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Abstrakt 

Bakalářská práce „Zasahovat či nezasahovat? Mediální obraz kauzy lýkoţrouta 

smrkového na Šumavě“ pojednává o mediálním vyobrazení problematiky lýkoţrouta 

smrkového na Šumavě a s ním spjatém kontextu. Nejdříve je představen lýkoţrout 

smrkový a jeho význam  pro oblast Šumavy, především pro národní park Šumava. Dále 

jsou představena řešení boje proti přemnoţení tohoto brouka a aktéři, kteří do zkoumané 

kauzy vstupují. Kontext celé situace je ještě přiblíţen prostřednictvím chronologického 

uspořádání vývoje kauzy. Následně jsou analyzovány články z periodik Mladá fronta 

DNES, Lidové noviny a Právo, které se zabývají konkrétními dílčími kauzami. 

Prostřednictvím  kvalitativní obsahové analýzy novinových článků  je popsáno, jakým 

způsobem je zkoumaná kauza vyobrazována v médiích.  

 

Abstract 

Bachelor´s thesis “To intervene or not to intervene? Media image of the case of spruce 

bark beetle in Šumava” deals with the issue of media display of spruce bark beetle in 

Šumava and  its context. Firstly, the beetle and its importance for the area of Šumava 

forests, especially for Šumava national park is introduced. Subsequently, the possible 

solutions for beetle´s outbreak are discussed, as well as actors, which are being part of 

the whole public discussion. By introducing these actors and by chronological 

arrangement of particular events was context of the issue is drawn. Lastly, by using the 

method of qualitative analysis of newspaper articles published in Mladá fronta DNES, 

Lidové noviny and Právo is the media image portrayed. 
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Úvod 
 

Jiţ několik dekád jsme svědky problému přemnoţování lýkoţrouta smrkového 

na Šumavě a kalamit kvůli tomu způsobených. Zdánlivě nikdy nekončící debata se 

neustále točí okolo jedné zásadní otázky – zdali proti brouku zasahovat, či nikoli. 

Bohuţel, na zodpovězení této otázky neexistuje konsenzus. Naopak, do kauzy aktivně 

vstupují nejrůznější aktéři, kteří zapáleně hlásají stanovisko jedno, či druhé. Vzhledem 

k tomu, jak dlouho tento spor trvá a kolik dílčích kauz se na něj nabalilo, stává se z a 

priori jasného problému mediální propletenec, který je mnohdy daleko více zavádějící 

neţ vysvětlující. Proto se z celé kauzy stává pro běţného pozorovatele nejasný mišmaš a 

moţnost utříbení si faktického názoru je tak pro něj čím dál tím více vzdálená. 

 

Hlavním cílem této práce je zkoumat, jak byla mediální kauza lýkoţrouta 

smrkového vyobrazena ve vybraných médiích. Budeme se snaţit zodpovědět 

výzkumnou otázku „Jak byla vyobrazena kauza lýkoţrouta smrkového na Šumavě 

v médiích?“ Za tímto účelem budou kvalitativně analyzovány články periodik Mladá 

fronta DNES, Lidové noviny a Právo, které se týkají vţdy určité dílčí kauzy, jeţ je však 

součástí kauzy hlavní – zda proti lýkoţroutu zasáhnout, či ne. Dílčím cílem této práce je 

nastínit, jakým způsobem se mediální kauza vyvíjela od orkánu Kyrill, který na Šumavě 

udeřil v lednu roku 2007, aţ do současnosti, tedy dubna roku 2017. 

 

Nejdříve bude nastíněn ţivotní cyklus a charakteristiky brouka. Následně bude 

představena oblast NP a CHKO Šumava se svými specifiky a bude vysvětleno, proč je 

problém lýkoţrouta smrkového spjatý právě s tímto územím. Dále se bude práce 

věnovat moţným řešením v boji s lýkoţroutem a jejich výhodami a potenciálními 

riziky. Kromě toho budou představeni i jednotliví aktéři, kteří do veřejné debaty o 

řešení problému s lýkoţroutem na Šumavě vstupují, a nastíněny jejich postoje. 

Prostřednictvím představení moţných řešení a aktérů bude přiblíţen kontext, který je 

klíčový pro pochopení zkoumané kauzy. 

 

V další části práce budeme zkoumat mediální obraz kauzy. Nejdříve bude 

zkonstruována časová osa, která se pokusí zachytit významné dílčí kauzy, které se 

nabalily na problematiku, zda proti lýkoţroutu zasahovat, či nikoli. Prostřednictvím 
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chronologického uspořádání těchto dílčích událostí publikovaných v médiích získáme 

kompletní přehled o kontextu dané kauzy. Následně bude provedena kvalitativní 

analýza vybraných novinových článků, které explicitně pojednávají o některé z dílčích 

kauz, nicméně stále spadají pod kauzu hlavní, tedy nikdy nekončící spor o to, zda proti 

brouku aktivně zasahovat či nikoli. 

Původní záměr výzkumu měl být zaměřen pouze na analýzu let 2007 – 2015. 

Vzhledem k tomu, ţe od zadání výzkumného projektu a jeho samotného vypracování 

uplynulo několik let, došlo k zásadním událostem nejen ve zkoumané kauze, ale i 

v akademickém kontextu vedení práce. Došlo ke změně vedoucího práce, kterým se 

laskavě stal dr. Bednařík, jelikoţ původní vedoucí, dr. Trampota, opustil IKSŢ 

Univerzity Karlovy. Z hlediska vývoje kauzy došlo k zásadnímu momentu, a to sice ke 

hlasování o podobě senátního a sněmovního návrhu nového zákona o NP, do čehoţ se 

výrazně angaţoval i prezident republiky prostřednictvím vetování sněmovního návrhu 

zákona. Proto byl po dohodě se stávajícím vedoucím rozšířen časový úsek zkoumání 

kauzy a poupravena i metoda zpracování 
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1. Problematika lýkoţrouta smrkového na Šumavě 

1.1 Lýkožrout smrkový 

 

Lýkoţrout smrkový, latinsky Ips typographus (L.), je brouk z čeledi 

kůrovcovitých (Scolytidae Coleoptera), proto získal zjednodušené lidové přízvisko 

„kůrovec“. „Je to malý brouk, dlouhý jen 4,8 – 5,5 mm, černý, lesklý, široký 1,9 mm. 

Brouci, kteří se právě vylíhli z kukly, jsou bílí, pak ţloutnou a postupně tmavnou. 

Vajíčko lýkoţrouta je nepatrné velikosti – 0,6 x 0,9 mm, bílé. Také larvy jsou bílé, 

beznohé, s hnědavou hlavovou schránkou. I kukla je mléčně bílá a zřetelně se na ní 

rýsují tykadla, nohy i křídla.“
1
 

 

Pro názorné vysvětlení problematiky lýkoţrouta smrkového v NP Šumava a 

následné pochopení důsledků z této problematiky vyplývajících, je nejdříve nutné se 

zmínit o vývojovém cyklu brouka. Vývojový cyklus lýkoţrouta smrkového souvisí 

s jarním oteplením. „Brouci po přezimování v půdě nebo pod kůrou stromů opouštějí 

zimoviště a za příhodných denních teplot v rozmezí 18 – 20 C a po několikadenní fázi 

tzv. dospívání jsou připraveni k náletu na stromy.“
2
   

 

Nálet na stromy probíhá tak, ţe samec lýkoţrouta naletí především na nejstarší, 

padlé či poškozené stromy, které mají niţší úroveň obranyschopnosti, a začne se 

zavrtávat do lýka. Poškozené stromy zalévají pryskyřicí chodbičky vyhloubené 

kůrovcem méně, mají menší a ochablou vrstvu borky, dřevo můţe být rovněţ ochablé, 

tudíţ je pro lýkoţrouta snazší takový strom napadnout. Po zavrtání se do lýka vytváří 

samec tzv. snubní komůrku, do které láká samičky, přičemţ jeden samec můţe oplodnit 

více samiček (je polygamní). Samička po oplodnění vyhloubí tzv. matečnou chodbu, do 

které následně naklade vajíčka. Samička naklade v průměru asi 60 vajíček.
3
 

 

                                                 
1
 SKUHRAVÝ, Václav. Lýkoţrout smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj, 2002, 

s. 10. ISBN 80-7084-238-5. 

2
 Tamtéţ, s. 11. 

3
 PLESNÍK, Jan. Brouci. In: ANDĚRA, Miloš. Šumava: příroda, historie, ţivot. Praha: Baset, 2003. 

Krajina a lidé, s. 244. ISBN 80-7340-021-9. 
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Po vylíhnutí z vajíčka hloubí malé larvy lýkoţrouta další, postranní chodbičky. 

Tyto chodbičky se postupně zvětšují a rozšiřují a na jejich konci vytváří larva před 

kuklením tzv. kukelní komůrku. Tím se rozšiřují i prostory vyhloubené v lýku stromu, 

čímţ se zvětšuje poškození stromu. Po kuklení vylézá z komůrky jiţ dospělý brouk. 

Tento dospělý brouk následně hledá další moţnosti potravy (lýko) a rozmnoţování. 

Proto přelétá na další stromy, které napadá, přičemţ za sebou nechává odumřelé stromy.  

„Přestoţe se počet generací u lýkoţrouta smrkového do roka výrazně mění, můţe mít 

tento brouk v průběhu sezony v niţších polohách dvě aţ tři pokolení. Ve větších 

nadmořských výškách naproti tomu zaznamenáváme většinou pouze jednu generaci 

kůrovců ročně.“
4
  

 

Rozšíření výskytu populace lýkoţrouta smrkového souvisí s rozšířením jeho 

hlavní potravy, smrku ztepilého, na území České republiky (a Evropy obecně).
5
 

„Lýkoţrout smrkový je jedním z členů druhově bohatého společenstva smrkových lesů, 

zahrnujících několik set druhů hmyzu. Při nízké populační hustotě, tj. 3 – 10 m³ padlých 

smrků na jednom hektaru, škody nepůsobí. Kdyţ potravní nabídka stoupne, začíná se 

zvyšovat populační hustota a za příznivých abiotických a biotických faktorů se 

z lýkoţrouta stává váţný škůdce. Dochází ke kalamitnímu přemnoţení a pak přeletuje a 

napadá i zdravé smrky.“
6
 
7
  

 

Mezi faktory, které ovlivňují četnost populace lýkoţrouta smrkového a tím 

pádem i potenciální kalamitní stav, můţeme řadit např. teplotu, druhovou skladbu a 

rozrůzněnost porostu, oslabení hostitelské rostliny externími vlivy aj.
8
 Všechny tyto 

faktory je však důleţité vnímat nejen jako pouze samostatné problémy, nýbrţ jako úzce 

spolu související fenomény (např. výskyt kyselých dešťů ovlivňuje stanovištní a půdní 

                                                 
4
 PLESNÍK, Jan. Brouci. In: ANDĚRA, Miloš. Šumava: příroda, historie, ţivot. Praha: Baset, 2003. 

Krajina a lidé, s. 245. ISBN 80-7340-021-9 

5
 SKUHRAVÝ, Václav. Lýkoţrout smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj, 2002, 

s. 19 - 23. ISBN 80-7084-238-5. 

6
 Tamtéţ, s. 133. 

7
 Blíţe in: ZAHRADNÍK, Petr. Škodlivost lýkoţrouta smrkového. In: SKUHRAVÝ, Václav. Lýkoţrout 

smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj, 2002, s. 25 - 31 . ISBN 80-7084-238-5. 

8
 KINDLMANN, Pavel, Karel MATĚJKA a Petr DOLEŢAL. Lesy Šumavy, lýkoţrout a ochrana přírody. 

Praha: Karolinum, 2012, s. 127. ISBN 978-80-246-2155-5. 
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poměry, coţ se promítne do celkového zdravotního stavu lesa, vitality smrků atp.). Ke 

zmíněným faktorům ovlivňujícím četnost populace lýkoţrouta smrkového lze přidat i 

příznivé klimatické a geografické podmínky České republiky. Pokud tedy vezmeme 

v potaz, ţe pro lýkoţrouta jsou typické náhlé vzestupy populačních hustot proloţené 

obdobími, kdy je jeho početnost relativně malá, se vznikem smrkových monokultur na 

našem území, je pravděpodobnost vzniku kůrovcové kalamity, a tím pádem i zničení 

lesního porostu v převáţně smrkových lesích České republiky, vysoká.
9
 

 

1.2 NP Šumava 

 

Z hlediska problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě je naprosto zásadní 

existence národního parku na území Šumavy, jelikoţ pro potřeby národního parku jsou 

vytvořeny odlišné normy a zásady fungování na rozdíl od běţných hospodářských lesů.  

