lidmi! Opozice „my vs. oni“ není v textu Mojmíra Vlašína vyhrocená – 

„oni“ jsou sice jasně vymezenou skupinou, která je však podmnožinou „lidí“, tedy také „nás“. Text 

tudíž není čistě bipolární. Zájmeno „on“ odkazuje k prof. Mrkvovi. 
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4.2.5 Text 5 

 

Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody 

v NP a CHKO Šumava89. 

 

Vážená dáma a pánové 

Petr Nečas, předseda vlády ČR a předseda ODS 

Miroslava Němcová, předsedkyně Parlamentu ČR 

Milan Štěch, předseda Senátu ČR 

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí 

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 

Radek John, předseda Věcí veřejných 

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD 

Na vědomí: 

Jan Stráský, ředitel NP a CHKO Šumava 

Tomáš Tesař, náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny 

Bořivoj Šarapatka, předseda Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny při Parlamentu ČR 

Milan Šťovíček, předseda Výboru pro životní prostředí při Parlamentu ČR 

Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí AV ČR 

Ivo Hána, předseda Rady vědeckých společností ČR 

ústavy 6. Sekce biologicko-ekologických věd AV ČR 

přírodovědecké fakulty ČR 

V Českých Budějovicích 21. 3. 2011 

Vážení, 

tento dopis je vyjádřením znepokojení vědců a odborníků, dlouhodobě se zabývajících 

problematikou životního prostředí a ochrany přírody NPŠ, nad jmenováním J. Stráského do funkce 

jeho ředitele a jeho současnou činností v této funkci. 

Nesouhlasíme především s následujícími opatřeními: 

S vyhlášením kalamitního stavu, o který J. Stráský žádá MŽP. Vyhlášení kalamitního stavu 

totiž umožní velkoplošnou těžbu dřeva i v dosud chráněných bezzásahových oblastech lesa, 

v oblastech, kde je kůrovec už na ústupu, bez aktivních ohnisek výskytu a tudíž už ve stádiích 

                                                           

89
 Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava. 

(21. 3. 2011). Www.cspe.cz [online]. Retrieved from: http://dopis.cspe.cz/ 
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počátečního omlazování lesa. V těchto územích je velkoplošná těžba zcela zbytečná, nebo dokonce 

škodlivá. Rovněž aplikace chemických postřiků v chráněných lokalitách je velmi riziková a nežádoucí. 

S prolomením hranice bezzásahovosti zhruba na 25% území NPŠ, tak jak byla stanovena 

v plánu boje proti kůrovci po orkánu Kyrill v roce 2007. „Krizový management“ navrhovaný 

současným vedením NPŠ zcela zřetelně směřuje k nevratným ztrátám z hlediska ochrany přírody 

a k likvidaci národního parku jako velkoplošného území s nejvyšším stupněm ochrany. 

S plánovanými masivními výsadbami mladých stromků v dosud „bezzásahových oblastech“, 

včetně lokalit s dostatečným přirozeným zmlazením. Hrozí tím likvidace důkazů o tom, že se les po 

kůrovcové gradaci může obnovit přirozeným vývojem, ale i plýtvání finančními prostředky. 

S realizací projektů „tvrdé turistiky“ v oblasti I. a II. zón a s nekontrolovaným budováním sítě 

nových turistických cest v centrální oblasti Šumavy, okolo kterých mají být vykáceny ochranné 100 

metrové koridory. 

S potlačením role vědců v Radě NPŠ. Rekonstrukce Rady NPŠ vede ke zrušení nezávislé 

vědecké sekce a ke snížení počtu zástupců vědeckých institucí. Hrozí, že tímto uspořádáním zcela 

převládne ekonomický a populistický názor na vedení NPŠ prosazovaný současným ředitelem. 

Důsledky takového typu managementu mohou být z hlediska ochrany přírody trvalé a mohou vést 

k nevratnému poškození cenných ekosystémů a biotopů, které povede ke ztrátě mezinárodní prestiže 

NPŠ i celé ochrany přírody v České republice. 

Se snahou o stažení, nebo alespoň pozdržení, žádosti o „Diplom Rady Evropy“, která jasně 

deklaruje snahu rezignovat na moderní principy ochrany přírody. NPŠ zatím splňuje na podstatné 

části svého území předpoklady pro zařazení do prestižní kategorie IUCN II (International Union for 

Conservation of Nature). V rámci střední Evropy se Šumava řadí mezi nejrozsáhlejší a současně 

nejcennější území, kde se vyskytují jedinečné biotopy, vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Jako vědci a odborníci se domníváme, že na území NPŠ by měly být zohledňovány a využívány 

aktuální vědecké poznatky ochrany kulturního a přírodního dědictví a především respektován účel, pro 

který byl NPŠ zřízen. Jinak hrozí porušení principů a etiky ochrany přírody obecně. 

 

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 

předsedkyně ČSPE 

 

 Témata Koncepty Argumentace: 

Tvrzení, stereotypy 

a falešné 

argumentační 

strategie 

Dopis představitelům vlády titul 1: věda  
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a parlamentních stran na podporu 

funkční ochrany přírody v NP 

a CHKO Šumava. 

téma 1: funkční 

ochrana přírody 

Vážená dáma a pánové 

Petr Nečas, předseda vlády ČR 

a předseda ODS 

Miroslava Němcová, předsedkyně 

Parlamentu ČR 

Milan Štěch, předseda Senátu ČR 

Tomáš Chalupa, ministr životního 

prostředí 

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 

09 

Radek John, předseda Věcí veřejných 

Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD 

Na vědomí: 

Jan Stráský, ředitel NP a CHKO 

Šumava 

Tomáš Tesař, náměstek ministra – 

ředitel sekce ochrany přírody 

a krajiny 

Bořivoj Šarapatka, předseda 

Podvýboru pro ochranu přírody 

a krajiny při Parlamentu ČR 

Milan Šťovíček, předseda Výboru 

pro životní prostředí při Parlamentu 

ČR 

Radim Šrám, předseda Komise pro 

životní prostředí AV ČR 

Ivo Hána, předseda Rady vědeckých 

společností ČR 

ústavy 6. Sekce biologicko-

ekologických věd AV ČR 

přírodovědecké fakulty ČR 

V Českých Budějovicích 21. 3. 2011 

adresáti 

datum 

  

Vážení, téma 1: odesílatelé, 2: věda 1: vědci a odborníci 
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tento dopis je vyjádřením 

znepokojení vědců a odborníků, 

dlouhodobě se zabývajících 

problematikou životního prostředí 

a ochrany přírody NPŠ, nad 

jmenováním J. Stráského do funkce 

jeho ředitele a jeho současnou 

činností v této funkci. 

