
Tisková zpráva 

starosty obce Modrava ke stanovisku TOP 09 k situaci na Šumavě 

 

TOP 09, jak se zdá dle vydané tiskové zprávy dnešního dne, přichází se svým návrhem řešení 

situace v Národním parku Šumava. Je zřejmě dobré, když politici zasednou ke svým stranickým 

stolům, aby se vší odpovědností a svou politickou vahou rozhodli o dění na Šumavě. Je asi dobré, 

aby tak rozhodovali zejména v Praze, aniž by se na skutečný stav Šumavy přišli osobně podívat a 

aby se setkali s šumavskými obyvateli, návštěvníky, místními podnikateli. Jako starosta obce jsem 

zde nikoho takového nepotkal. Před několika týdny se sice konal v Kašperských Horách stranický 

mítink TOP 09, ale ten vypovídal o úplném opaku, než co cituje dnešní tisková zpráva. Ale to si 

musí straníci vypovídat mezi sebou. Před existencí strany TOP 09 jsem se s některými politiky této 

strany sice setkal, ale jak se zdá, tak změna politického dresu sebou nutně přináší i změnu názorů. 

Takto rozhodovat je dobré pro politiky, pro jejich poltické vymezování se, ale určitě to není dobré 

pro Šumavu a její národní park.  

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg v tiskové zprávě sděluje, že v Národním parku Šumava musí 

platit pravidla národního parku. Pokud pan předseda taková pravidla zná, tak ať nám je prosím 

sdělí.  Vykonávám funkci starosty Modravy od roku 1994 a ještě jsem se s takovými pravidly 

nesetkal.  Důvodem byl fakt, že nikdy nebyla zejména politická vůle taková pravidla vytvořit, natož 

někým schválit. A pokud kdy byla nějaká pravidla vytvořena, byla politicky či názorově nově 

příchozí garniturou smetena. A byla to buď garnitura politická, anebo odborná, co se týče pozice 

ředitelů Správy Národního parku Šumava.  A obdobné je to s vědeckými názory na péči o národní 

park. A proto je Národní park Šumava 20 let spíše kolbištěm politických a odborných názorů, než 

skutečným národním parkem.  

TOP 09 deklaruje, že Národní park Šumava je jedinečným přírodním dědictvím.  Pokud chce tato 

politická strana nalézat jakási řešení, tak by si měla uvědomit, že Národní park Šumava je také 

jedinečným kulturním dědictvím.  Další nepřesnost v názorech této strany je ve složení Rady 

Národního parku Šumava. Jejími členy nejsou pouze starostové obcí, ale mají zde zastoupení také 

nejvýznamnější odborníci na ekologii lesa.  Akademie věd na základě výzvy profesora Pracha 

bojkotovala svoje členství v Radě NP Šumava, tak jako jiní její bývalí členové a to zřejmě pouze 

z důvodu, že se stal ředitelem Správy Národního parku Šumava Jan Stráský.  Ten zřejmě dle tiskové 

zprávy vadí i straně TOP 09.  

 

Ing. Antonín Schubert, starosta Modravy. 

 