 

NP Šumava je se svou rozlohou 68 342 ha největším národním parkem České 

republiky. Společně s NP Bavorský les, který se nachází v příhraniční oblasti Německa, 

tvoří 920 km² souvislého komplexu lesa, čímţ se řadí k největším ve střední Evropě. NP 

Šumava se rovněţ rozprostírá podél hranic s Rakouskem. Z české strany je území NP 

Šumava obklopeno CHKO Šumava, rozprostírající se na 99 624 ha jako pomyslné 

ochranné pásmo NP. Správa CHKO Šumava podléhá Správě NP. NP Šumava je tvořen 

z 80% lesy a z 20% nelesními pozemky, ze kterých je 9% bezlesí, 1% vodní toky a 

plochy a 10% obecní plochy a silnice.
10

  

                                                 
9
 KINDLMANN, Pavel, Karel MATĚJKA a Petr DOLEŢAL. Lesy Šumavy, lýkoţrout a ochrana přírody. 

Praha: Karolinum, 2012, s. 128 - 138. ISBN 978-80-246-2155-5. 

10
 Národní park Šumava. Základní údaje [online]. Neternity Group spol. s.r.o. © 2008 – 2017 [cit. 2017-

03-14]. Dostupné z: http://www.npsumava.cz/cz/1261/sekce/zakladni-udaje/. 
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Území NP Šumava je rozděleno třístupňově do ochranných zón podle stupně 

ochrany:
11

 

 

- I. zóna – přísná přírodní, 

- II. zóna – řízená přírodní, 

- III. zóna – okrajová. 

 

Do I. zóny NP spadají nejpřísněji ochraňovaná území s unikátními ekosystémy 

(pralesy, rašeliniště, mokřady). Tato území jsou ponechána co nejpřirozenějšímu vývoji 

bez ovlivnění člověkem. Cílem je uchování či obnova funkcí samoregulačních 

ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí. II. zóna NP zahrnuje 

území člověkem převáţně pozměněných lesních a zemědělských ekosystémů. Šetrné 

lesní či hospodářské vyuţívání je v této zóně moţné, snahou však je udrţení přírodní 

rovnováhy, co nejširší druhové rozmanitosti a postupné přiblíţení lesních ekosystémů 

přirozeným společenstvům. II. zóna můţe být rovněţ vyuţívána k turistice a rekreaci. 

III. zóna je tvořena jiţ člověkem značně pozměněnými ekosystémy. Cílem je šetrné 

vyuţití této zóny pro trvalé bydlení, turistiku, sluţby aj.
12

 CHKO Šumava lze chápat 

jako pomyslnou nárazníkovou zónu, která sniţuje vnější nebezpečí, jeţ můţe NP 

ohrozit.
13

 Samotná CHKO je rozdělena do čtyř zón, přičemţ obsahuje i čtyři NPR – 

Bílou strţ, Boubínský prales, Černé a Čertovo jezero a Velkou nivu.
14

 
15

 

 

                                                 
11

 Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho 

ochrany [online]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=695A2

6ABA9CA378AC125654B004D2071&action=openDocument. 

12
 Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho 

ochrany. [online]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=695A2

6ABA9CA378AC125654B004D2071&action=openDocument. 

13
 KINDLMANN, Pavel, Karel MATĚJKA a Petr DOLEŢAL. Lesy Šumavy, lýkoţrout a ochrana 

přírody. Praha: Karolinum, 2012, s. 43. ISBN 978-80-246-2155-5. 

14
 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 422/2001 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné 

krajinné oblasti Šumava. [online]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=023CD

256171E5D9AC1256B5D00461F18&action=openDocument. 

15
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ústřední seznam ochrany přírody, přehled k dnešnímu dni za 

celou ČR. [online]. T-MAPY spol. s.r.o. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame. 
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Kromě legislativního vymezení zonace území je NP zastřešen i mezinárodně, 

díky získání statutu biosférické rezervace v rámci UNESCO, evropského projektu 

Natura 2000, Ramsarskou konvencí o ochraně mokřadů mezinárodního významu nebo 

zařazením do Červené knihy ekosystémů Mezinárodní unií pro ochranu přírody.
16

 

 

NP Šumava leţí na evropském rozvodí Severního a Černého moře. V tomto NP 

pramení mnoţství horských potoků, ze kterých se stávají dvě nejvýznamnější řeky 

odvodňující toto území – Vltava odvodňuje východní část a Otava odvodňuje část 

západní. NP Šumava je známý svými charakteristickými loukami, slatěmi a jezery 

ledovcového původu. Vyznačuje se rovněţ horskými smrčinami a členitostí svého 

terénu s nejvyššími vrcholky přesahujícími 1300 m. n. m. Šumavský NP poskytuje také 

zázemí pro ohroţené ţivočišné druhy, kterými jsou například rys ostrovid, tetřev hlušec 

či vydra říční. NP (a potaţmo CHKO) s mnoţstvím turistických a cyklistických stezek, 

informačních center, rozhleden, pamětihodností a zimních středisek představuje 

turisticky atraktivní lokalitu. 

 

Z historického hlediska má na Šumavě silnou tradici sklářství, hutnictví, 

papírenství, těţba zlata a dřevozpracující průmysl. Právě tato historická skladba odvětví 

obţivy místních obyvatel, která je velmi náročná na těţbu dřeva, vysvětluje, proč 

se (nejen) v novodobé historii potýkáme s problémy přemnoţení lýkoţrouta smrkového 

na území NP Šumava a následnými kůrovcovými kalamitami.  

 

Jiţ od 13. století je na tomto území patrný vliv osidlování v podobě vzniku 

dřevařských osad, pro jejichţ stavbu bylo nutné získat stále více dřeva. Více dřeva bylo 

rovněţ potřeba pro sklárny a stavby obecně (a jejich provoz). Tato stoupající tendence 

potřeby dřeva a zároveň i mýcení, ţďáření a klučení lesa souvisela se stále vyšší mírou 

osidlování Šumavy, coţ bylo zapříčiněno nálezy zlata a poskytování tzv. lhůt od 

feudálních panovníků, čili období několika let (zpravidla patnácti), kdy kolonizátoři 

nemuseli platit feudální dávky, coţ se dělo v 15. a 16. století.
17

  

 

                                                 
16

 Národní park Šumava. Ochrana území. [online]. Neternity Group spol. s.r.o. © 2008 – 2017 [cit. 2017-

02-08]. Dostupné z: http://www.npsumava.cz/cz/1016/sekce/ochrana-uzemi/. 

17
 LANDA, Miroslav. Těţba a zpracování dřeva. In: Šumava: příroda, historie, ţivot. Vyd. 1. Praha: 

Baset, 2003. s. 573-582. ISBN 80-7340-021-9. 



   

10 

 

Klíčovým se však z hlediska lesní skladby a následného vývoje stalo 18. století, 

ve kterém nastala dřevní krize. V souvislosti s touto krizí se začala řešit i situace 

šumavských hvozdů, přičemţ byly vypracovány plány na rekultivaci jiţ vytěţených 

ploch. Vzhledem k akutnímu nedostatku dřeva, které se ještě prohloubilo pouţíváním 

dřevěného uhlí jako paliva, bylo nutné rychle nalézt řešení. Smrk byl ideální dřevinou 

pro tyto účely, jelikoţ v porovnání s původními dřevinami smíšeného lesa (buk, jedle 

aj.) roste rychle a práce se smrkovým dřevem je snazší. Vysazování smrkového porostu 

také napomohla větrná kalamita z roku 1870. „V mládí se pěstování smrku daří dobře. 

Proto se od 19. století zakládaly smrkové monokultury. Bylo to v dobré víře a naději, ţe 

o 80 – 100 let později nemusí přijít hniloba, ani vichřice s polomy a vývraty, ani 

kůrovec, a ţe to všechno moţná dobře dopadne. Jedno však bylo jisté – ti, kdo smrkové 

monokultury zakládali, se uţ nebudou muset starat o následky, které nastanou obvykle 

aţ v příštím století.“
18

 Kindlmann, Matějka a Doleţal poukazují na čtyři fundamentální 

změny ve 20. století, které vedly k intenzivním zásahům do šumavské krajiny:
19

  

 

- odsun českého a německého obyvatelstva v souvislosti s druhou světovou 

válkou, 

- v 50. letech uzavření části území, jeţ tvořila takzvanou ţeleznou oponu, 

- změny spojené s intenzifikací zemědělství a zvýšení imisí, které vyvrcholily 

v 80. letech, 

- otevření území po revoluci v roce 1989, coţ vedlo k masivnímu růstu zástavby 

i mimo obce, k masivnímu vyuţívání krajiny k rekreačním a sportovním účelům, 

ale i omezení zemědělství, čehoţ důsledkem bylo ponechání mnohých 

zemědělských pozemků ladem. 

 

Původní lesní skladba vysokohorského smíšeného lesa tak byla z velké části 

nahrazena smrkovou monokulturou. Další faktory, především proniknutí člověka aţ do 

nitra Šumavy a jeho intenzivní činnost, rovněţ ovlivnily četnost populace lýkoţrouta na 

území Šumavy. Tyto aspekty s sebou samozřejmě přinesly i masové rozšíření 

lýkoţrouta na území samotného NP Šumava, které se projevuje kalamitními stavy, se 

                                                 
18

 ANDRESKA, Jan. Lesnictví na Šumavě. In: Šumava: příroda, historie, ţivot. Vyd. 1. Praha: Baset, 

2003. s. 571. ISBN 80-7340-021-9. 

19
 KINDLMANN, Pavel, Karel MATĚJKA a Petr DOLEŢAL. Lesy Šumavy, lýkoţrout a ochrana 

přírody. Praha: Karolinum, 2012, s. 80. ISBN 978-80-246-2155-5. 
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kterými bojujeme dodnes. Otázkou však zůstává, jakým způsobem proti těmto 

kalamitám bojovat. Tato otázka zůstává i v současnosti velmi oţehavá, jelikoţ při 

hledání jejího zodpovězení nebyl nalezen konsenzus. Navíc v této problematice sehrává 

svou roli více aktérů, mnohdy naprosto odlišně motivovaných. Proto budou nyní 

představeny hlavní moţnosti řešení problému lýkoţrouta smrkového na Šumavě a také 

budou představeni přívrţenci a odpůrci jednotlivých řešení. 

 

 

2. Řešení problematiky lýkoţrouta smrkového na 

Šumavě 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, na řešení problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě 

neexistuje jednotný pohled. Můţeme konstatovat, ţe se jedná o střet rozdílných 

koncepcí, které mají své přívrţence i odpůrce. Jiţ několik dekád jsme tak svědky 

konfliktu dvou přístupů, který se de facto táhne novodobou historií Šumavy jako černá 

nit. Tyto přístupy vycházejí ze dvou základních myšlenek: proti kůrovci je nutné 

aktivně zasáhnout (zásahové řešení, aktivní management, tzv. lesnické paradigma) vs. 

myšlenka, ţe je nutné nechat přírodě přirozený prostor, ať se vypořádá s kůrovcem sama 

(bezzásahové řešení, pasivní management, tzv. přírodovědné paradigma).
20

  

 

V novodobé historii Šumavy byl nejzásadnější moment z hlediska pouţití 

jednoho či druhého přístupu kalamitní stav, který byl způsoben orkánem Kyrill. Tento 

orkán, který dosáhnul rychlosti vyšší neţ 200 km/h, způsobil největší větrnou kalamitu 

od roku 1870.
21

 17. a 18. ledna roku 2007 tak došlo k vytvoření polomů v rozsahu cca 

10 milionů metrů krychlových dříví, v samotném NP Šumava pak orkán poničil cca 

                                                 
20

 KREČMER, Vladimír, Josef VOVESNÝ a Petr ZAHRADNÍK. Ke smyslu ochrany lesů národních 

parků: úvaha nad prací Expertní pracovní skupiny hejtmanů Jihočeského a Plzeňského kraje v kauze 

managementu lesů NP Šumava. Praha: Fortuna, 2011, s. 21. ISBN 978-80-7373-108-3 

21
 SILVARIUM. Před 10 lety udeřil na české lesy orkán Kyrill. [online]. Lesnická práce s.r.o. © 2017. 

[cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/pred-10-lety-uderil-na-ceske-lesy-orkan-

kyrill. 
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jeden milion stromů.
22

 I přes fakt, ţe rychlostem větru přes 200 km/h by patrně neodolal 

ţádný les, byla situace na Šumavě umocněna právě faktem existence smrkových 

monokultur, jelikoţ smrky nevytváří hlubokou kořenovou vrstvu jako stromy listnaté, 

nýbrţ kořenový systém plošný, díky čemuţ jsou náchylnější k vývratům.
23

  

 

Orkán Kyrill však nebyl pro Šumavu nejhorší pohromou. Vzhledem ke vzniku 

obrovského mnoţství polomového dřeva, byly vytvořeny ideální podmínky pro 

přemnoţení lýkoţrouta smrkového, jak bylo blíţe vysvětleno v kapitole 1. Následně 

napadl lýkoţrout 2,6 milionu stromů v NP Šumava.
24

 V souvislosti s tímto stavem se 

ještě intenzivněji rozvířila veřejná debata, jakým způsobem proti lýkoţroutu zakročit, 

tedy zdali zakročit aktivně, či nenarušovat přirozený přírodní koloběh. Z nastalé situace 

se tak stala nepřehledná mediální kauza, která byla podpořena politizací tématu a 

nekoncepčností vedení NP.
25

 Řešení a přehlednosti situace neprospěl a stále neprospívá 

ani fakt, ţe se nejrůznější aktéři s různou osobní motivací snaţí problém důrazně vyřešit 

pouze ze své vlastní perspektivy. Skuhravý upozorňuje na výrazně zkreslené mediální 

vyobrazení kauzy lýkoţrouta Smrkového na Šumavě. „Je však smutné, ţe někdy 

docházelo k vybírání těch dat, která se autorům hodila a bylo jich vyuţíváno v rámci - 

velmi slušně řečeno - z antipatií aţ nenávisti k druhé straně. Lýkoţrout slouţil jen jako 

podklad k osobním útokům. Diskutovat o problémech a zastávat při tom opačné 

stanovisko, neţ jaké bylo interpretováno v mediálních prostředcích, bylo velmi omezené 

aţ nemoţné. Pracovníci médií této výhody velice úspěšně vyuţili… Jednostrannost se 

projevovala především ve výběru účastníků nebo v sestříhání textů. V časopisech a 

novinách bylo velmi obtíţné uveřejnit články proti lýkoţroutu, protoţe takové články 

                                                 
22

 SILVARIUM. Před 10 lety udeřil na české lesy orkán Kyrill. [online]. Lesnická práce s.r.o. © 2017. 

[cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/pred-10-lety-uderil-na-ceske-lesy-orkan-

kyrill 

 
23

 FRANC, Jiří. Jehličnaté dřeviny v ČR. [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

www.jirifranc.estranky.cz/file/170/jehlicnate-dreviny-v-cr.pdf 

 
24

 SILVARIUM. Před 10 lety udeřil na české lesy orkán Kyrill. [online]. Lesnická práce s.r.o. © 2017. 

[cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/pred-10-lety-uderil-na-ceske-lesy-orkan-

kyrill. 

25
 SKUHRAVÝ, Václav. Lýkoţrout smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj, 2002, 

s. 127-129. ISBN 80-7084-238-5. 
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byly redakcemi časopisů i novin vraceny a odmítány. O lýkoţroutu smrkovém byla 

uveřejňována mylná tvrzení.“
26

   

 

Kauza řešení problému s lýkoţroutem smrkovým i po deseti letech od orkánu 

Kyrill silně rezonuje ve veřejné debatě a médiích, jelikoţ v roce 2017 se v PČR 

hlasovalo o nové podobě zákona O ochraně přírody a krajiny, který by výrazně 

pozměnil zonaci v NP Šumava, čímţ by výrazně ovlivnil moţnosti zasahování proti 

lýkoţroutu. Situace vzniklá kolem otázky řešení problematiky lýkoţrouta na Šumavě 

tak stále zůstává pro nezainteresovaného pozorovatele krajně nepřehledná. Proto nyní 

blíţe představíme obě dvě řešení a také představíme jednotlivé aktéry, kteří jedno či 

druhé řešení podporují.     

 

2.1. Zásahové řešení 

 

Zásahové řešení či aktivní management je koncepce, která vychází z hlavní 

myšlenky, ţe je nutné proti lýkoţroutu aktivně zasáhnout, jinak se přemnoţí a spáchá 

tak velké škody, ţe jiţ nebude moţné (nebo jen velmi obtíţně) je nahradit. Hlavní 

snahou tohoto řešení je zamezit přemnoţování brouka prostřednictvím preventivních 

opatření a prostřednictvím aktivního zpracování napadeného dřeva. „Základem 

preventivních opatření je vyhledávání, označování a včasné zpracování stromů 

napadených kůrovcem ještě před dokončením vývoje a včasné zpracování veškerého 

materiálu vhodného pro jeho namnoţení.“
27

 Jak jiţ bylo zmíněno, oslabené stromy jsou 

výrazně náchylnější k napadení a ke kompletnímu zničení lýkoţroutem. V momentě, 

kdy se k problému náchylnosti k přemnoţení lýkoţrouta přidá orkán, který zdevastuje 

velkou část lesa, stromy ochromí, způsobí vývraty a tím pádem i mnoho 

nezpracovaného polomového dřeva, znamená to vytvoření zcela ideálních podmínek pro 

další mnoţení a rojení lýkoţrouta. Popadané stromy představují pro lýkoţrouta ideální 

zdroj potravy a míst pro rozmnoţování, jelikoţ dřevo přestává mít schopnost se bránit. 

                                                 
26

 SKUHRAVÝ, Václav. Lýkoţrout smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj, 

2002, s.126. ISBN 80-7084-238-5. 

 
27

 DAVÍDKOVÁ, Markéta. Populační dynamika lýkoţrouta smrkového (IPS typographus (L.)) na 

vybraných lokalitách Šumavy. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Přírodovědecká fakulta, 2012, s. 9. 
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V konečném důsledku, kdyţ připočteme fakt existence šumavských smrkových 

monokultur, je moţné riskovat ztrátu přírodních krás celé Šumavy.
28

 Proto je dle 

zastánců zásahového řešení zcela nezbytné vynaloţit úsilí a prostředky na zabránění 

zmíněného potenciálního rizika.  

 

Polomové a napadené dřevo se zpracovává různými způsoby. Při zpracování 

napadeného dřeva je v první řadě nutné stromy odkornit. Zbavení stromů borky se 

provádí kvůli tomu, ţe borka stromů představuje přirozené prostředí pro závrty 

lýkoţrouta. Díky odstranění kůry tak lýkoţroutu zmizí pomyslná ochranná vrstva 

obsahující vajíčka a larvy. Následně se odkorněné dřevo můţe dále vyuţít jako palivové 

dřevo v případě, ţe je silně napadeno, ale i k dalšímu zpracování či dokonce jako dřevo 

stavební v případě, ţe je míra hloubkového napadení minimální a kvalita dřeva tím 

pádem zůstává stále vysoká. Odkornění můţe probíhat buď fyzicky, nebo mechanicky. 

Mechanické odkornění je prováděno prostřednictvím těţké techniky, konkrétně 

prostřednictvím pouţití harvestorů.
29

 Fyzickým odkorněním máme na mysli fyzickou 

práci lesníků uţívajících nejrůznějších seker, dlát a jiných nástrojů. Odkornění stromů 

můţe být rovněţ prováděno dvěma způsoby. Většinou se stromy pokácí a odkorní. 

Můţe však proběhnout i odkornění ve „svislé poloze“, kdy jsou stromy odkorněny za 

situace, kdy stále ještě stojí. Toto řešení se provádí v případě, kdy je účelem, aby stromy 

nepředstavovaly ideální rozmnoţovací prostor pro lýkoţrouta, a zároveň kdy dřevo 

nemá být vytěţeno a dále zpracováno (například kvůli špatné dostupnosti či snaze 

ponechat stojící stromy jako potenciální kryt pro nově rostoucí stromky a vegetaci tak, 

aby se zamezilo vzniku úplných holin). 

 

Davídková dělí prostředky ochrany lesa a monitoringu stavu lýkoţrouta 

smrkového na preventivní a obranná opatření.
30

  I přes zdánlivě šetrný charakter 

                                                 
28

 MARTAN, Petr. Suchá opona Šumavy. In: CHALUPA, Tomáš a Marek LOUŢEK. Kůrovcová 

kalamita: více neţ spor přírodovědců : sborník textů. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 

2011. Ekonomika, právo, politika. s. 85-100. ISBN 978-80-87460-07-8 

 
29

 Harvestor je víceúčelový stroj, který je schopen strom pokácet, zbavit větví a kůry a zpracovat na 

poţadovanou velikost. Harvestory jsou schopné stromy odkornit „ve svislé poloze“ a následně je pokácet. 

 
30

 DAVÍDKOVÁ, Markéta. Populační dynamika lýkoţrouta smrkového (IPS typographus (L.)) na 

vybraných lokalitách Šumavy. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Přírodovědecká fakulta, 2012, s. 8-9. 



   

15 

 

některých opatření řadíme i obranná opatření do kategorie zásahového řešení, protoţe 

všechna opatření vyţadují aktivní činnost člověka, která je z hlediska ochrany přírody 

nepůvodní, tudíţ není kompatibilní s myšlenkou absolutního zachování původních 

přírodních procesů, která je aplikována především v oblastech I. zóny NP. Mezi obranná 

opatření patří pouţívání feromonových lapačů a otrávených lapáků.
31

 Obě dvě techniky 

vyuţívají moţnosti přilákání lýkoţrouta smrkového prostřednictvím feromonů, a to buď 

na otrávené dřevo (dřevěnou trojnoţku), nebo lapení brouka do lapáku.
32

 Dále pak můţe 

být v boji proti lýkoţroutu uţito patogenních hub. Tyto houby fungují podobně jako 

insekticidy, nicméně jejich pouţití v náročných terénních podmínkách je 

komplikované.
33

  Dalším obranným mechanismem je pouţití anti-atraktantů, coţ jsou 

látky, které na lýkoţrouta působí odpudivě a nutí jednotlivé dospělce hledat si jiný zdroj 

potravy.
34

 Kromě zmíněných zásahových technik je moţno pouţít i technik 

alternativních. Zahradníková a Zahradník zmiňují techniku ochrany dřeva 

prostřednictvím uţití speciálních sítí, ochrany skládek dřeva skrápěním vodou a ochrany 

skládkového dřeva pomocí insekticidů, s rozdílnými výsledky účinnosti.
35

 

 

Zásahové řešení či aktivní management se standardně vyuţívá v hospodářských 

lesích. Lesní hospodáři tak reagují na aktuální stav lesa. Jedním z argumentů, proč se 

aktivní management pouţívá, je tvrzení, ţe lýkoţrout není schopen ve větší míře 

napadat stromy ve velké vzdálenosti od místa, kde se vylíhnul, tudíţ je nutné napadené 

stromy rychle zpracovat a vytěţit.
36

 Díky tomu, ţe se napadená oblast a určitá část 

                                                                                                                                               
 
31

 Tamtéţ 

 
32

 Blíţe o lapačích a lapácích např. In TURČÁNI, Marek. Management lesa v souvislosti s gradací 

populace lýkoţrouta smrkového na příkladu Šumavy. [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 

www.infodatasys.czsumavatypographus_110610.pdf. 

33
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příkladu Šumavy. [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 

www.infodatasys.czsumavatypographus_110610.pdf. 
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 MARATOVÁ, Klára. Lýkoţrout smrkový (Ips Typographus) na území národního parku Šumava – 
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Pedagogická fakulta. 2010, s. 34.  
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(coleoptera: curculionidae: scolytinae). In: Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015 (1): s.37-44.  
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území kolem ní vykácí a vytěţí, zabrání se rozšíření lýkoţrouta dále do lesa. Zároveň se 

odstraněním dřeva zamezí moţnosti dalšího rojení brouka. Uţitím dalších opatření, 

kupříkladu lapačů a lapáků, je moţné fakticky sníţit počty lýkoţrouta smrkového.  

 

Jestliţe má být pouţito aktivního zásahu v případě kalamity, je nutné zasáhnout 

včas, důsledně a rychle, pokud má mít akce šanci na úspěch.
37

  Tato metoda s sebou 

však přináší i moţná rizika. V první řadě se jedná o narušení myšlenky bezzásahovosti 

v bezzásahových zónách (viz výše). Tato myšlenka však není pouhým teoretickým 

konceptem, ale má zcela konkrétní důsledky. V případě, ţe jsou stromy pokáceny, 

vzniká nová vegetační situace, kdy na vykácených místech rostliny nemají moţnost 

vyuţít přirozeného krytu vzrostlých stromů, který potřebovaly ke svému růstu.
38

 

Vzniklé holiny neprospívají například malým semenáčkům nově vyrůstajících stromků, 

které v případě pokácení a vytěţení dřeva ztrácejí moţnost vyuţít stínu a přirozené 

ochrany vzrostlých (či eventuálně spadaných) stromů.
39

 Problémem je i zvýšení teploty 

na vytěţených místech.
40

  

 

Dalším rizikem jsou škody způsobené samotnou úpravou stromů a jejich těţbou. 

Pouţití těţké techniky způsobuje vyjeté koleje a narušení povrchové vegetační vrstvy 

lesa. Je moţné představit si klasickou situaci, kdy těţká mechanika „rozorá“ původně 

neponičenou lesní krajinu. Zároveň po hrubém zpracování dřeva vznikají odpadní 

materiály v podobě velkého mnoţství větví, kůry atp. Odpadní materiály je moţné 

nezpracovávat, nicméně i ony následně představují hrozbu z hlediska rozmnoţování 

lýkoţrouta (viz výše), estetický efekt nevyjímaje. 