Nesouhlasíme především 

s následujícími opatřeními: 

aktéři 

téma 2: kvalita 

výzkumu 

téma 3: motivace 

k dopisu 

2: výzkum je 

dlouhodobý (falešný 

argument délkou 

výzkumu) 

3: nesouhlas s Janem 

Stráským na pozici 

ředitele NPŠ 

S vyhlášením kalamitního stavu, 

o který J. Stráský žádá MŽP. 

Vyhlášení kalamitního stavu totiž 

umožní velkoplošnou těžbu dřeva 

i v dosud chráněných bezzásahových 

oblastech lesa, v oblastech, kde je 

kůrovec už na ústupu, bez aktivních 

ohnisek výskytu a tudíž už ve 

stádiích počátečního omlazování lesa. 

V těchto územích je velkoplošná 

těžba zcela zbytečná, nebo dokonce 

škodlivá. Rovněž aplikace 

chemických postřiků v chráněných 

lokalitách je velmi riziková 

a nežádoucí. 

téma 1: kalamita 

téma 2: kůrovcové 

kácení 

téma 3: kůrovec 

téma 4: zmlazování 

lesa 

téma 5: kvalita 

plánovaných 

protikůrovcových 

opatření 

2: 

bezzásahovost 

3: příroda 

4: proměna 

lesa 

1: Stráský chce 

vyhlásit kalamitní stav 

2: velkoplošné v dosud 

bezzásahových 

oblastech 

3: je na ústupu 

4: les se obnovuje sám 

(stereotyp obnovy) 

5: jsou zbytečná, 

dokonce škodlivá 

 

S prolomením hranice 

bezzásahovosti zhruba na 25 % 

území NPŠ, tak jak byla stanovena 

v plánu boje proti kůrovci po orkánu 

Kyrill v roce 2007. „Krizový 

management“ navrhovaný 

současným vedením NPŠ zcela 

zřetelně směřuje k nevratným ztrátám 

z hlediska ochrany přírody 

a k likvidaci národního parku jako 

velkoplošného území s nejvyšším 

téma 1: 

bezzásahovost 

téma 2: účel NPŠ 

1: 

bezzásahovost 

1: omezení 

bezzásahových ploch 

povede k nevratným 

škodám z hlediska 

ochrany přírody 

2: nebezpečí 

zpronevěry poslání 

NPŠ = velkoplošné 

území s nejvyšším 

stupněm ochrany 
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stupněm ochrany.  

S plánovanými masivními výsadbami 

mladých stromků v dosud 

„bezzásahových oblastech“, včetně 

lokalit s dostatečným přirozeným 

zmlazením. Hrozí tím likvidace 

důkazů o tom, že se les po kůrovcové 

gradaci může obnovit přirozeným 

vývojem, ale i plýtvání finančními 

prostředky.  

téma 1: výsadba 

v bezzásahových 

oblastech 

téma 2: přirozené 

zmlazení 

téma 3: finance 

1: 

bezzásahovost 

2: proměna 

lesa 

1: zbytečná; za účelem 

zlikvidovat důkazy 

o přirozeném zmlazení 

2: les je schopen 

obnovit se sám 

(stereotyp obnovy) 

3: zásahy proti kůrovci 

jsou plýtváním financí 

(stereotyp škody) 

S realizací projektů „tvrdé turistiky“ 

v oblasti I. a II. zón a s 

nekontrolovaným budováním sítě 

nových turistických cest v centrální 

oblasti Šumavy, okolo kterých mají 

být vykáceny ochranné 100 metrové 

koridory.  

téma 1: využívání 

území I. a II. zón. 

 1: tvrdá turistika 

a budování nových 

cest je nekontrolované 

(Stráský = chaos) 

(falešný argument 

nekontrolovaným 

budováním cest) 

S potlačením role vědců v Radě NPŠ. 

Rekonstrukce Rady NPŠ vede ke 

zrušení nezávislé vědecké sekce a ke 

snížení počtu zástupců vědeckých 

institucí. Hrozí, že tímto uspořádáním 

zcela převládne ekonomický 

a populistický názor na vedení NPŠ 

prosazovaný současným ředitelem. 

Důsledky takového typu 

managementu mohou být z hlediska 

ochrany přírody trvalé a mohou vést 

k nevratnému poškození 

cenných ekosystémů a biotopů, které 

povede ke ztrátě mezinárodní prestiže 

NPŠ i celé ochrany přírody v České 

republice. 

téma 1: vědci 

téma 2: Správa 

NPŠ 

téma 3: 

ekosystémy 

téma 4: NPŠ a ČR 

v mezinárodním 

kontextu 

1: věda 

4: věda 

1: vědci byli v Radě 

NPŠ potlačeni; 

absence vědců = 

převládnutí 

ekonomizmu 

a populizmu (falešný 

argument absencí 

vědců?) 

2: management NPŠ 

může vést k trvalému 

poškození přírody 

(falešný argument 

trvalým poškozením 

a nevratností) 

3: ekosystémy NPŠ 

jsou cenné 

4: nebezpečí ztráty 

mezinárodní prestiže 

parku a ochrany 
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přírody v ČR (falešný 

argument prestiží) 

Se snahou o stažení, nebo alespoň 

pozdržení, žádosti o „Diplom Rady 

Evropy“, která jasně deklaruje snahu 

rezignovat na moderní principy 

ochrany přírody. NPŠ zatím splňuje 

na podstatné části svého území 

předpoklady pro zařazení do prestižní 

kategorie IUCN II (International 

Union for Conservation of Nature). 

