Blog čestného člena - předsedy KČT, býv. ředitele NP a CHKO Šumava a býv. předsedy federální
vlády JUDr. J. Stráského
Prohlášení k současné situaci
Jsem potěšen tím, že jsem byl osloven v rámci připravovaného projektu Hnutí Život. S vyjádřením
jsem čekal na výsledek projednávání senátního návrhu zákona o NP Šumava v Poslanecké
sněmovně a přesto nebo právě proto se ozývám.
Co zaznělo při zmíněném projednávání mne utvrdilo v prohře dlouhodobého úsilí napravit
historickou chybu při zacházení se Šumavou v posledních dvaceti letech. Nepochybná a všem
zřejmá skutečnost, že v té době došlo ke zničení lesa na 22 000 ha a ponechání dalšího osudu tohoto
území věčnosti, nebyla nejen dostačující, ale ani dost pozoruhodná pro stanovisko
k projednávanému zákonu. Na místo toho se přetřásala hrozba developerů v době, kdy na Šumavě
najdeme bezpočet nabídek "k prodeji" a veřejnosti se předkládal příslib, že připravovaný zákon
MŽP zvýší prostupnost Šumavy. Tvrdí se to v době, kdy se za 25 let nepodařilo otevřít přechod
hranice pro pěší v oblasti Modrého sloupu, který je přímo symbolem masového průstupu Šumavy
v uplynulých stoletích za přítomnosti bezpočtu tetřevů. Zaznívají přísliby, že v budoucnu se bude
moci vstupovat i do prostoru 1.zón, ale zároveň se mluví o budoucích "uzavřených územích", aniž
by se řeklo, o kolik a jakých území se uvažuje. Nemluví se také o tom, že pobyt na územích 1.zón
při stávajících i zamýšlených ochranných podmínkách bude stále nebezpečnější. Zvolený postup
předpokládá, že každoročně padnou na zem stovky souší a svému osudu ponechaných nemocných
stromů. Lze předpokládat, že po prvních tragických událostech (a nebudou na Šumavě první),
budeme sami žádat o uzavření hrozících území a odmítneme se smířit s tím, že vstup je na vlastní
nebezpečí, když mu nepůjde vstříc povinnost vlastníka lesa odstraňovat ohrožující stromy, jak je
tomu v ostatních lesích. Přístupnost Šumavy můžeme změnit jedním rozhodnutím, až dostaneme
rozum. Obnova zničeného lesa je však dlouhodobá záležitost a já nezávidím další generaci,až se
bude v lepším případě toulat Šumavou, která bude připomínat plantáž vánočních stromků, které
ovšem ani k vánocům neposlouží. Člověk v uplynulých dobách "chránil" přírodu, protože ho
živila. Udělal při tom mnoho chyb - ale to zejména člověk, který na Šumavě nežil. Teď
přidává chybu evidentně největší - zejména člověk, který na Šumavě nežije. Je s podivem, že
si toho nepovšimli ani zvolení poslanci a že tlak voličů není dost důrazný. Asi jsme nebyli dost
důrazní ani my, ti žijící na Šumavě a ti, kteří mají toulky po Šumavě za své krásné a
nezadatelné právo. Proto se i s již omezenými silami chci zúčastnit tohoto projektu.