                                                 
37

 Tamtéţ, s. 143 

 
38
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www.npsumava.czstorage161_164.pdf. 
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Šumava. 2008, s. 1. [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 
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V případě zpracování vzniklých odpadních materiálů se opět naskýtá otázka, 

jakým způsobem tyto materiály zpracovat. Moţný je odvoz a následné zpracování mimo 

les, coţ opět vyţaduje uţití mechanizace, vyuţití hlasitých štěpkovačů na místě, či 

eventuální spálení.
41

 Tato opatření mohou narušit nejen flóru dané oblasti, ale mohou se 

výrazně podepsat i na ţivotním cyklu nejrůznějších zvířat, kupříkladu tetřeva hlušce, 

jednoho ze symbolů Šumavy, který pro své rozmnoţování potřebuje klidné a 

nezměněné přírodní prostředí.
42

  

 

 

2.3. Bezzásahové řešení 

 

Bezzásahové řešení či pasivní management vychází z hlavní myšlenky, ţe 

v případě ekologicky významných původních lokalit je nutné nezasahovat, jelikoţ jen 

díky nezasahování se nenaruší jejich původní charakter. Zároveň se vychází 

z předpokladu, ţe příroda je schopna se prostřednictvím vlastních mechanismů a 

procesů s problémem lýkoţrouta smrkového vypořádat sama. Bezzásahové řešení 

nevylučuje vyuţití aktivního managementu lesního hospodářství v oblastech, které 

nejsou přísně chráněné, respektive nemají status bezzásahového území. Kindlmann, 

Matějka a Doleţal doporučují vytvoření nárazníkových zón kolem bezzásahových 

území, ve kterých bude v boji s lýkoţroutem postupováno aktivně. „V nárazníkových 

zónách národního parku by se proto mělo zasahovat proti lýkoţroutu důsledně tak, aby 

se omezilo jeho šíření z jádrových zón do čistě hospodářských lesů v okolí národního 

parku.“
43

 V případě NP Šumava se jedná především o masové rozšíření do CHKO a 

ostatních přilehlých hospodářských lesů.  

 

                                                 
41

 Štěpkovač je stroj, do kterého se vloţí příslušný dřevěný odpadní materiál (např. větev) a tento stroj ho 

zpracuje rozmělněním na malé kousky, tedy dřevní štěpku. Prostřednictvím tohoto procesu se tak stává 

z původně odpadního materiálnu obchodovatelná komodita. Problémem je však kromě hlučnosti a 

samotné manipulace s odpadovým materiálem vlhkost materiálu, jelikoţ pro ideální zpracování pomocí 

štěpkovače je nutné nechat dřevo vyschnout, coţ platí stejně tak i pro dřevní štěpku. 
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Jedním z důleţitých faktorů uţití bezzásahového řešení je specifická 

charakteristika území. Nejpřísněji chráněné oblasti NP Šumava byly zčásti vytvořeny na 

podmáčených a polopodmáčených smrčinách, rašeliništích, těţce přístupných místech 

aj. „Porosty v podmáčených a polopodmáčených smrčinách, které se vyvíjejí bez 

lidských zásahů, tj. pouze vlivem přírodních disturbancí (kůrovec, větrné polomy, 

vývraty), vykazují dobré regenerační schopnosti díky vhodným mikroklimatickým i 

mikrostanovištním podmínkám. Přírodní disturbance přispívají k vytváření 

diferencovanějších porostů. Na holinách oproti tomu dochází k drastickému narušení 

přírodních procesů včetně vhodných substrátů pro zmlazení dřevin.“
44

 Z tohoto hlediska 

by měl být jasně pouţíván konkrétní přístup, který je definován podle charakteristiky 

území, čili podle toho, jestli je území vyhlášeno jako zásahové či bezzásahové, bez 

ohledu na fakt, zda probíhá kalamita nebo ne. „Podle základního předpokladu 

ekologického lesnictví by management lesního ekosystému měl být prováděn v rámci 

mezí daných přirozeným reţimem disturbancí. Tento typ managementu ale zároveň 

klade velké nároky na pochopení přirozené dynamiky konkrétního typu lesního 

ekosystému a definování systému hospodaření, který bude ve shodě s přirozeným 

vývojem daného ekosystému.“
45

  

 

Svoboda rovněţ upozorňuje na problém nedostatečného pochopení problematiky 

lýkoţrouta smrkového lidmi, kteří jsou za zásahy zodpovědní, především s ohledem na 

důleţitost ponechání tlejícího dřeva v lesích.
46

  Zmíněné myšlenky lze rovněţ ilustrovat 

na praktickém příkladu. Můţeme si představit faktickou situaci, kdy do přísně 

chráněného, původního území s vysokou biodiverzitou vtrhnou těţké mechanické stroje, 

které totálně naruší dosavadní vegetační strukturu, vytěţí dřevo a zanechají za sebou 

holinu. Právě v takovém případě můţe vzniknout ekologická škoda nedozírného 

charakteru. „Nespornou výhodou přirozené obnovy je nenarušený růst semenáčků a 

                                                 
44

 MATĚJKOVÁ, Ivona a Magda JONÁŠOVÁ. Vliv managementu na obnovu šumavských lesů. In: 
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nárostů (zejména s ohledem na kořenový systém) a zpravidla větší genetická variabilita 

následného porostu.“
47

  

 

Uţití bezzásahového přístupu se můţe jevit jako správné řešení pro bezzásahové 

oblasti, tedy především I. zónu NP Šumava. Kindlmann, Matějka a Doleţal dokonce 

uvádějí, ţe vliv lidských zásahů nemusí znamenat sníţení populační dynamiky 

lýkoţrouta smrkového.
48

 Problémem však zůstává moţnost hrozby následného 

přemnoţení lýkoţrouta obzvlášť v případě kalamity a jeho rozšíření do okolních lesů.  

Také se lze zmínit o faktu, ţe pokud je určitá oblast lýkoţroutem zničena, má to 

stejný, ve svém důsledku ještě horší efekt neţ vytěţení dřeva a vytvoření holiny. „Co 30 

% bezzásahovost způsobila ve svém okolí? Na ostatních 70 % území národního parku se 

lesy změnily v sušiny, holiny, řediny a mlaziny v 43 % podílu.“
49

 Je těţké stát se 

zaloţenýma rukama, pakliţe máme moţnost zasáhnout, o čemţ nás můţe utvrzovat 

zkušenost z praxe běţného uţívání aktivního managementu v hospodářských lesích.  

 

2.4.Aktéři 

2.4.1. Prezident České republiky 

 

Prezident České republiky byl důleţitým aktérem v otázce nastolení řešení, jak 

zacházet s lýkoţroutem smrkovým na Šumavě, jelikoţ zaujal konkrétní stanovisko, 

které velmi důsledně hájil. Toto tvrzení je moţné říci o obou prezidentech, kteří 

vykonávali funkci prezidenta od roku 2007, respektive 2013. 

 

                                                 
47
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Václav Klaus vykonával funkci prezidenta republiky od roku 2003 do roku 

2013. Tím pádem byl ve funkci, kdyţ došlo k orkánu Kyrill a následné kůrovcové 

kalamitě. Z hlediska kauzy lýkoţrouta smrkového na Šumavě lze jeho nedůvěru 

v ekologická řešení spatřovat v silné kritice bezzásahového řešení. Václav Klaus se 

silně vymezil proti snaze tehdejšího MŢP ČR, respektive jeho předsedy Martina Bursíka 

nezpracovávat napadené stromy. „Za současnou zkázu lesů na Šumavě je odpovědný 

bývalý ministr ţivotního prostředí a předseda Strany zelených Martin Bursík, kdyţ čistě 

emotivně a ideologicky prosadil slogan nechme přírodu přírodě a nechal polom po 

orkánu Kyrill nezpracován. Kdyby býval zasáhl včas, nemuseli jsme současnou 

kůrovcovou kalamitu vůbec řešit. Kůrovcová kalamita je dalším důkazem toho, ţe se 

dnes bohuţel příroda bez lidského zásahu neobejde.“
50

  

 

Miloš Zeman, který nahradil Václava Klause ve funkci prezidenta republiky 

v roce 2013, se rovněţ vymezil proti zcela bezzásahovému postupu. Jeho pozice však 

byla poněkud chaotická, jelikoţ i přes zřejmou proklamaci nutnosti zásahového řešení, 

nejdříve odmítl senátní novelu zákona o NP, následně byl ji podpořil a nakonec vetoval 

návrh nového zákona o NP PS PČR. 

 

2.4.2.PS PČR a MŢP ČR 

 

Situace v PS PČR a na MŢP ČR byla proměnlivá. Zajisté sloţení a tím pádem i 

názory na konkrétní řešení se výrazně liší podle sloţení PS PČR. V případě, ţe bychom 

vzali v úvahu fakt, ţe během let 2007-2017 se na postu ministra ţivotního prostředí 

vystřídalo 7 kandidátů, mnohdy s naprosto odlišnými postoji, můţeme tvrdit, ţe 

nemohla existovat ani dlouhodobá koncepce nastavená nejvyššími orgány, která by se 

jasně postavila na stranu toho či onoho řešení. Tento fakt přispěl i k nekoncepčnosti ze 

strany Správy NP Šumava, jelikoţ ředitelé NP podléhají ministru ţivotního prostředí. Je 

tedy pravděpodobné, ţe v případě, ţe post ředitele NP vykonává někdo, kdo má zcela 

odlišný názor na řešení problematiky lýkoţrouta smrkového, bude odvolán, coţ se 

skutečně dělo (viz níţe).  
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PS PČR sehrála zásadní roli při přehlasování senátního návrhu zákona o NP 

v roce 2017. Senátní návrh nejen, ţe neschválila, ale představila svůj vlastní, který byl 

uveden v ţivot i přes veto prezidenta republiky.  

 

2.4.3. S PČR 

 

Senát sehrál zásadní roli v kauze řešení problematiky lýkoţrouta smrkového na 

Šumavě tím, ţe jiţ od roku 2015 podporoval tendence zásahového řešení, coţ vyústilo 

aţ v návrh zákona o NP. Tento zákon měl sice výrazně rozšířit I. zónu NP, nicméně mel 

výrazně pozměnit podmínky fungování této zóny, coţ by nahrávalo aktivnímu řešení 

problému. Senátní návrh neprošel v roce 2017 PS PČR. 

2.4.4. Obce a kraje 

 

V kauze sehrávají ústřední roli kraje Jihočeský a Plzeňský a šumavské obce. 

Pokud bychom si dovolili generalizovat, tak bychom museli konstatovat, ţe aktivity 

obecních a krajských samospráv favorizují zásahové řešení (viz časová osa níţe). To je 

pochopitelné, jelikoţ k řešení problému přistupují ze své perspektivy, jelikoţ 

v momentě kalamity a ţádného zásahu proti kůrovce se především obce obávají, aby se 

zásadním způsobem nezměnily jejich podmínky pro ţivot. Samozřejmě je rovněţ 

logické, ţe z pohledu místních samospráv by bylo nejvhodnější, aby měly samosprávy 

co nejvíce kompetencí a tím pádem se mohly výzvě v podobě kůrovce postavit samy. 

 

2.4.5. Občanské iniciativy a hnutí 

 

Za nejznámější a patrně nejaktivnější organizaci můţeme v této kauze povaţovat 

hnutí Duha. Toto hnutí jednoznačně favorizuje bezzásahovou myšlenku řešení problému 

s kůrovcem, dokonce vypracovává vlastní studie, pořádá semináře a jedná se tak 

pravděpodobně o nejsilnějšího obhájce bezzásahové myšlenky. Svůj postoj má 

konstantní. Aktivity tohoto hnutí směřují i směrem k nejvyšším politikům, při eskalaci 

krize se dokonce členové tohoto hnutí přivazovaly ke stromům, aby tak zabránily svými 

těly kácení. 
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Kromě hnutí Duha se však k problému vyjadřují i další hnutí a iniciativy, které 

automaticky nesdílí bezzásahovou myšlenku. Jedná se například o hnutí Šumava 21. 

Činnost občanských hnutí a iniciativ nejvíce rezonuje v médiích v případě, ţe organizují 

nějakou petici, do které angaţují širokou veřejnost 

 

Jak je patrné, i v rámci občanských hnutí a iniciativ můţeme hovořit o 

polarizovanosti diskurzu, a tím pádem o nejednoznačnosti finálního řešení. 

 

2.4.6. Akademická obec 

 

Ani v rámci akademické obce neexistuje konsenzus, jednotný pohled. Hlavním 

problémem v rámci akademické obce je, ţe se zde střetávají stovky akademiků 

z rozličných oborů, kteří vzhledem ke své akademické zkušenosti mají zcela rozdílné 

pohledy na řešení problému.
51

  Lesník, který se zabývá hospodářským managementem 

lesů bude mít logicky jiný pohled na věc, neţ kupříkladu biolog. Lze tedy tvrdit, ţe i 

v rámci akademické obce existují zcela rozdílné pohledy, coţ bývá zvláště pro veřejnost 

mnohdy matoucí. 

2.5. Shrnutí 

 

V předcházejících kapitolách jsme představili fungování brouka samotného a 

důvody, proč představuje pro Šumavu závaţný problém. Rovněţ byla nastíněna 

specifika šumavské krajiny a území. Následně byly rozebrány dva moţné přístupy 

řešení otázky postupu zasahování proti lýkoţroutu. Dále pak byli představeni hlavní 

aktéři a stanoviska, která tito aktéři k otázce lýkoţrouta zastávají. Pokud bychom měli 

vypíchnout zásadní body, které nejlépe vystihují charakteristiku problematiky 

lýkoţrouta smrkového na Šumavě, byly by to tyto: 

 

1) Díky historickému rozšíření nepůvodních smrkových monokultur na území 

Šumavy se dodnes potýkáme s kůrovcovými kalamitami monstrózního rozsahu.  