V rámci střední Evropy se Šumava 

řadí mezi nejrozsáhlejší a současně 

nejcennější území, kde se vyskytují 

jedinečné biotopy, vzácné a chráněné 

druhy rostlin a živočichů. 

téma 1: ochrana 

přírody 

téma 2: hodnota 

NPŠ 

 1: stažením žádosti 

o Diplom Rady Evropy 

deklaruje snahu 

rezignovat na moderní 

principy ochrany 

přírody 

2: v rámci střední 

Evropy je Šumava 

jedním z nejcennějších 

území 

Jako vědci a odborníci se 

domníváme, že na území NPŠ by 

měly být zohledňovány a využívány 

aktuální vědecké poznatky ochrany 

kulturního a přírodního dědictví 

a především respektován účel, pro 

který byl NPŠ zřízen. Jinak hrozí 

porušení principů a etiky ochrany 

přírody obecně. 

téma 1: ochrana 

kultury a přírody 

téma 2: účel NPŠ 

 1: měla by vycházet 

z aktuálních poznatků, 

jinak hrozí nebezpečí 

porušení principů etiky 

a ochrany přírody 

obecně 

2: měl by být 

respektován = nejvyšší 

stupeň ochrany přírody 

na velké ploše 

 

Tabulka 14 – Témata, koncepty a argumentace v Textu 5. 

 

Sociální aktéři Predikace Nominace 

vědci - vědci a odborníci 

- dlouhodobě se zabýváme 

problematikou životního prostředí 

a ochranou přírody v NPŠ 

- vlastní jména 

Petr Nečas, Miroslava 

Němcová, Milan Štěch, 

Tomáš Chalupa, Karel 
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- potlačení v Radě NPŠ 

- chceme, aby na území NPŠ byly 

zohledňovány a využívány 

aktuální vědecké poznatky 

ochrany kulturního a přírodního 

dědictví 

- chceme, aby byl respektován 

účel, pro který byl NPŠ založen 

Schwarzenberg, Radek 

John, Bohuslav Sobotka, 

Jan Stráský, Tomáš Tesař, 

Bořivoj Šarapatka, Milan 

Šťovíček, Radim Šrám, Ivo 

Hána, Prof. Ing. Hana 

Šantrůčková, CSc. 

- deixe 

ø 

- profesní antroponyma 

představitelé vlády, ředitel 

NP a CHKO Šumava, 

ředitel sekce ochrany 

přírody a krajiny, vědci, 

předseda vlády, ministr 

životního prostředí, 

předsedkyně Parlamentu 

ČR, předseda ODS, 

předseda TOP 09, předseda 

ČSSD, předseda Věcí 

veřejných, předseda 

Výboru pro životní 

prostředí při Parlamentu 

ČR, předseda Podvýboru 

pro ochranu přírody 

a krajiny při Parlamentu 

ČR, předseda Komise pro 

životní prostředí AV ČR, 

předseda Rady vědeckých 

společností ČR, náměstek 

ministra, ČSPE 

- ideologická antroponyma 

představitelé vlády 

a parlamentních stran 

 

Jan Stráský - byl jmenován do funkce ředitele 

NPŠ 

- žádá vyhlášení kalamitního stavu 

- chce velkoplošnou těžbu 

a aplikaci chemie 

- navrhuje krizový management 

- současné vedení NPŠ 

- plánuje masivní výsadby 

mladých stromků (hrozí likvidace 

důkazů o přirozené obnově) 

- chce realizovat projekty tvrdé 

turistiky a budování cest 

- potlačil vědce v Radě NPŠ 

- razí ekonomický a populistický 

názor na vedení NPŠ 

- snaží se stáhnout žádost 

o udělení Diplomu Rady Evropy 
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ø 

- kolektiva 

ø 

- správní celky, organizace 

MŽP, ČR, vedení NPŠ, 

Rada NPŠ, IUCN, 

Parlament ČR, Senát ČR, 

NP Šumava, CHKO 

Šumava, ODS, TOP 09, 

ČSSD, Věci veřejné, 

Podvýbor pro ochranu 

přírody a krajiny při 

Parlamentu ČR, Výbor pro 

životní prostředí při 

Parlamentu ČR, Komise 

pro životní prostředí AV 

ČR, Rada vědeckých 

společností AV ČR, ústavy 

6. Sekce biologicko-

ekologických věd AV ČR, 

přírodovědecké fakulty ČR 

 

Tabulka 15 – Sociální aktéři, predikace a nominace v textu 5. 

 

V úvodu textu autoři sami sebe definují jako „vědce a odborníky“, kteří se „dlouhodobě 

zabývají problematikou „životního prostředí a ochrany přírody NPŠ“ – falešný argument 

dlouhodobostí výzkumu. Vycházejí ze stereotypu, podle něhož obecně platí, že kvalita výzkumu je 

přímo úměrná jeho délce. 

Ve výčtu Stráského plánovaných opatření uvádějí nebezpečí „velkoplošné těžby dřeva“ – 

využívají stereotypu velkoplošnosti. Užívají navíc „těžbu“ namísto „kácení“, čímž implicitně říkají, že 

Stráský chce dát průchod byznysu. Tento obraz vytvářejí i dále v textu. 

„...v oblastech, kde je kůrovec už na ústupu, bez aktivních ohnisek výskytu a tudíž už ve 

stádiích počátečního omlazování lesa.“ – na rozdíl od věty „Hrozí tím likvidace důkazů o tom, že se 
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les po kůrovcové gradaci může obnovit přirozeným vývojem...” zde autoři neužívají stereotypu 

„obnovy“, který je založen na vnímání lesa jako porostu. 

„S prolomením hranice bezzásahovosti zhruba na 25 % území NPŠ, tak jak byla stanovena 

v plánu boje proti kůrovci po orkánu Kyrill v roce 2007.“ – stereotyp boje. „...směřuje k nevratným 

ztrátám z hlediska ochrany přírody“  – falešný argument nevratností. 

„[výsadbou mladých stromků hrozí] plýtvání finančními prostředky” – stereotyp financí. 

„nekontrolované“ budování sítě nových turistických cest v centrální oblasti Šumavy – falešný 

argument absencí kontroly, který říká, že Stráský není schopný udržet řád, a je tudíž ředitelem 

nekompetentním. „Hrozí, že tímto [snížením počtu zástupců vědeckých institucí] uspořádáním zcela 

převládne ekonomický a populistický názor na vedení NPŠ...” – argument absencí vědců, který vytváří 

falešnou opozici věda vs. ekonomické zájmy. „D ůsledky takového typu managementu mohou být 

z hlediska ochrany přírody trvalé a mohou vést k nevratnému poškození cenných ekosystémů 

a biotopů, které povede ke ztrátě mezinárodní prestiže NPŠ i celé ochrany přírody v České republice.“ 

– falešný argument nevratností; falešný argument ztrátou mezinárodní prestiže. 

