
Odešel Jan Stráský, také krizový manažér NP Šumava

Jan Strásky byl příkladný slušný politik, který nelhal, nebyl populistický a byl blízký lidem. Byl 
předsedou federální vlády, několikanásobným ministrem i předsedou Klubu českých turistů. Dovedl
citlivě hodnotit a řešit nejsložitější problematiky. 
Jako krizový ředitel NP Šumava (2011-12) při začínající kůrovcové kalamitě obdivuhodně vycházel
jak s obcemi a kraji, tak s MŽP. K problematice kůrovce sdělil, že to projednával s JčU a že dnes již
dámy ví, že bezzásahovost byla špatně. Děkoval za zpracovanou publikaci Šumava a její 
perspektivy I, kterou chtěl dále distribuovat. M.j. prohlásil: "je s podivem, že jsme nebyli dost 
důslední, k prosazení toulek po Šumavě jako nezadatelného práva, čehož dokladem je dlouhodobě 
uzavřený přechod Modrý sloup od Březníku".  Na konferenci z.s. Hnutí Život "Klimatické změny 
a my - Šumavské ozvěny" v r. 2016, hodnotil protichůdné postoje k problematice NP Šumava. 
Zde sdělil: Šumava je téměř bez výjimky kulturní krajinou a je tedy otázkou, zda je ve významném 
rozsahu oprávněným adeptem na návrat k "divočině". Naši předkové (než jsme je rozehnali na obě 
strany Šumavy) nám zanechali krajinu v podobě, která hluboce pozměnila přírodní stav Šumavy 
před příchodem člověka. Díky lidským zásahům v uplynulých cca 200 letech zde vzniklo rozsáhlé 
bezlesí - horské louky, významné pro krajinářské a přírodovědné hodnoty ekosystému, které 
potřebují aktivní lidskou péči, jinak bezzásahovostí se zredukují či zaniknou (příkladnou trasou je 
Strážný - Knížecí Pláně). Obdobně je tomu s lesní pěstební činností. Většinou se tváříme, že 
bojujeme jménem Šumavy za přírodu proti nezdravým lidským zájmům, neboť lidé určitě chtějí 
přírodě ublížit, nikoliv jménem člověka - obyvatele a návštěvníka za přiměřenou ochranu přírody    
v jejich zájmu. Bezzásahovost nevidím jako možné řešení ("bezzásahovost" pokládám za 
nejhutnější blábol o šumavském problému), k níž se bude těžko hledat cesta nápravy (ale i viník).  
V současnosti vidím snahy MŽP a SNPŠ zde vytěsňovat člověka. Pro své názory a rozhodnutí se 
stal terčem útoků Hnutí DUHA. 
Následně PhDr. J. Stráského vystřídal, jím doporučený odborník (absolvent přírodovědecké 
a lesnické fakulty) Ing.Mgr. Jiří Mánek, PhD (ten však byl odvolán ministrem R. Brabcem údajně 
vzhledem k Plánu péče, který pak MŽP změnilo na základě připomínek Hnutí DUHA a několika 
"vědců", přičemž, přestože nebyl projednán a schválen, Správa NPŠ s novým ředitelem P. Hubeným
čerpala rozsáhlé dotace).

Odkaz na články:

„Mysleli jsme si, že jsou lidé lepší.” Vzpomínka na Jana Stráského, muže 90. let

Šumava přivítá Schengen zákazem vstupu

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mysleli-jsme-si-ze-jsou-lidi-lepsi-vzpominka-na-jana-straskeho-muze-90-let-82342?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sumava-privita-schengen-zakazem-vstupu_30238.html