 

2) NP má specifické podmínky ochrany podle typu zóny, do které příslušné 

území náleţí. Tomu odpovídají moţnosti lidského zásahu na těchto územích. 

                                                 
51
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3) Hlavní spor, který je patrný jiţ několik dekád, se vede o způsob zásahu proti 

lýkoţroutu v NP, zdali zasahovat aktivně, či nezasahovat vůbec. Kaţdé z těchto 

řešení má své výhody a nese s sebou potenciální rizika. 

 

4) Do sporu vstupují různí aktéři. Svými vstupy přispívají k intenzitě veřejné 

debaty, zároveň ji tím však dělají nepřehlednou. Někteří z nich mají dlouhodobě 

názor konzistentní, stanovisko jiných se v závislosti na situačním kontextu mění. 

Významnými aktéry v této kauze jsou politici a politicky exponovaní pracovníci 

i z nejvyšších míst státní správy, proto se dá téma lýkoţrouta na Šumavě označit 

za zpolitizované. 

 

Jak je patrné, rozhodně není jednoduché najít jedno optimální všeobjímající 

řešení. Maratová ve své práci dochází k závěru, ţe v prvních zónách NP by se mělo 

dodrţovat striktní bezzásahovosti, a tím pádem dát přírodě šanci se vypořádat 

s lýkoţroutem bez zásahu člověka. Zároveň však uvádí nutnost zásahu v druhých a 

třetích zónách NP, jelikoţ dřevinná skladba těchto zón neumoţňuje autoregulaci.
52

 „Je 

tedy nutné kalamitám předcházet dodrţováním preventivních opatření, jako například 

včasné odstraňování polomového dřeva, kontrolními pochůzkami v okolí dřívějších ţírů 

a pouţíváním lapáků a feromonových lapačů. Snahou by zde mělo být předcházení 

holosečím, jejichţ obnova nedosahuje kvality obnovy mrtvého lesa.“
53

 

 

Smyslem této práce však není nalezení optimálního řešení, či hodnocení 

jednotlivých řešení boje s lýkoţroutem. Cílem této práce je zkoumání vyobrazení této 

kauzy v médiích. Proto nyní přejdeme k analýze vyobrazení zmíněné kauzy v médiích.   

                                                 
52

 MARATOVÁ, Klára. Lýkoţrout smrkový (Ips Typographus) na území národního parku Šumava – 

Biologie, výskyt a metody ochrany lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta. 2010, s. 47.  
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3. Vyobrazení kauzy lýkoţrouta smrkového na Šumavě 

v médiích 

3.1. Smysluplnost zkoumání kauzy z pohledu mediální teorie 

 

Vývoj řešení problematiky lýkoţrouta smrkového je potenciálně vysoce 

mediálně výtěţný fenomén, jelikoţ spadá do všech kategorií časového zakotvení zpráv. 

V rámci debaty o řešení problému s lýkoţroutem se setkáváme se závěry jednání vlády, 

politiků, prezentace legislativních opatření atp. Takové typy zpráv je nutné aktuálně 

zpracovat a okamţitě o nich referovat, tudíţ spadají do kategorie horkých novinek (hard 

news).
54

 V souvislosti s problematikou lýkoţrouta smrkového na Šumavě je moţné se 

také setkat se zprávami bezprostředními (spot news).
55

 Za takovou zprávu lze povaţovat 

například konání různých besed a seminářů na téma ochrany lesa před lýkoţroutem, 

akcí nejrůznějších spolků a hnutí aj. Za vyvíjející se zprávy (developing news) můţeme 

označit třeba nejrůznější nařčení a dílčí kauzy, které se na dlouhodobě propíraný 

fenomén lýkoţrouta smrkového na Šumavě nabalily (například nezákonné pouţití 

insekticidů předsedou NP Šumava Janem Stráským).
56

 
57

 Vzhledem k neustálému 

vývoji v dané kauze lze říci, ţe fenomén lýkoţrouta smrkového na Šumavě nabízí pro 

média také velké mnoţství potenciálních průběţných zpráv (continuing news). 

„Typickým příkladem je dlouhodobější informování o procházení návrhu nového zákona 

jednotlivými legislativními procedurálními stupni.“
58

 Takové kritérium splňuje 

například jednání o změně zákona o NP Šumava.  

 

Dalším důleţitým faktem, proč lze předpokládat, ţe se média budou 

problematikou lýkoţrouta smrkového na Šumavě zabývat, je fyzická blízkost činnosti 

lýkoţrouta a důsledků jeho činnosti běţnému českému občanovi. Lidé, kteří na Šumavě 

bydlí, se musí se zmíněným problémem potýkat dnes a denně. Nicméně vzhledem ke 
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známosti, rozloze a unikátní charakteristice NP Šumava je toto téma blízké většině 

populace České republiky. Velké mnoţství českých občanů pravidelně navštěvuje 

Šumavu za účelem turistiky, relaxace a sportovního vyţití, proto zde existuje validní 

předpoklad, ţe se česká veřejnost s nebezpečím ztráty Šumavy a bojem s lýkoţroutem 

ztotoţní, a přijme tedy tuto kauzu za „svou vlastní.“
59

  

 

McQuail uvádí kromě důleţitosti místa konání na výběr zpráv a moţnost jejich 

objevení se v médiích i přítomnost známých osobností v kauze.
60

 Vzhledem k tomu, ţe 

kauza lýkoţrouta smrkového na Šumavě můţe být chápána jako politický problém, ke 

kterému se vehementně vyjadřuje například prezident republiky a jiní vrchní státní 

představitelé, je s touto kauzou úzce spjato velké mnoţství známých osobností, coţ 

podporuje moţnost poskytnutí většího mediálního prostoru dané kauze. Lze se tedy 

domnívat, ţe problematika lýkoţrouta smrkového na Šumavě se vším, co k ní patří, 

bude v médiích vyobrazena, a tudíţ je hodna hlubšího zkoumání. 

 

3.2. Výzkumný cíl 

 

Hlavním cílem analytické části této práce je zkoumat, jak byla mediální kauza 

lýkoţrouta smrkového vyobrazena v médiích. Zkoumání bude provedeno 

prostřednictvím kvalitativní analýzy vybraných novinových článků, které pojednávají o 

dílčích kauzách v rámci dlouhodobé veřejné debaty o lýkoţroutu smrkovém na Šumavě.  

 

Dílčím cílem je představit kauzu v základních konturách z hlediska 

chronologického vývoje, zasadit kvalitativně analyzované dílčí kauzy do celkového 

kontextu a nastínit tak průběh vývoje problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě 

od vzniku orkánu Kyrill.  

 

3.3. Výzkumná otázka a hypotézy 
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V rámci snahy o zkoumání mediálního vyobrazení kauzy lýkoţrouta smrkového 

na Šumavě, je nutné snaţit se nalézt odpovědět na tuto výzkumnou otázku: „Jak byla 

vyobrazena kauza lýkoţrouta smrkového na Šumavě v médiích?“ Tato výzkumná 

otázka můţe být zodpovězena z různých perspektiv. My se budeme snaţit vycházet 

z teoretických poznatků uvedených v předchozí části práce. Proto při zodpovídání 

zmíněné výzkumné otázky bude kladen důraz na úplnost mediálního obrazu kauzy, 

vyjádření podpory některému z výše zmíněných řešení, preference některého aktéra či 

skupiny aktérů a věcnost obsahu mediálního sdělení. Za tímto účelem byly vytvořeny 

čtyři hypotézy, se kterými k zodpovězení výzkumné otázky přistupujeme.   

 

H1: Všechna média podala alespoň v jednom ze svých článků neúplný 

obraz kauzy. 

Vycházíme z předpokladu, ţe kromě faktu, ţe je prostor konkrétních médií 

omezený, dochází rovněţ ke zkreslení sofistikovanějších témat, jelikoţ není (mnohdy 

ani nemůţe být) dostatečně názorně vysvětlen kontext jednotlivých problematik. 

Domníváme se, ţe se tomu tak dělo i v případě námi zkoumané kauzy. Proto budeme 

zkoumat, zdali analyzované články odkazují na obě dvě koncepce řešení problému 

s lýkoţroutem a zároveň jestli článek obsahuje alespoň jednu větu sumarizující důvody 

pro to či ono řešení. Pakliţe bude v médiích uveřejněn článek, který tato dvě kritéria 

nesplňuje, budeme moci prohlásit H1 za potvrzenou.  

 

H2: V médiích se vyskytl článek favorizující jedno z řešení. 

 

Domníváme se, ţe některé články jsou záměrně psané tak, aby favorizovaly 

jedno z představených řešení. Hypotéza bude potvrzena v případě, ţe se v článku objeví 

komentář pozitivně hodnotící jedno z řešení. 

 

H3: V médiích se vyskytl článek favorizující konkrétního aktéra či skupinu 

aktérů. 

 

Obdobně jako v H2 budeme zkoumat, zdali se v článku objevil hodnotící 

komentář preferující jednoho z výše představených aktérů či skupiny aktérů. 
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H4: V médiích se vyskytl článek, jehoţ hlavní sdělení se netýkalo řešení 

problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě. 

 

Je moţné předpokládat, ţe vzhledem k různorodosti dílčích kauz, které se 

postupem času nabalily na základní problém, zda zasahovat či ne (viz výše), se 

v médiích objeví článek, který se bude zabývat pouze kontextem konkrétní dílčí kauzy a 

vůbec se tak nebude věnovat základnímu řešení problému. 

 

3.3. Výzkumná metodika a výzkumný vzorek 

 

Jak jiţ bylo nastíněno výše, situace týkající se problematiky řešení otázky 

lýkoţrouta smrkového na Šumavě se zdá být velmi nepřehledná. Vycházíme 

z předpokladu, ţe obzvláště v této kauze, ve které je patrná bipolarita diskurzu, ve které 

existuje mnoţství přispívajících aktérů do veřejné debaty a kde je patrná celková 

nejasnost řešení, je extrémně důleţitá úloha situačního kontextu. Kontext je něco, co 

musíme znát, abychom správně pochopili konkrétní událost, akci nebo diskurz. Něco, 

co funguje jako pozadí, okolní prostředí, podmínky nebo důsledky.
61

 Z tohoto důvodu 

jsme se v předchozí části práce pokusili vysvětlit problematiku obou moţných řešení 

fenoménu lýkoţrouta smrkového na Šumavě a představit postoje jednotlivých aktérů, 

kteří se k dané problematice vyjadřují. Protoţe se jedná o dlouhotrvající kauzu, nabalují 

se na základní problém – tedy zda zasahovat či ne, nové dílčí epizodní kauzy ve světle 

nově vzniklých kontextů a situací. Proto se domníváme, ţe i přes zdánlivou 

nepřehlednost kauzy je moţné prostřednictvím uspořádání jednotlivých dílčích 

epizodních kauz do určitého schématu tyto dílčí jevy uspořádat a zasadit je do jednoho 

celkového kontextu. Taková činnost by mohla napomoci zpřehlednění celé kauzy. Proto 

se nejdříve pokusíme chronologicky nastínit, jak se průběhem let kauza vyvíjela. Za 

tímto účelem bude vytvořena časová osa, na které se pokusíme demonstrovat právě 

zmíněný vývoj hlavní kauzy.  
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Při vytvoření časové osy bude vyuţito databáze lesnického, dřevařského a 

mysliveckého zpravodajského webu Silvarium.cz, který vyuţívá agenturního 

zpravodajství ČTK a provádí monitoring českých zpravodajských médií v oblastech 

lesnictví a myslivosti v České republice.
62

 Jedná se o monitoring českých 

zpravodajských médií tištěného, zvukového i obrazového charakteru, které byly 

chronologicky seřazeny do databáze, ze které budeme vycházet.
63

 Domníváme se , ţe 

při vytváření časové osy není pro naše účely nutné podrobovat získaná data z databáze 

hlubší analýze, jelikoţ hlavním smyslem vytvoření časové osy je pouze vyobrazit 

základní kontury sledované kauzy primárně z hlediska časového. Vytvoření takové 

časové osy chápeme pouze jako dílčí pomocný mezikrok, který napomůţe celkovému 

pochopení kontextu a výrazně tak zpřehlední konkrétní dílčí kauzy, které budeme 

následně analyzovat. Vzhledem k faktu, ţe v databázi jsou obsaţeny informace i 

z jiných zdrojů neţ pouze z tištěných periodik Mladá fronta DNES, Lidové noviny a 

Právo, budou zahrnuty i tyto další zdroje do tvorby časové osy. Informace z těchto 

zdrojů však nebudou zahrnuty do následné kvalitativní analýzy novinových článků, 

která je naším hlavním výzkumným záměrem. 

 

Po vytvoření časové osy budou vybrány konkrétní dílčí kauzy, které se váţí 

k problematice lýkoţrouta smrkového na Šumavě, a ty budou analyzovány. Zde 

uvádíme, ţe do analýzy nebudou zahrnuty články zabývající se problematikou LČR. 