„Jako vědci a odborníci se domníváme, že na území NPŠ by měly být zohledňovány 

a využívány aktuální vědecké poznatky ochrany kulturního a přírodního dědictví...” – koncept 

minulosti/budoucnosti. 

 

Predikace: ústředními sociálními aktéry textu jsou „v ědci a odborníci“, kteří se 

problematikou zabývají „dlouhodobě“. Byli ředitelem Stráským „potlačeni“. Stráský chce vyhlásit 

„kalamitní stav“ a bezdůvodně „těžit“ na velkých plochách. Prosazuje ekonomické zájmy a je 

populistický. Vědce potlačuje. 

 

Nominace: Vzhledem k útvaru, kterým je „otevřený dopis“, se v textu vyskytuje spousta 

vlastních jmen, jedná se prakticky jen o adresáty a autory. Protože se jedná o dopis oficiální, 

nevyskytují se zde žádná zájmena, všichni jsou pojmenováni. Profesních antroponym je v dopise celá 

řada, jsou spojena vlastními jmény a vyskytují se pouze na začátku a konci (v samotném vyjádření 

nejsou). Stejně tak autoři používají množství názvů správních celků a organizací. 
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4.3 Shrnutí 

  

4.3.1 Témata 

Ve všech analyzovaných textech se vedle témat dílčích opakuje stejná skupina témat, kterou lez 

rozdělit na více podskupin, jež označuji jako koncepty (viz 4.3.4) – 1) témata týkající se přírody 

(koncept proměny lesa): přirozená obnova, kůrovec; 2) témata týkající se způsobu správy a klíčové 

role vědců (koncept vědy): Správa NPŠ, bezzásahovost, poslání NPŠ, ochrana přírody, věda; 3) témata 

s přesahem: veřejný zájem, vztah člověka a přírody, věda, vztah NPŠ a jeho okolí. Lze obecně říct, že 

v diskurzu o NPŠ, tak jak vyplynul z analýzy pěti základních a patnácti doplňkových textů z let 2008–

2011, dominují dva základní okruhy témat – interpretace toho, co se s přírodou NPŠ děje, a smíření 

tohoto dění s institucí národního parku. Spor probíhá primárně v rovině prvních dvou uvedených 

tematických okruhů. Třetí okruh pak slouží k přenesení problému do obecnější roviny. Například 

vnesením tématu „minulá podoba Šumavy“, jak činí Stráský: „Tohle přece nebyla čistá příroda, to je 

kulturní krajina, tady je hrob na každém místě.“ , je možné úspěšně potlačit přírodovědnou stránku 

sporu i téma bezzásahovosti. Debata o přírodě a správě parku pak ztrácí význam, odpovědi totiž dává 

kontext historický. Téma „vztah NPŠ a jeho okolí“ – Česká společnost pro ekologii: „...povede ke 

ztrátě mezinárodní prestiže NPŠ i celé ochrany přírody v České republice.“ – odvádí spor z lokální 

úrovně. Debata o přírodě a správě parku ztrácí význam, odpovědi totiž dává kontext mezinárodní. 

V obou případech aktéři používají ve vztahu k ústředním tématům přírody a správy svého druhu 

falešnou argumentaci. 

 

4.3.2 Koncepty 

Pro potřeby své práce zavádím kategorii konceptu jakožto pojem nadřazený tématu – dominantní 

průběžné téma. Jak píšu v kapitole 4.2.3, v analyzovaných textech se objevují stále tatáž témata. Tato 

témata dělím do třech podskupin, konceptů, které považuji za centrum šumavského sporu. Vytknutím 

konceptů lze diskurz o NPŠ definovat nejlépe. Dalo by se zjednodušeně říct, že kdo píše o Národním 

parku Šumava a svůj text neopře o jeden ze základních konceptů, zůstane vně diskurzu o NPŠ. 

Z analýzy pěti základních textů jsem vyvodil stěžejní koncepty čtyři. Dva z nich podrobně 

popíšu; dva, které silně přesahují diskurz o NPŠ, vyžadují analýzu širšího korpusu textů, než jsem pro 

tuto práci vytýčil – jsou to koncepty přirozenosti a minulosti (resp. budoucnosti), které v korpusu textů 

vytvořeném pro tuto práci zřetelně vystupují z textu rozhovoru s Janem Stráským. Stráský mluví 

o „p řirozeném lidském zájmu“ nebo o tom, že „[Šumava] v lidských dějinách živila devatenáctkrát víc 

lidí než dnes“. Tyto koncepty pak rezonují například v textu Petra Hájka: „[citlivé kácení] je 

přirozené, rozumné a ekologicky přijatelné.” nebo Miloše Zemana: „[ob čané Lipenska, představitelé 

jejich měst a obcí, lesní inženýři] si přejí stav šumavských lesů, jaký byl před jejich napadením 

kůrovcem, jako byly před stovkami let, kdy zde hospodařili jejich moudří předkové.” či Václava 
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Klause: „Sen o tom, že si to příroda vyřeší možná za sto nebo pět set let sama, na to my v žádném 

případě nemůžeme čekat.“ Do diskurzu o NPŠ prostřednictvím těchto aktérů (převážně politiků 90. let 

a okruhu Václava Klause) pronikají jiné diskurzy – zejména diskurz o české kulturní identitě nebo 

diskurz o lidských právech90: „… s lidmi, při jejichž hospodaření byla šumavská příroda neposkvrněná 

a opěvovaná, jako byla opěvována v knihách Karla Klostermanna a Adalberta Stiftera.91“  nebo „Nyní 

je kůrovcem bezprostředně ohrožen i prales v lokalitě významné pro český národ – u Pramenů Vltavy, 

kde rostou až čtyři sta let staré stromy.92“  Je patrné, že se na pozadí sporu o hospodaření v horských 

smrčinách otevírá široká diskuze o tématech, která primární problém stejně jako region dalece 

přesahují. 

Koncepty, kterým se budu věnovat blíže, jsou věda a proměna lesa. Tyto koncepty rezonují ve 

všech textech, které jsem analyzoval. 

