
Prohlášení Mikroregionu Šumava-západ 

k dezinformační kampani 

 
 

My, níže podepsaní zástupci Mikroregionu Šumava-západ a starostové členských měst a 

obcí odsuzujeme a odmítáme lživou dezinformační kampaň, kterou se její tvůrci snaží 

vyvolat v české a bavorské veřejnosti dojem, že se představitelé Mikroregionu Šumava-

západ a starostové šumavských a pošumavských měst a obcí snaží zlikvidovat Národní 

park Šumava. 

  

K tomuto vydáváme následující prohlášení: 

 

Mikroregion Šumava – západ, založený v březnu 2001, sdružuje třináct šumavských a 

pošumavských měst a obcí. Společnými zájmem členů mikroregionu jsou ochrana 

životního prostředí, socioekonomická stabilita oblasti, záchrana a péče o kulturní 

dědictví, podpora rozvoje podnikání a v neposlední řadě díky 72 kilometrům společné 

hranice se Svobodným státem Bavorsko i rozvoj přeshraniční spolupráce.  

 

Mikroregion Šumava-západ a jeho členská města a obce vždy považovaly existenci 

Národního parku Šumava, po vzoru Národního parku Bavorský les, za významný 

regionální hospodářský faktor a významnou marketingovou značku, které dopomohou 

zajistit území bývalé železné opony celospolečenskou rehabilitaci, novou naději a nové 

příležitosti. Vždy existenci Národního parku Šumava podporovaly a podporují. 

 

Ani po celém čtvrtstoletí existence Národního parku Šumava nedokázaly vlády, 

ministerstva a další zodpovědné orgány státu a státní správy vytvořit a realizovat na 

tomto území jednotnou koncepci. S každým novým ministrem životního prostředí a 

s každým novým ředitelem Národního parku Šumava se mění politický názor na 

Šumavu a tím i odborná péče o šumavský park.   

 

To, co Mikroregion Šumava-západ a šumavská samospráva kritizují, je 

neprofesionalita, neodbornost, nekoncepčnost a politická nekorektnost, které se 

promítají jak do kvality života šumavského obyvatelstva a kvality péče o návštěvníky 

národního parku, tak i do kvality péče o přírodu a krajinu národního parku.  

 

V žádném případě nelze slučovat, či zaměňovat pojmy Národní park Šumava a Správa 

Národního parku Šumava. 

 

Mikroregion Šumava-západ a jeho členské obce se striktně ohrazují, aby oprávněná 

kritika Správy Národního parku Šumava byla lživě prezentována jako snaha o likvidaci 

Národního parku Šumava a snaha o zajištění udržitelného rozvoje byla prezentována 

jako snaha o prosazování developerských projektů na Šumavě.  

 

 

Dne 28.7.2016 podepsali toto prohlášení zástupci měst a obcí:  

Sušice, Železná Ruda, Kašperské Hory, Rejštejn, Hamry, Dlouhá Ves, Srní, Modrava, 

Kvilda, Borová Lada   

  

 

  