LČR jsou fundamentálním hráčem v oblasti hospodářského lesnictví v ČR, nicméně NP 

a CHKO Šumava nespadají pod jejich správu. Navíc LČR spadají pod správu 

ministerstva zemědělství, nikoli MŢP ČR. Analyzovány budou pouze články, které se 

svým obsahem věnující se pouze konkrétní zkoumané dílčí kauze (tzn. články 

zabývající se řešením problému, podpory některého z aktérů, oznamující konkrétní 

události atd., ale vţdy jen ve spojitosti s konkrétní dílčí kauzou). Tyto dílčí kauzy budou 

analyzovány v periodikách Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo, v časovém 

úseku čtrnácti dní od vzniku konkrétní dílčí situace. Domníváme se, ţe čtrnáct dní je 

optimální časový úsek pro analýzu dílčích kauz, jelikoţ v případě analýzy delšího 
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časového úseku můţe dojít k překrytí témat vzhledem k vytvoření další nové situace 

spjaté s problematikou lýkoţrouta smrkového na Šumavě. 

 

K analýze vybraných kauz pouţijeme techniku kvalitativní obsahové analýzy. 

Výhoda pouţití kvalitativního výzkumu textů a dokumentů spočívá v silném 

teoretickém porozumění zkoumaného fenoménu.
64

 „Výhodou kvalitativního přístupu je 

získání hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme 

podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy. 

Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a podmínky.“
65

 Prostřednictvím 

kvalitativní analýzy článků a jejich zařazení do celkového kontextu mediální kauzy se 

pokusíme potvrdit výše zmíněné hypotézy, a tím pádem nalézt odpověď na hlavní 

výzkumnou otázku.  

                                                                                                                                               
mediální sdělení z oblasti lesnictví, dřevařství a myslivectví, pročeţ je tato databáze ideálním zdrojem pro 

tvorbu naší časové osy.  
64
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3.4. Časová osa 
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Na časové ose je zobrazena většina dílčích kauz, které přispěly k vývoji kauzy 

hlavní. Nyní budeme analyzovat 3 tučně zvýrazněné dílčí kauzy.  
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3.4. Analýza vyobrazení dílčích kauz v médiích 

 

3.4.1. Otevřené dopisy Miloše Zemana a podání ţaloby na bývalého 
ministra ţivotního prostředí Martina Bursíka 

 

Dne 12. 5. 2009 se Miloš Zeman výrazně vyjádřil k situaci boje s lýkoţroutem 

na Šumavě. Proklamoval, ţe je nutné zasáhnout tvrději neţ doposud. Mediální reakci, 

kterou tímto vyjádřením způsobil, se pokusíme zachytit. Ve zkoumaném čtrnáctidenním 

období od jeho reakce bylo v námi zkoumaných periodikách zveřejněno 11 článků 

zabývajících se tímto tématem. 

 

12. 5. Byla v Mladé frontě DNES Jiţní Čechy byla uvedena krátká zpráva od 

ČTK, ţe se prezident Zeman rozhodl napsat otevřené dopisy prezidentovi, premiérovi a 

předsedům poslaneckých komor, aby zasáhli. 

 

Následujícího dne se všechna média zabývala touto kauzou. Právo uveřejnilo 

článek s názvem „Zeman ţaluje Bursíka“, ve kterém je uvedeno, ţe Miloš Zeman hodlá 

podat na ministra ţivotního prostředí Martina Bursíka ţalobu, jelikoţ ministr údajně 

„pohrdal zákony a činil neodborná rozhodnutí – tedy nekácet napadené stromy.“ Proti 

Zemanově tvrzení se staví ředitel NP Šumava František Krejčí, kterého však Zeman 

odbývá tradičním bonmotem: „Ve stejném regionu jsem viděl i jiné státní lesy, perfektně 

udrţované a obhospodařované jiným podnikem – Vojenskými lesy a statky“. Tento 

článek tedy nenabízí hlubší vhled do problematiky, nicméně prezentuje základní postoje 

hlavních aktérů této kauzy.  

 

Podobně jako v Právu se v Lidových novinách objevila informace o Zemanově 

postoji a aktivitách. Lidové noviny uveřejňují krátkou zprávu s oznámením, ţe Miloš 

Zeman chce podat ţalobu na Zemana a Krejčího, jelikoţ v důsledku jejich (ne)činnosti 

v boji s kůrovcem vznikly na šumavském lesním porostu milionové škody. Zároveň je 

zveřejněn delší článek zabývající se Zemanovou ţalobou, nicméně pouze v regionální 

mutaci Morava. Domníváme se, ţe tento článek obsahuje sdělení, které propaguje 

bezzásahové řešení. V článku je totiţ představen postoj a zdůvodnění Zemana i 

nesouhlasná odpověď MŢP ČR ministrem Ladislavem Mikem, nicméně v kompozici 

textu se objevuje věta: „Deset let trvající rozsáhlý výzkum v národním parku 
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představený v lednu jeho správou ukázal, ţe nezasahování proti kůrovci na Šumavě je 

správné a příroda si s uschlými lesy sama poradí“. Není uvedeno na základě jakých 

konkrétních dat je k tomuto závěru docházeno stejně tak, jako fakt, ţe toto tvrzení není 

prezentováno jako názor ředitele NP, nýbrţ jako volně vloţená věta. Podle našeho 

názoru však spíše jedná o ne zcela správně provedenou formulaci ze strany autora textu, 

neţ o záměrnou snahou ovlivnění vyznění textu. 

 

Mladá fronta DNES se rovněţ vyjádřila k počínání Miloše Zemana. 

V uveřejněném článku nejdříve vysvětluje, oč se jedná, následně prezentuje názory 

obou dvou stran. V samotném závěru článku je však uvedena informace, ţe „Lidé z jeho 

(ministrova) vedení se domnívají, ţe jde o lobbing podnikatelů, kteří plánují stavbu 

lanovek a sjezdovek i v těch částech Šumavy, kde je unikátní prales.“ Toto tvrzení 

zamlčuje, kdo konkrétně a na základě jakých faktů takovou myšlenku vyřkl. Proto se 

z našeho pohledu jedná o článek, který nabízí neúplný obraz kauzy. 

 

14. 5. 2009 byl v Mladé frontě dnes zveřejněn článek o bývalém ministru 

průmyslu Grégrem, který se rovněţ angaţuje v boji s kůrovcem na Šumavě a podporuje 

Miloše Zemana. Většina článku se však věnuje Grégrovým dřívějším aktivitám, jako 

např. zisku ceny „Ropák roku“, či jeho podnikatelským aktivitám, nikoli však 

samotnému boji s lýkoţroutem. Proto se jedná o článek, jehoţ hlavní sdělení se netýká 

řešení problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě. To samé můţeme prohlásit i o 

článku z 18. 5. 2009, který se objevil na titulní straně Mladé fronty DNES. Článek 

představuje bývalého Zdeňka Zbytka jako bývalého komunistického pohlavára, který 

nyní pro Miloše Zemana organizuje iniciativu proti ochráncům přírody na Šumavě. 

Vyznění tohoto článku směřuje jednoznačně negativním směrem vůči Zbytkovi a 

zároveň i Zemanovi, nicméně hlavním smyslem článku je právě tímto způsobem 

představit Zbytka a uvést ho do spojitosti s osobou Miloše Zemana. O faktickém řešení 

problému lýkoţrouta smrkového na Šumavě článek de facto nereferuje, proto ho rovněţ 

řadíme k typům článku, jehoţ hlavní sdělení se netýká řešení problematiky lýkoţrouta 

smrkového na Šumavě. 

 

Článek, který vyšel 15. 5. 2009 v Právu, pojednává o setkání Miloše Zemana a 

Václava Klause. Jedním z hlavních témat jejich diskuse má být debata o podání ţaloby 

na bývalého ministra ţivotního prostředí Martina Bursíka a debata o kůrovci obecně. 
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V článku je rovněţ připojen názor vědecké sekce NP Šumava, která se proti Zemanovu 

názoru vyhrazuje, pročeţ se dle našeho názoru jedná o kvalitativně vyváţený článek. 

Téhoţ dne se v Mladé frontě DNES se objevil satiricko-kritický článek s názvem „Chro, 

chro. Legrace se dělá i z horších věcí“. V tomto článku je sice zmínka o Zemanově 

postoji vůči kůrovci, nicméně se jedná o pouhou zmínku, tedy o okrajové téma. 

V jihočeském vydání Mladé fronty DNES se téhoţ dne objevila také prostá informace, 

ţe vědci kritizují Zemana za názory o Šumavě stejně, jako se tato informace objevila 

v deníku Právo.  

 

3.4.2. Nezákonné pouţití chemických prostředků ředitelem NP 
Šumava Janem Stráským 

 

Dne 6. 5.2011 vyšla najevo informace, ţe ředitel NP Šumava Jan Stráský začal 

pouţívat chemické postřiky v přísně chráněných I. zónách NP, i kdyţ na to neměl od 

MŢP ČR povolení. O této skutečnosti se zmínila všechna tři periodika. Všechna tři 

periodika vydala alespoň jednostránkové články informující o této skutečnosti.
66

 

Následně se v dalších dnech čtrnáctidenního období vyskytlo v analyzovaných médiích 

dalších 13 článků, které se danou dílčí kauzou zabývaly či na ni odkazovaly. Celkově se 

tedy vyskytlo o dané kauze 7 článků v MF DNES, přičemţ 4 vyšly v regionálních 

mutacích, 2 v kraji Plzeňském a 2 v kraji Jihočeském. V Lidových novinách vyšly o 

kauze 3 články, v Právu 6.  

 

První informaci o kauze pojala všechna tři média trochu odlišně. V článku MF 

DNES o kauze nezákonného pouţití chemických prostředků Janem Stráským je pouţito 

komentářů konkrétních osob zastávající protichůdné názory, tedy vyjádření samotného 

ředitele Stráského a komentář Jaromíra Bláhy z hnutí DUHA. Podle jeho komentáře si 

touto metodou Stráský snaţí pouze usnadnit si svoji práci. Stráský je v tomto článku 

vyobrazen jako „zastánce nejtvrdšího postupu proti kůrovci, který zahrnuje i kácení 

napadených stromů těţkou technikou v nejcennějších částech parku“. Zároveň je 

Stránský vykonstruován jako největší nepřítel současných ekologických aktivistů. 

V článku jsou jeho metody přirovnány ještě k drsnějším neţ těm, které byly pouţity 

před patnácti lety, kvůli kterým se podle článku ekologičtí aktivisté přivazovali ke 

                                                 
66

 Za jednostránkový článek považujeme článek obsahující více než 250 slov. 
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stromům. Vzhledem k faktu, ţe na konci článku je uvedeno stanovisko inspekce 

ţivotního prostředí, ţe udělení výjimky pro uţití chemických látek nemůţe být zpětně 

uděleno, působí v tomto článku Stráský jako někdo, kdo jednal nezodpovědně proti vůli 

svého nadřízeného. 

 

Lidové noviny byly ve svém článku zdrţenlivější, jelikoţ neuţívaly výroky ani 

české inspekce ţivotního prostředí, ani samotného Jana Stráského. Titulek článku je 

(„Hnutí Duha: Stráský porušil zákon“) pojat jako kritika hnutí Duha směrem k vedení 

NP Šumava, uvádí stanovisko Jaromíra Bláhy, nicméně se jedná pouze o tvrzení a 

konstatování bez citového zabarvení. V článku se píše, ţe Česká inspekce ţivotního 

prostředí začal případ zkoumat a teprve se bude muset prověřit. 

 

Rovněţ článek vydaný v Právu obsahuje vyjádření Jaromíra Bláhy z hnutí Duha, 

ve kterém tvrdě kritizuje Jana Stráského. „Ředitel Jan Stráský okázale ignoruje zákon, 

který má vzácnou přírodu národního parku chránit.“ Článek obsahuje neutrální 

vyjádření nejmenovaného lesníka, který potvrzuje, ţe výjimku pro pouţití insekticidů 

NP Šumava nedostal, ale vše je ještě ve správním řízení. Článek končí rovněţ neurálním 

vyjádřením Jitky Koubalíkové z České inspekce ţivotního prostředí. 

 

Následující den se zpráva o kauze nezákonného pouţití chemických prostředků 

Janem Stráským rovněţ objevila ve všech třech periodikách. V Lidových novinách se 

jednalo dokonce o článek, který vyšel na titulní straně. Hlavním sdělným obsahem 

článku však nebyla námi zkoumaná dílčí kauza, ale nová smlouva ministra Chalupy 

s rakouskou stranou o boji proti kůrovci. Článek obsahuje vyjádření obou stran, 

příznivců i odpůrců zásahového řešení. Tato zpráva obsahuje dovětek na straně 5, který 

je věnován zkoumané kauze. Informace s názvem „Jedy v rezervaci“ uvádí 3 body 

související s dílčí kauzou. Celkové vyznění lze pochopit tak, ţe se jedná potenciální 

hrozbu pro Jana Stráského a NP Šumava.  