- Proměna lesa – koncept, jenž vychází z prostého pozorování, že část lesů NPŠ se za 

posledních patnáct let výrazně proměnila, a je tudíž jedním z centrálních témat, kolem kterých vznikají 

texty. Koncept, který se často protíná nebo překrývá s konceptem přírody a konceptem 

bezzásahovosti, je v diskurzu o NPŠ specifický tím, že akcentuje estetický a zároveň kulturní aspekt 

sporu. Je potom zajímavé sledovat, jak s proměnou lesa zacházejí například přírodovědci. V diskurzu 

o NPŠ obecně platí, že koncept proměny je dominantně vystavěn takto: les A – kůrovec – les A/les A+ 

= les určité kvality by se po kůrovcové gradaci měl navrátit do stavu původního nebo lepšího. Rozpad 

původního lesa je vnímán negativně, mělo by se dosáhnout jeho návratu, ideálně dosáhnout lesa 

kvalitnějšího. Proměna je pak nahrazována „obnovou“, pojmem/konceptem, který implicitně 

zavrhujehodnotu samotné proměny jakožto procesu, tedy ekosystémový pohled. 

Zastánci zasahování obecně zamítají, že by přirozená proměna mohla vést k opětovnému 

vzniku vzrostlého lesa – vytvářejí obraz nekvalitního „výchozího“ porostu, o němž mluví jako 

o bývalých hospodářských lesích a smrkové monokultuře nebo o tom, že na Šumavě není „čistá 

příroda“, která není schopná přirozené obnovy, nebo naopak hovoří o rozpadu kvalitních lesů, kterých 

přirozená obnova nedosáhne: odumřelé lesy byly staleté a různověké (Stráský pak vkládá tvrzení 

o vzniku kvalitnějšího lesa do úst „ekologům“). Příslušníci jedné diskurzivní koalice používají 

k dosažení shodného cíle zřetelně protichůdných argumentů, které mají za cíl vytvořit obecný dojem 

ztráty, pojmenovaný explicitně jako obrovské škody nebo jako odumírání na obrovských plochách. 

Z tohoto obrazu lesa neschopného samostatné existence pak pramení stereotyp kůrovcové kalamity 

a boje s ní. 

                                                           

90
 Pojmenování „diskurzů o“ jsou spíše orientační. 

91
 In Spoléhat na samoléčbu lesů je zhoubné. 

92
 In petice Zachraňme Šumavu 
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Zastánci nezasahování mluví o tom, že příroda „si poradí sama“ nebo že „les se může obnovit 

přirozeným způsobem“ – je paradoxní, že zatímco aktivista Vlašín uvádí, že „lesy odumírají, zmlazují 

se a dorůstají“, přírodovědci ve svém dopise přistupují na koncept obnovy. Přírodovědci sice hovoří 

o přirozeném „zmlazení“, které však hned v sousední větě proměňují na „les se může obnovit 

přirozeným vývojem“. Je to dílčím důkazem toho, že koncept proměny lesa je dominantně utvářen 

zastánci zasahování. Koncept/pojem obnovy je v diskurzu o NPŠ vnímán obecně jako přirozený. 

- Věda – Klíčový koncept diskurzu o NPŠ. Šumavský spor je převážně vnímaný jako spor 

v různé míře odborný. Ve všech textech, které jsem analyzoval, je věda/vědci ústředním tématem a je 

konceptualizována tak, že spor se odehrává mezi dvěma skupinami vědců, jedná se o obecně 

přírodovědce a o lesníky. Poměr a kvalita oponentů je udávána různě – „úzká skupina vědců“ či „stále 

stejný okruh“ stojí proti „lesnickým odborníkům“ ze strany zastánců zasahování; „lesníci“ proti 

„vědcům ze Šumavy“ ze strany aktivistů. Platí, že zastánci zasahování vyzdvihují status lesnické vědy, 

zatímco zastánci bezzásahovosti stavějí na tvrzeních přírodovědců. Zvláštním, avšak obecným rysem 

je pak upozaďování role vědy jako takové – ať už explicitně (patrné na rozhovoru se Stráským) či 

implicitně (článek Vlašína). 

Samotný lesník Vicena ve svém textu zmiňuje pouze vědu lesnickou, kterou konstruuje jako 

vědu, která je schopna relevantně zodpovídat veškeré otázky spojené s lesem, tedy i např. 

hydrologické a klimatologické. Nelesnické obory tím ve vztahu k NPŠ potlačuje. Jirsa s Rippelovou 

ve svém textu konstatují, že „lesničtí odborníci park varovali“, čímž deklarují nezpochybnitelnost 

lesnických stanovisek. „Vědce“ pak prezentují jako úzkou skupinu uzurpátorských aktivistů, jejichž 

výzkum žádnou vědou v pravém slova smyslu není – věda je označována za „experiment“, je 

spojována se slovesem „přesvědčovat“, její podpora bezzásahovosti je prezentována jako ponechávání 

„bez povšimnutí“. 

Mnohem dále zachází Stráský, který potlačuje vědu obecně – důsledně se drží tvrzení, podle 

něhož jsou vědci rozpolcení. Vědu pak konceptualizuje jako disciplínu, jež je od skutečnosti spíše 

vzdálená a není schopná podat jasná stanoviska (lesníci i přírodovědci) – Stráský tak vytváří dojem, že 

zatímco věda bádá, kůrovec postupuje. Zodpovědnost pak bere sám na sebe a jedná vědomě v rozporu 

s vědeckými poznatky. Oproti tomu paradoxně/ironicky uvádí, že vážnost vědy nechce snižovat a své 

rozhodnutí o kácení a používání chemie opírá o poznatky, které „jsou v každé učebnici“. 

Aktivista Vlašín, ačkoli tak nečiní otevřeně, popírá roli vědy v šumavském sporu stejně 

důsledně jako Stráský – pointou jeho textu je tvrzení, podle něhož člověk o přírodě docela nic neví, 

a měl by proto zcela respektovat její procesy. Zjevný příklad toho, jak je diskurz o NPŠ složitý – 

přestože se věda (přírodovědci) přiklání spíše k managementu nezasahování, právě svou podstatou 

(metodikou, způsobem dokazování a hlavně odideologizováním) je romantickému aktivismu v určitém 

smyslu opozicí. 
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Sami přírodovědci se označují „přírodovědci a odborníky“ a vědu konstruují jako opozici 

k ekonomickým zájmům a populismu. Tím vědu zobrazují jako nezištnou, bytostně věcnou a jako 

jedinou záruku solidního přístupu ke správě NPŠ. 

