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Přehled hlavních aktivit z. s. Šumava 21

2003

 listopad 2003 – Založeno občanské sdružení, Ministerstvem vnitra ČR registrováno 
20. ledna 2004.

2004

 22. listopadu 2004 - Uspořádání panelové diskuse o NP Šumava pro veřejnost v 
Kašperských Horách za účasti šumavských starostů, ředitele Správy NP Šumava A. 
Pavlíčka, zástupce Hnutí DUHA J. Bláhy, hejtmana Jihočeského kraje a odborníků v 
oblasti lesnictví.

2005

 26. června 2005 - Otevřený dopis premiérovi Slovenské republiky: Neberte si příklad 
ze Šumavy (http://www.sumava21.cz/?c_id=338).

 léto 2005 - Informační list vydaný Šumavou 21 v roce 2005, jehož součástí byla i 
anketa (leták http://www.sumava21.cz/docs/05_LETAK2005.pdf, výsledky ankety 
http://www.sumava21.cz/docs/2005_Vysledky_ankety.doc).

 červenec 2005 - Jednatel sdružení Ing. J. Štich se zúčastnil exkurze senátního výboru 
pro životní prostředí v NP Šumava v červenci 2005.

 8. září 2005 - Uspořádání panelové diskusi pro veřejnost o budoucnosti NP Šumava ve
Volarech ve spolupráci se starosty Volar a Dolní Vltavice a za účasti dalších starostů z
téměř všech dotčených obcí NP Šumava, hejtmana Jihočeského kraje, poslanců M. 
Kužvarta (bývalého ministra ŽP), M. Beneše, senátora P. Smutného, náměstka 
ministra životního prostředí F. Pojera, ředitele Správy NP Šumava A. Pavlíčka, 
odborníků z oboru lesnictví a zástupců lesnických organizací a hojné účasti veřejnosti.
Akci předcházela exkurze panelistů do lokalit NP Šumava, které tehdy patřily k 
nejvíce postiženým kůrovcovou kalamitou.

 19. října 2005 - Jednatel sdružení Ing. J. Štich přednesl příspěvek na semináři o 
budoucnosti NP Šumava v Senátu Parlamentu ČR 19. října 2005.

2006

 17. dubna 2006 - Stanovisko o. s. Šumava 21 k dezinformacím v tisku ohledně závěrů 
setkání ministra životního prostředí se zástupci šumavských obcí 12. dubna 2004 na 
Modravě (http://www.sumava21.cz/?c_id=341).

2007

 1. února 2007 - Stížnost ministru Bursíkovi o střetu zájmů Fr. Krejčího ve funkci 
ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a zároveň ve funkci náměstka 
ředitele Správy NP Šumava a vedoucího Sekce péče o národní park 
(http://www.sumava21.cz/?c_id=345).

 4. března 2007 - Tiskové prohlášení o. s. Šumava 21 ke kalamitě v NP Šumava 
(http://www.sumava21.cz/?c_id=343).

 jaro 2007 - Vydání publikace „“Mýty“ a skutečnosti o Národním parku Šumava“, 
která reaguje na podobně nazvaný materiál Správy NP Šumava. V něm správa NP 
předkládá určitá tvrzení a zároveň k nim podává svá vysvětlení. Občanské sdružení 
Šumava 21 nabízí k těmto „mýtům“ alternativní výklad 
(http://www.sumava21.cz/docs/07_Myty_o_NPS.pdf).
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 24. května 2007 - Vyvolání veřejného slyšení v Senátu, věnovaného problematice NP 
Šumava na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním 
parku Šumava“ (pozvánka http://www.sumava21.cz/docs/07-05-24_Senat.pdf, zápis 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=40662 nebo 
http://www.sumava21.cz/docs/07-05-24_Zapis_slyseni.pdf).

 24. května 2007 - Účast na interdisciplinární konferenci s názvem „Šumava - konflikt 
člověka a přírody“ (pozvánka http://www.sumava21.cz/docs/07-05-
24_Program_NZM-konference.pdf, příspěvek 
http://www.sumava21.cz/docs/2007.05.10_NZM_Sumava-Konflikt_prispevek.pdf).

 20. září 2007 - Uspořádání mezinárodní konference „Šumava - zelená střecha Evropy 
II“ v Srní (sborník http://www.sumava21.cz/docs/07-09-20_Sbornik_Srni.pdf).