 

Článek s názvem „Stráský odvolal své náměstky“, který vydalo Právo, obsahuje 

vyjádření obou zúčastněných stran (Stráský, Bláha), ale domníváme se, ţe svou 

strukturou upřednostňuje ty, kteří odmítají jednání Jana Stráského. Vyvozujeme tak 

z konkrétní stavby textu. V úvodní části se text zmiňuje o odvolání dvou náměstku a 

krátké vysvětlení Jana Stráského. Následuje publikování kritiky a nesouhlasu ze strany 
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ekologů a aktivistů. Následuje však věta: „Stráský přitom uţ ve čtvrtek přiznal, ţe 

nečekal na výsledky správního řízení, protoţe kůrovce česká legislativa nezajímá a 

správa parku je povinna lesy chránit.“ Z této věty logicky vyplývá, ţe legislativa a 

pravidla jsou pro ředitele NP Šumava pomíjivá a nezajímavá a ţe na ně nedbá. Toto 

tvrzení autor článku ještě zesiluje konstatováním, ţe „nařídil proti kůrovci vyuţít i 

biocidů“. Článek končí dalším vyjádřením Jana Stráského k pouţitému postupu. 

Domníváme se však, ţe i přes fakt, ţe v článku není kritika zmíněna explicitně, je 

pouţita inherentně a z toho důvodu tento článek můţe patřit do kategorie článků, které 

konkrétního člena či skupinu favorizují (v tomto případě odpůrce jednání Jana 

Stráského, tedy především hnutí Duha a MŢP ČR).  

 

O odvolání dvou lidí z vysokého managementu NP Šumava se zmiňuje i MF 

DNES. V článku je uvedena přímá kauzální souvislost mezi odvoláním těchto dvou 

osob. Podle informací z článku měla o pouţití chemikálií rozhodnout právě jedna 

z odvolaných osob. Článek uveřejňuje upozornění ekologů, ţe „odvolání Hlavatého lze 

povaţovat za ovlivňování výsledku správního řízení.“ V článku však není uvedeno, kdo 

konkrétně ti ekologové jsou. Jak bylo vysvětleno výše, za pomyslné „ekology“ je 

v případě kauzy lýkoţrouta smrkového na Šumavě moţno povaţovat nepřeberné 

mnoţství osob a uskupení, které můţe zastávat naprosto odlišné názory a jednat ze zcela 

odlišné perspektivy. Proto se dle našeho názoru jedná o článek, který obsahuje mediální 

zkratku a jednoznačně tak nepodává plný obraz dílčí kauzy. 

 

Článek „Stráský by měl vysvětlit chemii, říkají i jeho věrní“ publikovaný 

v Mladé frontě DNES Jiţní Čechy, obsahuje sdělení, ţe by se kauza měla vysvětlit. 

Článek obsahuje postoje a názory Stráského kritiků i zastánců, přičemţ všichni však 

volají po objasnění kauzy. Článek obsahuje rovněţ část „fakta“, která představují 

osobnost Jana Stráského. Jedná se o pouhé konstatování faktů, které však přispívá 

k lepšímu obeznámení čtenáře s kauzou. 

 

Článek „Ţe by i Šumavu ovládly mystifikace“ prezentuje osobní názor autora 

textu Václava Janouše. Janouš popisuje, ţe Stráský svým jednáním udělal chybu a 

kritizuje ho za to. Článek však vůbec nevysvětluje, co provedl. Tento článek však 

reaguje na článek výše zmíněný, který byl vydán ve stejný den ve stejném vydání Mladé 

fronty dnes, čili čtenář, který si přečetl článek předchozí, bude vědět, na co autor textu 
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naráţí. I přes fakt, ţe se jedná o osobní názor autora, není prezentována ani v obdobném 

adekvátním dalším článku pozice opačná, která by se Stráského zastávala. 

 

V rubrice Diskuse Lidových novin vyšel 10. 5. 2011 článek senátora za Jiţní 

Čechy Tomáše Jirsy, který zcela jasně obhajuje osobu Jana Stráského. V článku 

prezentuje svůj názor a ostře se vymezuje vůči Hnutí Duha. Jedná se však o názor ne 

zcela správný, jelikoţ Jirsa tvrdí, ţe „je prokazatelné, ţe se i v loňském roce 

(insekticidem ošetřené trojnoţky) instalovaly ještě dříve, neţ byla vydána výjimka státní 

správy na jejich pouţití.“ V tomto případě se ale nejedná o zcela správnou argumentaci, 

jelikoţ hlavním problémem je pouţití těchto otrávených trojnoţek v I. zóně NP Šumava, 

o čemţ v dané době Česká inspekce ţivotního prostředí ještě nerozhodla.  

 

V deníku Právo se 10.5. a 13.5. 2011 objevila pouhá oznámení, ţe na Jana 

Stráského je podáno trestní oznámení kvůli nezákonnému uţití chemikálií, respektive 

oznámení, ţe stovky vědců vnímají ohroţení ze strany vedení NP současným způsobem. 

 

Bedřich Moldan se v Právu 13. 5. 2011 snaţí vysvětlit čtenářům, o co na 

Šumavě běţí. „Současný konflikt na Šumavě má jednoduchou podobu: kácet, či nekácet, 

zasahovat, či nezasahovat proti kůrovci.“ Moldan apeluje na veřejnost, aby se 

k problému přistupovalo „bez emocí a ideologických brýlí“. V článku se snaţí poukázat 

na rozdílnost fungování a vzniku NP oproti ostatním hospodářským lesům. V samotném 

konci článku potom přidává vlastní názor, který nebádá k zachování bezzásahovosti a 

především se vymezuje vůči uţití chemických preparátů v těchto oblastech. Domníváme 

se, ţe tento článek, ač představuje osobní názor autora, je zcela vyváţený a nepotvrzuje 

jedinou ze čtyř vytvořených hypotéz. 

 

Podobně jako o Moldanově článku můţeme hovořit o článcích Mladé fronty 

DNES ze dne 13. 5. 2011 informujících o dvouhodinové debatě, která proběhla 

v Prachaticích. Oba zveřejněné články jsou v podstatě identické, jsou vytvořeny na 

stejné téma se stejným účelem, pouze článek publikovaný v regionální mutaci pro Jiţní 

Čechy je o trochu kratší. Článek popisuje setkání příznivců a odpůrců jednotlivých 

řešení. Stejně jako u předešlého článku jsou představeny argumenty pro a proti 

jednotlivým řešením. Rozdílem v těchto článcích však je ten, ţe závěrem je apel na 

vyvolání snahy o vytvoření nového zákonu pro NP Šumava. Zásadním problémem 



   

38 

 

tohoto článku je však argumentace Tomáše Jirsy, který svůj názor jiţ prezentoval 

v článku Lidových novin z 10. 5. Jirsa argumentuje, ţe „chemie se pouţívala v parku i 

v předchozích letech, jen se o tom veřejně nemluvilo.“ Zde je opět zásadní uvést, ţe se 

senátor explicitně nezmiňuje, ve které zóně bylo chemických opatření pouţito, coţ je 

naprosto zásadní informace.  

 

13. 5. 2011 přispěl do svým článkem do Mladé fronty DNES i samotný ministr 

ţivotního prostředí Tomáš Chalupa. Smyslem jeho vyjádření je zklidnit situaci, jelikoţ 

se snaţí vysvětlit, ţe proti kůrovci bylo dlouhodobě zasahováno a pouţití chemických 

látek v boji s kůrovcem není nic nového a ţe v současných podmínkách kůrovcové 

kalamity je nutné zasáhnout. I tento článek však obsahuje fundamentální nedostatek. 

Moţná záměrně, moţná ne, Chalupa se v článku vůbec nezmiňuje, kde je a bylo 

chemikálií pouţito, čili ve které zóně, jinými slovy jestli i v bezzásahovém území. 

Domníváme se, ţe se jedná účelovou informaci, která má za cíl uklidnit veřejnost, ale 

záměrně zamlčuje zásadní informaci. 

 

V deníku Právo byla 17. 5. 2011 zveřejněna polemika senátora ODS Tomáše 

Jirsy, jiţ několikrát zmiňovaného, která navazuje na předchozí článek Bedřicha 

Moldana. Jirsa opravuje některé Moldanovy výroky, především upozorňuje na fakt, ţe 

principy fungování NP jsou v současné době jiné neţ v době zřizování NP. „Kaţdý 

průměrně vzdělaný hajný by Bedřicha Moldana poučil, ţe kůrovce nelze současně 

mnoţit a zároveň likvidovat, ale o rady lesníků, jak píše Bedřich Moldan, v parku 

nestojíme.“ Autor článku tedy zásadně odmítá bezzásahové řešení v NP Šumava. 

Z těchto vyjádření i z předchozích příspěvků k tématu lze konstatovat, ţe se Tomáš Jirsa 

odmítá zamyslet nad veškerými argumenty hovořícími pro pouţití bezzásahového 

řešení. S bezzásahovým řešením je samozřejmě moţné nesouhlasit a polemizovat, jak 

však můţeme vidět, Jirsa se nad uţitím bezzásahového řešení vůbec nezamýšlí a 

argumentuje útočně, prostřednictvím emocí a sugestivních otázek („Proč nyní Bedřich 

Moldan varuje před pouţitím insekticidů k hubení kůrovce, kdyţ se na Šumavě pouţívaly 

i za bývalého a jím podporovaného ředitele parku Františka Krejčího?“). 
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3.4.3. Schválení sněmovního návrhu zákona o NP 

 

Dne 2. 3. 2017 vyšly ve všech analyzovaných periodikách články informující o 

hlasování v PS PČR, která zamítla senátní podobu zákona o národních parcích. V 

daném časovém úseku jsme analyzovali 13 článků pojednávajících o této dílčí kauze.  

 

Lidové noviny o této události referují článkem, který nese titulek „Datlík tříprstý 

porazil Zemana“. V článku jsou představeny do kontrapozice osoby Miloše Zemana a 

Richarda Brabce jako zastánců rozdílných řešení problematiky lýkoţrouta smrkového 

v NP Šumava. V článku jsou také představeny konkrétní citace jak Richarda Brabce a 

některých poslanců, tak i parafrázované výroky Miloše Zemana. Článek obsahuje 

vysvětlení, co se stalo, základní myšlenky, které nový zákon o NP prosazuje, a 

vysvětluje i problém se SP ČR, jehoţ návrh nebyl přijat právě kvůli přehlasování jeho 

zastánců v PS PČR a v krátkosti i důvody, proč se tomu tak stalo. 

 

Deník Právo rovněţ informuje o základních myšlenkách a rozdílnostech 

senátního a sněmovního návrhu zákona, přičemţ vyuţívá citace Miloše Zemana, 

Richarda Brabce i jiných politiků. Poslední část článku se zabývá stíţnostmi na 

politickou kampaň. Uvádí například vyjádření hejtmana Jihočeského kraje Jiřího 

Zimoly, který „… uvedl, ţe zákonodárci čelili enormnímu tlaku zastánců divočiny a 

výhruţkám nezvolení v příštích volbách.“ Článek však neobsahuje ţádný autorův 

hodnotící komentář a i přes fakt, ţe obsahuje právě zmíněné stíţnosti na kampaň, nelze 

hovořit o preferenci některé ze skupin či některého z řešení. 

 

Mladá fronta DNES kromě základní informace o hlasování vypichuje stanovisko 

starostů, kteří označují za schválení sněmovní povahy zákona za katastrofu. Vzhledem 

k tomu, ţe na konci článku uvádí autor rovněţ vysvětlující stanovisko Hnutí Duha, 

nedochází k upřednostnění některých aktérů. Ve stejném vydání Mladé fronty Dnes je 

moţné dočíst se v rubrice „Názory“ názoru autora, který ve čtyřech větách uvádí svoje 

stanovisko, které jednoznačně hájí zájmy obcí. „O jejich (obecním) ţivotě nemohou 

rozhodovat zběsilé nápady ekologů nebo vedení parku, jehoţ ředitel ani neprošel 

řádným výběrovým řízením“. Kromě toho byl v rubrice „Zaměstnání“ publikován 

článek, jehoţ hlavní myšlenkou je, ţe podle schváleného zákona má mít ochrana přírody 
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i nadále přednost před rozvojem obcí na Šumavě. Článek je de facto pouhou prezentací 

názoru jednotlivých politicky exponovaných osobností, včetně starostů. 

Téhoţ dne vyšly rovněţ články zabývající se námi analyzovanou dílčí kauzou 

v regionálním vydání Mladé fronty DNES, konkrétně pro Plzeňský kraj. Podobně jako u 

předchozích článků se jedná o představení kauzy a následné prezentace názorů různých 

aktérů. 

 

3. 3. 2017 byl uveřejněn jeden názor přispívajících čtenářů-autorů do periodik. 

Názor prezentovaný v Mladé frontě DNES kritizuje Správu NP Šumava za 

znepřístupnění mnohých zón turistům. Domnívá se, ţe s nově schváleným zákonem 

bude situace pro turisty ještě horší.  

 

8. 3. 2017 se v Mladé frontě DNES v rubrice „Názory“ objevuje článek s 

názvem „Šumavská příroda musí vyhrát.“ Tento článek favorizuje postoj Miloše 

Zemana, přičemţ autor sděluje, ţe stále větší integrace člověka do přírody a její 

uzpůsobování obrazu svému je logický a správný vývoj. 