Konceptualizace proměny lesa a vědy se tak stává důležitým postupem při utváření 

konkrétních narativů v diskurzu o NPŠ. 

 

4.3.3 Stereotypy 

Podstatným rysem, který zásadním způsobem utváří podobu diskurzu o NPŠ, je vytváření a užívání 

stereotypů. Stereotypem míním ustálený systém názorů nebo ustálené tvrzení, které je v diskurzu 

naturalizované a chová se jako přirozená součást jeho pozadí. Stereotypy považuji za dílčí složky 

konceptů. Komplexní koncept proměny lesa je tak například tvořen stereotypy obnovy či kalamity. 

Jednotliví aktéři, a předpokládám, že i recipienti jejich textů, tak tyto segmenty vnímají jako 

automatické, bezpříznakové. Je tudíž jednou z povinností kritické analýzy tyto stereotypy odhalit 

a pojmenovat a přispět tím ke kvalitě budoucí komunikace93. 

 V pěti analyzovaných textech jsem objevil osm nejčastějších stereotypů, které prolínají oběma 

stěžejními koncepty „přírody“ a „vědy“. Obecně lze konstatovat, že se všechny stereotypy vyskytují 

s drtivou většinou v textech zastánců zasahování, tedy u Stráského, Viceny a u Jirsy s Rippelovou. 

Vyplývá to pravděpodobně z útvaru i povahy jejich textů – senátoři i lesník Vicena píší článek do 

deníku, který je určený široké veřejnosti; podobně i Stráský s rozhovorem do populárního časopisu, 

který je určen také laikům. U všech textů je tudíž na místě předpokládat silný persvazivní cíl, k jehož 

dosažení použití stereotypů nesporně vede. Zde je třeba také podotknout, že stejné stereotypy se 

vyskytují v textech diskurzu o NPŠ již od poloviny 90. let, a veřejnost je proto s nimi v dlouhodobém 

kontaktu. Stejné stereotypy, jako se například ukazují v odpovědích ředitele Stráského, obsahují 

i otázky Daniela Kaisera, který se Stráského dotazuje. Oproti tomu v textu aktivisty Vlašína se žádný 

z frekventovaných stereotypů nevyskytuje a v otevřeném dopise přírodovědců jsem nalezl jeden. Na 

podporu svého tvrzení, že se – navzdory tomu, že nejsou reflektovány v textech zastánců nezasahování 

plně – skutečně jedná o stereotypy, jsem se více zaměřil na texty novinářů jakožto příslušníků skupiny 

ne-přímých aktérů. 

 Nejvýraznější stereotypy diskurzu o NPŠ jsou tyto: boj, kalamita, obnova, 

dlouhodobost/velkoplošnost, experiment, šumavský kůrovec a kvalita lesa (hospodářský 

les/monokultura). Všechny se objevují v textech odpůrců bezzásahovosti, včetně lesníků; přírodovědci 

často podléhají rozšířenému stereotypu obnovy, stejně tak i aktivisté, kteří navíc užívají kvalitu lesa. 

                                                           

93
 Viz „prospektivní kritiku“ DHA (Wodak – Reisigl, 2009, s. 88). 
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V textech novinářů se pravidelně objevují stereotypy boje, kalamity, monokultury a šumavského 

kůrovce. 

 - kvalita lesa (hospodářský les/monokultura): Stereotyp vycházející ze čtyř předpokladů: 

a) monokulturnost je automaticky špatná (platí v lesích nižších vegetačních stupňů, pro horskou 

smrčinu irelevantní); je všeobecně zakořeněno, že „lesy mají být smíšené“. Příklady: „Proto nově 

vzniklý les bude v budoucnu pouze stejnověký a bude složen zase pouze ze smrků.“ 94; „...což uprostřed 

smrkových monokultur vyvolalo vznik...“95. b) v hospodářském lese je třeba hospodařit. Příklad: 

„...vedení parku a úzká skupina vědců se snaží přesvědčit veřejnost, že tzv. divočina, bezzásahovost či 

ponechání bývalých hospodářských lesů „p řirozenému“ vývoji je pro Šumavu ta nejlepší 

a nejmodernější ochrany přírody...96“ . c) v NPŠ je třeba hospodařit tak (nebo nehospodařit), aby 

výsledkem byly kvalitnější lesy; jedná se o aplikaci kulturních měřítek na nekulturní jev. Představa 

horské smrčiny jako systému, který směřuje ke stabilitě (a tedy oproti dnešku, kdy je náchylná 

k rozpadu, k větší kvalitě), je falešná a založená na nesprávné analogii s pokrokem. Příklad: „Z jejich 

semen opět vyrůstají mladé smrčky. Vzniká nový, odolnější les.97“  d) starý les má větší hodnotu než 

mladý; opět aplikace kulturních měřítek. Podobně jako v c) – falešná analogie mezi lesem a kulturou 

(například městem). Z hlediska ekosystému je stejně podstatný smrk i kůrovec; z pohledu kultury je 

les porostem vzrostlých stromů, jejichž hodnota roste s jejich stářím. Analogie postavená na falešném 

vztahu „město – historická zástavba“ a „les – staré stromy“. Příklad: „...jako oběť tohoto experimentu 

uschly staleté lesy na Pramenech Vltavy...98“ . 