2009

 10. - 11. března 2009 - Referát Ing. Jiřího Šticha pro konferenci s názvem " 1. 
medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku", 
pořádanou Gemerským regionálním sdružením vlastníků nestátních lesů ve dnech 10. 
a 11. března 2009 v Košickej Belej, Slovensko (referát 
http://www.sumava21.cz/docs/Referat_SR.pdf).

 29. března 2009 - Otevřený dopis občanského sdružení Šumava 21 ministru životního 
prostředí Martinu Bursíkovi (http://www.sumava21.cz/?c_id=479).

 10. - 11. září 2009 - Referát Ing. Jiřího Šticha pro konferenci "Šumava na rozcestí", 
pořádanou Sekcí krajinářské architektur IFLA ČR 10.-11. 9. 2009 v Železné Rudě 
(referát http://www.sumava21.cz/docs/2009_Zelezna_Ruda_referat.pdf).

2012

 13. února 2012 - Zorganizování konference „NPŠ – produkt, nebo oběť doby“ 
v Senátu (sborník http://www.sumava21.cz/docs/Konference_2012_sbornik.zip).

 7. března 2012 - Uspořádání přednášky „Vliv toku vody a tepla u stromů a porostů na 
krajinu a klima“ v Národním zemědělském muzeu Praha – prof. Čermák a doc. 
Pokorný

Další články publikovány zejména na Neviditelném psu, ale i jinde – viz www.sumava21.cz.

Občanské sdružení Šumava 21 se stalo členským sdružením Hnutí Život dne 
21. února 2015 na své členské schůzi v Sušici.
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Občanské sdružení Šumava 21: 

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí

4.2.2015

Vážený pane ministře,

počínaje 1. květnem minulého roku jste pověřil dočasně ředitelem NP Šumava Pavla 
Hubeného do doby, než z výběrového řízení vzejde kandidát na řádného ředitele NP Šumava. 
V médiích jsme zaznamenali, že výběrové řízení na ředitele NP Šumava předpokládáte vypsat
do konce r. 2014. Je leden r. 2015 a my jsme zatím z Vaší strany nezaznamenali jakýkoliv 
signál, že se chystáte takovéto výběrové řízení vyhlásit. Máme tomu rozumět tak, že Pavel 
Hubený bude bez řádného výběrového řízení „překvalifikován“ z dočasně pověřeného ředitele
Správy NP Šumava na jmenovaného ředitele Správy NP Šumava? Proč Vám pokládáme tuto 
otázku? Problematikou NP Šumava se kvalifikovaně zabýváme dlouhá léta a mezi pracovníky
Vašeho rezortu je naše sdružení dostatečně známo. Chápeme, že pro Vaše působení v rezortu 
životního prostředí a v oblasti ochrany přírody je zaměření Vaší odbornosti pro Vás jistým 
handikepem, a to i v problematice NP Šumava. Vaše vystoupení ve veřejnoprávních médiích 
nás v tom utvrzují.

Proto na Vás apelujeme, abyste co nejdříve vypsal výběrové řízení na post ředitele Správy NP
Šumava. Dále si Vám dovolujeme doporučit, aby byla výběrová komise složena z odborníků, 
jimž je problematika NP Šumava dostatečně známa, zejména odborníků na lesní ekosystémy, 
které zaujímají převážnou část území NP Šumava, a aby tato komise byla pokud možno 
oproštěna od vědců úzce specializovaných a angažovaných, dále politiků regionálních a 
krajských, jelikož problematika NP Šumava je problematikou komplexní ochrany 
ekosystémů, nikoliv problematikou ochrany jednotlivých živočišných druhů a problematikou 
politickou, kterou se v poledním desetiletí stala. 

V druhé části našeho veřejného dopisu bychom Vás rádi požádali o vysvětlení, též veřejné, 
k osobě a funkci Vašeho náměstka Vladimíra Dolejského. Nebudeme zde uvádět výčet 
minulých zaměstnání a funkcí pana Dolejského počínaje vedoucím lesní správy Lesů ČR přes 
zastupujícího ředitele Lesů ČR. Jde o to, že pan Dolejský, kromě výkonu funkce Vašeho 
náměstka, je současně i ředitelem Školního lesního podniku ve Křtinách. Naše připomínka, 
resp. otázka tedy zní: je post Vašeho náměstka tak bagatelní, že pan Dolejský ještě stačí 
ředitelovat Školnímu lesnímu podniku ve Křtinách, nebo je bagatelní funkce ředitele Školního
lesního podniku, či je pan Dolejský tak geniálním manažerem, lehce zvládajícím oba posty? 

Za občanské sdružení Šumava 21
Jiří Štich - jednatel 
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