 

Zajímavým úkazem je fakt, ţe o prezidentově vetu zákona o národních parcích 

referuje explicitně pouze Právo v článku z 11. 3. 2017.  Článek má veskrze informativní 

charakter, přičemţ nastiňuje, jakým způsobem budou jednotliví aktéři pravděpodobně 

v této kauze dále jednat (společně s vyjádřeními aktérů samotných). V článku Miroslava 

Koreckého ze stejného dne publikovaném v Mladé frontě DNES můţeme nalézt 

autorovu myšlenku o zahájení Zemanovy politické kampaně. Autor spekuluje o 

prezidentově osobě a jeho pravděpodobném jednání. V článku uvádí, ţe: „…jeho reálný 

politický vliv doma sice není kdovíjaký, jak opět potvrdilo angaţmá v nové bitvě o 

Šumavu…“. Toto sdělení vyţaduje čtenářovu orientovanost v uplynulém politickém 

dění, protoţe jinak není schopen této obrazné naráţce porozumět. Uveřejněním této 

naráţky tak získává článek charakter článku, který podává neúplný obraz dílčí kauzy. 

Zároveň se hlavní sdělení článku netýká řešení problematiky lýkoţrouta smrkového na 

Šumavě. 

 

V článku „Kůrovec neničí, ale přestavuje“ byl uveřejněn rozhovor se šéfem NP 

Bavorský les Franzem Leiblem. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o rozhovor, jsou zde 

představena Leiblova osobní stanoviska. V rámci jeho postojů je propagována 
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především myšlenka bezzásahovosti v nejvzácnějších lokalitách. Leibl představuje 

lýkoţrouta jako přirozenou součást lesa, který ji pouze přestavuje (čili přírodními 

procesy) k obrazu svému. Leibl rovněţ rozvíjí zajímavou myšlenku, ţe NP nemůţe na 

bázi zisků z vytěţeného dřeva existovat. „Národní park, ,který je financovaný z prodeje 

dřeva, z mého pohledu nemůţe být národním parkem.“ 

 

Článek „Šumavská divočina návštěvníky z NP nevyţene“ je rozhovorem 

s ředitelem NP Šumava Hubeným. Hlavním sdělením Hubeného je vysvětlení 

veřejnosti, ţe bezzásahová zóna neznamená něco obdobného jako přísně střeţené 

vojenské území, kam běţný smrtelník nemá přístup. Jedná se tedy spíše o pouhé 

vysvětlení veřejnosti a uklidnění turistů. 

 

14. 3. 2017 se ještě objevil v Právu článek, který informuje o negativním postoji 

hnutí Duha k vetu zákona o NP ve sněmovní podobě prezidentem republiky.  Tento 

článek se stává proklamací názoru hnutí Duha, jelikoţ v článku není uveden protinázor. 

Svůj argument, proč přehlasovat veto, expert hnutí Duha posiluje sdělením, ţe „… za 

sněmovní verzi se v posledních týdnech postavilo více neţ 52 000 lidí, kteří podepsali 

výzvu poslancům.“ Tento uveřejněný článek tak spadá do kategorie článků, které 

favorizují jedno konkrétní řešení. 

 

3.5. Interpretace výsledků 

 

Z uvedené analýzy novinových článků vyplývá, ţe všechna média o vybraných 

kauzách referovala. Toto referování probíhalo ve všech třech periodikách podobně. 

Mohli jsme se setkat se články pouze informativního charakteru, články stavící do 

opozice jednotlivé osoby, aktéry a obecné názory, stejně tak jako komentáře a názory 

jednotlivých přispívajících. 

 

Jak bylo ukázáno, ve všech médiích jsme se mohli setkat s mediální 

zkratkovitostí, která vedla v podání neúplného obrazu kauzy, pročeţ se potvrdila H1. 

V médiích jsme se mohli také setkat se články, které favorizovali jedno z řešení. I přes 

fakt, ţe se tak nemuselo dít explicitně, v některých článcích byla inherentní náklonnost 

k jednomu z řešení patrná, kupříkladu prostřednictvím stavby kompozice textu. Stejné 
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tvrzení můţeme pouţít pro H3, která byla rovněţ potvrzena tím, ţe se v novinách 

vyskytl články, které favorizovaly některého z aktérů. Zde je však nutné dodat, ţe 

pozorujeme velký rozdíl mezi články zpravodajskými a publicistickými, přičemţ u 

publicistických článků je logické, ţe budou obsahovat nějaký vlastní přidaný názor 

autora. Potvrdila se i H4, jelikoţ některé články, ač referovaly o kauze přímo spjaté 

s řešením problematiky lýkoţrouta smrkového na Šumavě . 

 

Domníváme se, ţe potvrzením všech čtyř hypotéz se ukazuje, ţe se v médiích 

v rámci kauzy lýkoţrouta smrkového na Šumavě objevují informace, které mohou být 

pro blíţe nezainteresovaného čtenáře zavádějící. Z tohoto důvodu konstatujeme, ţe ani 

vyobrazení kauzy v médiích potenciálnímu řešení problematiky nepřidává. 
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Závěr 
 

Tato práce se zabývala problematikou mediálního vyobrazení kauzy lýkoţrouta 

smrkového na Šumavě. Nejdříve byly představeny charakteristické rysy brouka, jeho 

ţivotní cyklus, mnoţení, potrava a faktory, které ovlivňují jeho výskyt. 

 

Následně byla představena oblast NP a CHKO Šumava jako specifická oblast, 

která obsahuje mnohá přírodní bohatství. Základním faktem je, ţe na tomto území 

existuje NP, který je rozdělen do třech zón a kaţdá z těchto zón má svůj specifický 

reţim fungování, přičemţ nejpřísnější reţim má v tomto směru zóna první. Zároveň 

bylo vysvětleno, proč je zrovna oblast Šumavy náchylná ke kůrovcovým kalamitám. Je 

to z důvodu historického vypěstování smrkových monokultur, které jsou bohuţel 

náchylné na nálety tohoto brouka. 

 

V druhé části práce byla představena dvě řešení, jak v případě kůrovcové 

kalamity postupovat. Jedná se o řešení zásahové a bezzásahové. Obě dvě řešení mají své 

výhody i svá rizika. Zásahové řešení fakticky redukuje počty kůrovců prostřednictvím 

preventivních a obranných opatření. Tato opatření však mohou nenávratně poškodit 

bezzásahová území. Naopak v případě bezzásahového přístupu existuje sice předpoklad 

následné přírodní autoregulace, nicméně existuje zde i hrozba, ţe se příroda 

z kůrovcové kalamity jiţ nikdy nedostane, čímţ pádem mohou být potenciální škody 

ještě větší. Pro obě řešení existují řady příznivců a odpůrců. Škála aktérů, kteří tak 

vstupují do veřejné debaty o tom, zdali zasáhnout, či nikoli, je velmi pestrá. 

K problematice lýkoţrouta smrkového mají tendenci vyjadřovat se nejen pověřené 

orgány, ale například i prezident republiky, různé občanské iniciativy a hnutí, a také 

politici, čímţ se stává veřejná debata spíše kolbištěm zastánců a odpůrců těchto názorů, 

nikoli prostorem pro konstruktivní debatu. Díky tomu je patrná polarizovanost diskurzu 

a absence konsenzu. V této části práce byly rovněţ zmíněny postoje jednotlivých aktérů. 

 

Po vysvětlení kontextu kauzy byla provedena analýza mediálního vyobrazení 

námi zkoumaného fenoménu. Nejdříve byla z důvodu přehlednosti vytvořena časová 

osa, která zobrazuje vývoj celé kauzy od orkánu Kyrill v roce 2007 aţ doposud. 

Prostřednictvím chronologického vyobrazení bylo zjištěno, jaké dílčí kauzy se přidávají 
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k základnímu problému zda proti kůrovci zasahovat, či nikoli. Toto vyobrazení rovněţ 

umoţnilo pochopit vývoj celé kauzy v mediálním prostoru. 

 

Následně byly analyzovány články ze třech periodik, které se týkaly tří  dílčích 

kauz spjatých z kauzou aktivního a pasivního přístupu k biji s kůrovcem. Bylo zjištěno, 

ţe všechna analyzovaná média obsahovala články, které mohly být pro čtenáře 

zavádějící. Z toho důvodu konstatujeme ţe ani mediální vyobrazení kauzy řešení 

samotného problému nepřispívá. 

 

Summary 
 

This thesis dealt with the issue of media display of spruce bark beetle in 

Šumava. Firstly, the beetle as such was introduced. The understanding of beetle´s life 

cycle, characterics etc. Is crucial for understanding, why are we witnessing the beetle´s 

outbreaks. Then, the whle Šumava region is intriduced as an area of specific 

management conditions, especially for the first zone of national park. Nevertheless, i tis 

also i tis also explained, why the whole Šumava region is prone to these outbreaks – 

because of high density of spruce trees. 

 

In the second chapter the two main concepts of possible resolutions in dealing 

with beatle are explained. Both of them have their advantages and disadvantages. 

However, more improtantly, it is also mentioned that both consepts have a numerous 

proponents, which are contributing to public debate. By many acteurs actively 

participating in the public debate, the debate becomes chaotic. The probem is an 

absolute missing of consenzus, even among academics. 

 

In the third part, the media display of the issue is examined. At first, a timeline is 

created, which shows the development of minor issues surrounding the whole 

phenomena. Then, articles of three minor issues in three newspapers are examinde. 

 

We conclude that in all neěwspapers appeared such articles, that could be 

somehow misledading. Therefore, we conclude, that media is not contibuting for 

consensual solution of the problem 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Aktivní vs. pasivní management (tabulka) 
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Příloha č. 2: Seznam analyzovaných článků 

 

Otevřené dopisy Miloše Zemana a podání ţaloby na bývalého ministra ţivotního 

prostředí Martina Bursíka: 
Zeman bojuje za záchranu Šumavy (MF DNES, Jiţní Čechy) 

Zeman chce ţalovat Bursíka (Lidové noviny) 

Zeman ţaluje Bursíka (Právo) 

Zeman chce ţalovat Bursíka kvůli kůrovci (Lidové noviny, Morava) 

Kůrovec, nové Zemanovo téma (MF DNES) 

Bývalý ministr průmyslu dnes bojuje s kůrovcem (MF DNES, Severní Čechy) 

Vědci kritizují Zemana za názory o Šumavě (MF DNES, Jiţní Čechy) 

Klaus mluvil na Hradě se Zemanem i o kůrovci (Právo) 

Chro, chro. Legrace se dělá i z horších věcí. (MF DNES) 

1989: vyhroţoval tanky, 2009: radí Zemanovi (MF DNES) 

Zeman má nového Šloufa (MF DNES) 

 

Nezákonné pouţití chemických prostředků ředitelem NP Šumava Janem 

Stráským: 
Stránský jde chemií na brouka. I proti ministrovi. (MF DNES) 

Hnutí Duha: Stráský porušil zákon (Lidové noviny) 

Duha: Na Šumavě se nelegálně pouţívá chemie (Právo) 

Smlouva o kůrovci. Ministr prý ustupuje Rakušanům (Lidové noviny) 

Stráský odvolal své náměstky. (Právo) 

Padli dva lidé z vedení Šumavy (MF DNES) 

Stráský by měl vysvětlit chemii, říkají i jeho věrní (MF DNES, Jiţní Čechy) 

Ţe by i Šumavu ovládly mystifikace? (MF DNES, Jiţní Čechy) 

Ţádný ústup se nekoná (Lidové noviny) 

Trestní oznámení na Stráského (Právo) 

Národní park není hospodářský les, Stromovka ani lunapark. (Právo) 

Chemií se kůrovec hubil vţdy, jen se o tom veřejně nemluvilo. (MF DNES,Jiţní Čechy) 

Dvě hodiny pro dva názory. Lidé slyšeli „Ne-Kácet“! (MF DNES, Kraj Plzeňský) 

Krátce. (Právo) 

Velký šum okolo Šumavy. (MF DNES) 

Nepřekrucujme fakta o Šumavě. (Právo) 

 

Schválení sněmovního návrhu zákona o NP: 

Poslanci: Šumava bude divoká (MF DNES) 

Nová pravidla pro Národní park Šumava (MF DNES, Kraj Plzeňský) 

Pro Šumavu to není dobře, řekl Zimola o návrhu zákona o parcích (MF DNES) 

Masakr motorovou pilou na Šumavě? (MF DNES) 

Datlík tříprstý porazil Zemana (Lidové noviny) 

Národní parky podle not poslanců (Právo) 

Šumava, holiny, nevstupovat! (MF DNES) 

Šumavská příroda musí vyhrát (MF DNES) 

Prezident vetoval zákon o národních parcích (Právo) 

Zeman vykolíkoval hřiště (MF DNES) 

Šumavská divočina návštěvníky z národního parku nevyţene (MF DNES, Kraj 

Plzeňský) 

Kůrovec les neničí, ale přestavuje (MF DNES, Jiţní Čechy) 

Duhu rozladilo Zemanovo veto (Právo) 
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