 - šumavský kůrovec: Stereotyp vychází z předpokladu, že kůrovcová gradace postupuje 

z jednoho centra (navozuje pocit ohrožení). Příklady: „Rakušané už si na českého kůrovce stěžují 

dlouho.99“ ; „všemi účinnými prostředky zabránit šíření kůrovců v parku ve správě státu k sousedním 

vlatníkům100“ . Média: „Jak je pravděpodobné, že by nákaza v Novohradských horách pocházela ze 

Šumavy?101“ ; „Také Lesy České republiky si stěžují, že šumavský kůrovec nalétává na jejich lesy?102“ 

                                                           

94
 In Skutečnost je jiná, než uvádí park. 

95
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

96
 tamtéž 

97
 In Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce. 

98
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

99
 In Na svůj životní boj o Šumavu mám rok. 

100
 In Petice za zdravou Šumavu. 

101
 In Na svůj životní boj o Šumavu mám rok. 
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 - dlouhodobost/velkoplošnost: Stereotyp, který využívá a) strategie zesilování – vytváří dojem, 

že v NPŠ probíhá cosi, co svými rozměry přesahuje přípustná měřítka; b) navozování pocitu, že 

časový horizont, v němž probíhají přírodní procesy, je v rozporu se zájmem člověka (úzce souvisí se 

stereotypem obnovy). Příklady: „Sen o tom, že si to příroda vyřeší možná za sto nebo pět set let, na to 

my v žádném případě nemůžeme čekat.103“ ; „...stromy, které kůrovec zničil na ohromující ploše...104“  

 - obnova: Stereotyp „navracení do původního stavu“ – v kontextu s přírodou implikuje, že 

přírodní procesy by měly probíhat v jakémsi ideálním zastřešujícím stavu (tento rozpor je zanesen 

už v Nařízení vlády 163/1991 Sb.). Zajímavé je, že se tento paradoxní stereotyp objevuje v textech 

přírodovědců, jejichž přístupu přímo odporuje. Příklady: „...peníze potřebuju na obnovu parku...105“ ; 

„Hrozí tím likvidace důkazů o tom, že se les po kůrovcové gradaci může obnovit přirozeným 

vývojem,...106“  Média: „Pod vaším odborným dohledem se v devadesátých letech obnovovaly lesy 

v Krkonoších...107“ ; „...do procesu obnovy zasáhnout, druzí naopak spoléhají na samovolnou obnovu 

lesa.108“  

 - kalamita: Stereotyp úzce související se stereotypem velkoplošnosti. Vyvolává dojem, že 

kůrovcová gradace přesahuje standardní měřítka, a je tudíž velkým ohrožením. To dokládá 

i skutečnost, že namísto slova kalamita se občas objevuje katastrofa nebo pandemie (strategie 

zesilování). Příklady: „...objektivní svědectví o této mimořádné ekologické katastrofě,...109“ ; „vznikla 

jeho pandemie s katastrofálními následky...110“ ; „Je již zcela zřejmé, že v NPŠ vzniká pandemie,...111“ ; 

                                                                                                                                                                                     

102
 In "Nemáme kůrovcovou pandemii," říká František Krejčí. 

103
 In Klaus ostře o kůrovci: Příroda to nezvládne, člověk musí konat. 

104
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

105
 In Jan Stráský - Přemluvil mě prezident Klaus. 

106
 In Dopis představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO 

Šumava 

107
 In S Josefem Fantou o českých lesích, Šumavě a o jedné velké mezinárodní ostudě. 

108
 In Proč nás žere kůrovec. 

109
 In Spoléhat na samoléčbu lesů je zhoubné. 

110
 In Nejsme lobbisté - jde nám o záchranu Šumavy. 

111
 In Stanovisko Lesnického odboru, České akademie zemědělských věd, ke stavu přemnožení kůrovce v 

Národním parku Šumava a možným rizikům pro krajinu a obyvatelstvo. 
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„...vznik velkoplošné kůrovcové kalamity.112“  Média: „A máte přehled o tom, jak pokročila kůrovcová 

kalamita?113“ ; „Jak má tedy správa parku zastavit kůrovcovou kalamitu?114“  

 - boj: Stereotyp, který souvisí se stereotypy velkoplošnosti, kalamity a šumavského kůrovce. 

Tento centrální stereotyp se významně projevuje v různých rovinách textů – souvisí například se 

Stráského tendencí vytvářet binární opozice nebo s frekventovanými lexémy ohrožení, zakročit, 

zmrzačený, znetvořený, napadení, strategický, zaslepenost, protivník ad. 

Příklady: „O budoucnost Šumavy probíhá mediální bitva115“; „Tak se s ním několik let bojovalo, pak 

se řeklo, že ten boj nemá význam a že i my tam vyhlásíme bezzásahové území.116“  Média: „Prozradíte 

už, jakou strategii pro boj s kůrovcem zvolíte?117“; „Takže měsíční doba hájení pro vedení parku?118“; 

„Na stranu odpůrců boje proti kůrovci...119“  

 - experiment: Stereotyp, který je pevně spojen s konceptem vědy. Experimentem totiž zastánci 

zasahování nazývají management bezzásahovosti; experimentátory jsou pak označování převážně 

přírodovědci. Vychází z předpokladu, že ponechání většího území bez aktivního hospodaření je 

mimořádné, nepředvídatelné a ohrožující. Příklady: „V jižních Čechách se před krajskými volbami 

k experimentu se vznikem „divočiny“ na Šumavě vyjádřily všechny politické strany.120“; 

„experimenty s brouky se mají dělat na 1 ha,...121“; „...zajímavý experiment, ale musí být nějak 

omezen.122“; „...stříká na stromy z vodních děl vědecký objev, entomopatogenní houbu Beauveria 

„hubící“ kůrovce.123“ ; Média: v médiích se tento stereotyp neobjevuje. 

 

                                                           

112
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

113
 In S Josefem Fantou o českých lesích, Šumavě a o jedné velké mezinárodní ostudě. 

114
 In "Šumava musí patřit lidem". 

115
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

116
 In Na svůj životní boj o Šumavu mám rok. 

117
 tamtéž 

118
 In "Šumava musí patřit lidem". 

119
 In Ministr Chalupa zachránil život milionům kůrovců. 

120
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 

121
 In Spoléhat na samoléčbu lesů je zhoubné. 

122
 In Na svůj životní boj o Šumavu mám rok. 

123
 In Mediální bitva o budoucnost Šumavy. 
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4.3.4 Falešná argumentace 

V analýze textů jsem se soustředil na zachycení falešné argumentace124. Na rozdíl od stereotypů, ke 

kterým mají velmi blízko, jsou falešné argumenty ryzím projevem manipulativního jednání. 

