Horní Vltava
Na horní Vltavě jsme byli jednou a dodnes na to s mojí manželkou vzpomínáme. Bylo
to v létě roku 1975. Tehdy celý začátek července propršel a v Českých Budějovicích šla voda
těsně pod mosty. Být tehdy hejtmanem, svolal bych povodňovou komisi. To jsem ale naštěstí
nebyl a tak jsme s mou tehdejší dívkou (nynější manželkou) a partou kamarádů vyrazili s na
poslední chvíli vypůjčenou deblovou slalomkou na horní Vltavu.
Starosti se stavem vody jsme tehdy opravdu neměli. Vody bylo dost. Cestou z Lenory
na Soumarský most jsme se „cvakli“ (udělali, jazykem nevodáků převrhli) sedmkrát a celkem
jsme se naučili vodácký trik, jak vypadnout z těsného otvoru převrhnuté slalomové kanoe. To
musíte na pár vteřin překonat pud sebezáchovy, přerušit zoufalé pokusy vyrvat se ven a
nadechnout se a hlavou směrem ke dnu počkat, až zemská gravitace vykoná své. Teprve pak
můžete začít zachraňovat pádlo, bagáž a háčka.
Zdá se, že na podobné zážitky budou muset vodáci pro příště zapomenout. Správa
Národního parku Šumava navrhuje zvýšit limit hladiny na úseku ze Soumarského mostu na 61
centimetrů a zcela zakázat splouvání mezi 15. červnem a 15. srpnem. To podle názoru
starostů šumavských obcí znamená likvidaci vodácké turistiky na řece. Celý problém je navíc
stavěn jako střet ochránců přírody a podnikatelů, vydělávajících na vodácké turistice
nekřesťanské peníze. Inu, v naší společnosti se vždy hodí svalit vinu za cokoli na podnikatele,
ty tradiční nepřátele prostého lidu.
Jak k tomu ale přijdou slušní vodáci, ti lidé, milující krásnou šumavskou přírodu, kteří
se zatajeným dechem proplouvají zákruty té magické řeky Vltavy na místech, kde se rodí a
kde ještě zdaleka nemá tu monumentálnost Velké řeky, protékající českou kotlinou. Jsou
připraveni ukázněně respektovat rozumné nároky na ochranu přírody a nekompromisně ze
svého středu vyloučit ty, kteří je porušují.
Jeden pan redaktor ve svém sloupku vyjádřil názor, že nejkrásnější příroda je bez lidí.
Doufám, že to tak nemyslel, že nehodlá propagovat názor uzavřít tradičně osídlenou
středoevropskou krajinu před lidmi a přeměnit ji na divočinu.
O návrhu Správy parku musí nyní rozhodnou Rada NPŠ a já doufám, že zdravý rozum
zvítězí a že Rada doporučí zachovat stávající pravidla a splouvání horní Vltavy nadále
umožní. Definitivní rozhodnutí pak bude na ministrovi životního prostředí Martinu
Bursíkovi. Na něj se obracím s výzvou k rozumnému přístupu a k tomu, aby pečlivě zvážil
své rozhodnutí. Šumavská příroda nemůže být přeci přenechána pouze hrstce vědců,
sledujících obrovský experiment, který už téměř začal probíhat. Patří také nám, obyčejným
lidem, kteří ji milujeme stejně, jako její tak nekompromisní ochránci.
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