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Vážený pan
Mgr. Pavel Drobil
ministr životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 00 Praha 10

Ve Lhotě 21. 11. 2010
Vážený pane ministře,

dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o přizvání člena našeho občanského sdružení
Šumava 21 do komise, která bude vybírat vhodného kandidáta na funkci ředitele Správy NP
a  CHKO  Šumava  (dále  jen  Správy).  Jsme  vysokoškolsky  vzdělaní  lesníci  s  více  než
třicetiletou provozní a taxační praxí a domníváme se, že naše sdružení má morální i odborný
kredit, aby bylo ve výběrové komisi zastoupeno.

Problematikou NP se zabýváme od prosince 1989 (Sušice) a od té doby se snažíme prosadit
racionální  přístup  k  existenci  a  správě  NP  Šumava.  V  roce  2003  jsme  naši  činnost
institucionalizovali  založením  občanského  sdružení  Šumava 21,  abychom  mohli  využívat
práv, které jsme jako soukromí jedinci neměli.

Byli jsme jediným ekologickým občanským sdružením, které od počátku nástupu bývalého
ředitele  správy  Ing.  Pavlíčka  od  roku 2004  aktivně  a  veřejně  vystupovalo  proti  snahám
Správy  a  ministerstva  životního  prostředí  direktivně  stanovit  management  lesních
ekosystémů v NP Šumava, a bylo to naše sdružení, jež v té době opět vyvolalo veřejnou
diskuzi o dalším vývoji a směřování NP Šumava. Od prvopočátku jsme kritizovali zavádění
tzv. bezzásahového režimu ve smrkových porostech I. a posléze i II. zón ochrany přírody
NP; bezzásahový management, který se v podstatě týkal pouze kůrovce, jsme považovali
nejen  za  biologicky  pochybený  a  vědecky  pochybný,  ale  i  za  právně  nepodložený  a
protizákonný.  V této  záležitosti  jsme  také  správním  orgánům,  ministrům  ŽP  a  některým
vrcholným  politikům,  včetně  tehdejšího  premiéra  Paroubka,  podali  nespočet  podnětů  a
stížností. Nutno však připomenout, že prakticky bezvýsledně. 

Pořádali  jsme  panelové  diskuze,  uspořádali  mezinárodní  konferenci  Šumava  –  zelená
střecha  Evropy.  Iniciovali  jsme  dvě  veřejná  slyšení  v Senátu  PČR,  zveřejňovali  jsme
informace o skutečnostech v NP, účastnili  se televizních a rozhlasových debat, přednášeli
jsme  referáty  na  rozličných  konferencích  a  seminářích  k problematice  NP  Šumava,
publikovali články v médiích. Vydali jsme brožuru o NPŠ a další tiskoviny, uspořádali jsme
anketu  mezi  návštěvníky  NP  o  jejich  názorech  na  prosazovaný  management  lesních
ekosystémů  v NP  Šumava.  Spolupracujeme  s předními  vědci  a  odborníky  na  lesní
ekosystémy i se šumavskými starosty. V neposlední řadě jsme byli jediní, kteří po jmenování
Ing. Krejčího do funkce ředitele správy veřejně poukázali na jeho aktivity v r. 1993, kdy se
jako  náměstek  ředitele  Správy  angažoval  ve  snaze  privatizovat  veškerou  činnost  NP
Šumava společností Park servis Šumava s. r. o., jejímž jednatelem byl jeho tchán. Podrobně
se o našich aktivitách lze dočíst na našich webových stránkách www.sumava21.cz.

Závěrem si dovolíme připomenout, že veškerá naše činnost byla financována z příspěvků
našich členů a sympatizantů. Výjimkou bylo uspořádání mezinárodní konference v roce 2007
v Srní, na kterou jsme obdrželi od Jihočeského kraje dotaci ve výši 35 tisíc korun a od Lesů
České republiky příspěvek 30 tisíc korun. Od Ministerstva ŽP a proekologických nadací jsme
na  naše  veřejné  aktivity  logicky  nikdy  neobdrželi  ani  korunu.  Naše  činnost  mohla  být
uskutečňována jen nezměrným úsilím aktivních  členů  sdružení,  kteří  po celou dobu naší
existence pracují bez jakýchkoliv finančních odměn.

Vážený pane ministře, věříme, že naši žádost zodpovědně posoudíte a o přizvání našeho
člena do výběrové komise budete uvažovat. 

S přátelským pozdravem
za radu o.s. Šumava 21
Jiří Štich - jednatel