Stereotypy vznikají převážně jako výsledek chronického užívání falešného argumentu, v důsledku 

něhož se stávají naturalizovanou součástí pozadí (viz kap. 4.3.3). Tak například stereotyp kalamity 

vznikl soustavnou falešnou argumentací mrtvým lesem, kůrovcem-škůdcem nebo hodnotou starých 

stromů. V dalšímvýzkumu, postaveném na rozsáhlejším materiálu vzniklém v delším časovém období, 

by bylo na místě tento proces vzniku stereotypů z falešných argumentů zachytit a popsat. Falešné 

argumenty používají autoři textů za účelem podepření svých tvrzení, jejich analýzu jsem provedl 

u každého z pěti zkoumaných textů zvlášť (viz kap. 4.2.1 až 4.2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

124
 Viz Švandová, B. (1999). Chybné argumenty. In Jelínek, M., & Švandová, B. Argumentace a umění 

komunikovat. (pp. 135-184). Brno: PedF MU Brno.  
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5. Závěr 

Ve své práci jsem analyzoval texty týkající se problematiky Národního parku Šumava. Za výchozí 

jsem zvolil pět textů z let 2008 až 2011. Vzhledem k délce šumavských sporů jsem se rozhodl pro 

poměrně krátké, avšak koherentní období mezi významnou událostí orkánu Kyrill a začátkem druhé 

blokády kácení stromů na Ptačím potoce. Kratší období jsem volil jednak s ohledem na to, že 

šumavský diskurz nebyl dosud jazykovědné kritické analýze nijak podroben, a činím tudíž první 

exkurz do neprobádané oblasti, a jednak proto, že analýza delšího období a samozřejmě i většího 

objemu textů by dalece překračovala formát diplomové práce. 

 Texty, kterých jsem analyzoval dvacet – pět základních, které jsem analyzoval podrobně, 

a patnáct doplňkových, jež mi sloužily převážně jako kontrolní materiál, jsem vybral prostřednictvím 

předem stanovených přímých aktérů diskurzu o NPŠ. Volil jsem tak, abych pracoval s materiálem co 

možná nejvyváženějším a zároveň funkčním – politici nepíší odborné lesnické studie, přírodovědci 

zase příliš nepublikují novinové články ap. 

 K analýze jsem využil metody DHA, kterou jsem svému materiálu přizpůsobil a která svým 

zaměřením na rozbor dikurzu „o tématu“ (navíc dlouhodobém) mému účelu vyhovuje nejlépe. 

 Samotný výzkum ukázal, že diskurz o NPŠ stojí na dvou stěžejních konceptech (dominantních 

průběžných tématech) – na konceptu proměny lesa a konceptu vědy. Tyto dva koncepty jsou doplněny 

dvěma koncepty přesahujícími – konceptem minulosti a konceptem přirozenosti, kterými do diskurzu 

o NPŠ pronikají diskurzy jiné, zejména diskurz o české kulturní identitě a diskurz o lidských právech. 

Prostřednictvím těchto konceptů se do diskurzu o NPŠ dostávají témata, která prostý spor 

o hospodaření v tamních šumavských smrčinách povyšují na spor o témata zásadní minimálně v rámci 

českého veřejného života. Zajímavé je, že právě tyto dva koncepty do diskurzu o NPŠ vnáší ucelená 

skupina politiků sdružených zejména kolem prezidenta Klause, tedy Jan Stráský, Petr Hájek, Ladislav 

Jakl, Miloš Zeman nebo přímo Václav Klaus. Můj původní předpoklad, podle něhož je diskurz 

o NPŠ rozdělený prakticky na dvě skupiny (diskurzivní koalice) – zastánce zasahování proti kůrovci 

a zastánce bezzásahového přístupu, se nenaplnil zcela. Očekával jsem například silnou spřízněnost 

mezi Klausem a senátorem Jirsou (ODS), ukázalo se však, že oba sice používají podobné strategie 

a stereotypy, ale zatímco Jirsa například soustavně útočí spíše na pozice vědců, Klaus nepřímo 

diskredituje vědu jako takovou. Solidní detailnější popis by vyžadoval studium delšího časového 

období, mnohem většího množství materiálu a důkladnější (investigativnější) zmapování např. vztahů 

mezi aktéry. 

 Ukázalo se také to, co jsem předpokládal, a sice že dominantní stereotypy do diskurzu o NPŠ 

vnášejí aktuálně mocnější aktéři, tedy zastánci zasahování, jimiž jsou zejména politici. Tato skupina 

také s výraznou převahou užívá falešných argumentů, které pro vznik stereotypů považuji za výchozí. 

Ve většině textů, s nimiž jsem pracoval, je patrná určitá míra polarizace, často bývá definován 

„nepřítel“ konstruovaný jako „mocná menšina“ škodící „nezištné většině“. Například v textu senátorů 
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Jirsy a Rippelové125 jsou sociální aktéři polarizováni jako „všechny politické strany“, „veřejnost“, 

„Svaz obcí NPŠ“ a „lesničtí odborníci“ proti „Straně zelených“, „Správě NPŠ“ a „úzké skupině 

vědců“; v dopise ČSPE126 proti sobě stojí „vědci a odborníci“ a Jan Stráský, který zastává 

„ekonomický a populistický názor na vedení NPŠ“. Polarizovaný charakter diskurzu o NPŠ se odráží 

ve stereotypu boje a bohatém lexiku na boj odkazujícím (fronta, zakročit nebo protivník). 

 Ve svém dalším výzkumu považuji za podstatné analyzovat větší objem materiálu (včetně 

například televizních debat) směrem ke vzdálenějším obdobím, minimálně do druhé poloviny 90. let, 

kdy v NPŠ začaly první kůrovcové těžby. Na základě tohoto studia bych následně mohl popsat vývoj 

nejvýraznějších stereotypů (cestu od frekventovaných falešných argumentů ke stereotypům). Dále by 

bylo nepochybně přínosné důkladně analyzovat zmíněné koncepty minulosti a přirozenosti – to 

znamená více se seznámit s texty vrcholných politiků, kteří kdy v diskurzu o NPŠ participovali, tyto 

předpokládané koncepty z nich abstrahovat, popsat jejich kontext a intertextové vztahy, a odhalit tak 

vazby šumavského sporu na zájmy, které region dalece přesahují. Domnívám se, že i pro budoucí 

analýzu bude vhodné využít metodu DHA, protože analýza textů v této práci ukázala, že zmíněná 

metoda umožňuje analýzou lingvistických komponentů jednotlivých textů dospět k relevantním 

závěrům o celém tematickém diskurzu jako sociokulturní entitě. 
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