Otevřený dopis místních obyvatel
Vážený pane generální řediteli LČR, vážení páni ministři, vážený pane řediteli AOPK
ČR, vážený pane řediteli ČIŽP, vážený pane hejtmane, vážení vědci a vážené nevládní
organizace,
dovolte mi prosím vás jako zástupci nespokojených občanů obcí z oblasti soutoku řek
Moravy a Dyje na Jižní Moravě u Lanžhota poprosit o vaši spoluúčast při řešení
problému z našeho pohledu necitlivého přístupu místních správců lesních porostů. Zdejší
lesy se rozprostírají v oblasti přezdívané pro svoje ohrožení i přítomnost obřích
a prastarých stromů jako Moravská Amazonie. Jako místní lidé jsme totiž čím dál více
znepokojeni, jak jsou místní nejen esteticky, ale zejména přírodovědně mimořádně
hodnotné lesní porosty „obhospodařovány“. Doslova před našimi zraky se někdejší
pastevní lesy mění v technokratickým způsobem vytěžené, byť uměle znovu
zalesňované holiny bez většiny cenných živočichů i rostlin, které je obývali před
necitlivou těžbou.
Tento k přírodě bezohledný přístup bychom možná ještě pochopili v čistě hospodářských
lesích. Ale pokud se takto hospodaří v území, které mělo být už nejméně několik
desetiletí chráněné minimálně jako CHKO, je to opravdu již do nebe volající. Chápeme,
že ochrana přírody je odborně složitá záležitost. Víme, že v případě lužních lesů, které
rostou za našimi domy, je třeba přistupovat k jejich ochraně celkem specificky. Tedy že
z důvodu zajištění dlouhodobé existence zdejších nejcennějších druhů živočichů a rostlin
nestačí možná tak jako někde na Šumavě převést lesní porosty do bezzásahového
režimu, ale naopak je o ně třeba vhodně pečovat a to i s využitím lesnického
obhospodařování. Ale přesto nechápeme, proč už dávno všichni kompetentní lidé
nekonají a celé území tak nechávají napospas pouhé výrobě dřeva.
A ptáme se:
Proč vedení Lesů ČR, potažmo Ministerstva zemědělství nechce celé roky slyšet žádný
z argumentů, že je zdejší mimořádně cenné území nevratně poškozováno i když zde už
prokazatelně vymírají mnohé vzácné a přísně chráněné druhy – tedy pokud bychom
měli, odhlédnou od dalších důvodů a drželi se pouze platné legislativy?
Proč Ministerstvo životního prostředí stále ještě nezajistilo tomuto území adekvátní
ochranu na základě odborných kritérií a to formou nejprve maloplošných chráněných
území a vzápětí velkoplošného chráněného území? A to přesto že již k tomu bylo
dokonce vyzváno i ze strany Evropské komise?
Proč Agentura ochrany a přírody ČR naléhavěji neprosazuje odpovídající ochranu, když
se jedná o tak mimořádně cenné území, údajně dokonce i přírodovědně nejcennější
v celém našem státě?
Proč Krajský úřad Jihomoravského kraje už dávno nezakázal z pozice místně
příslušného orgánu ochrany přírody všechny negativní činnosti, které poškozují zdejší
přírodu včetně celoevropsky chráněných předmětů ochrany?
Proč když v tomto směru dostatečně nekonají odpovědné orgány ochrany přírody od
ministerstva po kraj, nekoná svoji povinnost ani Česká inspekce životního prostředí?
Když přitom přísně postihuje záležitosti daleko banálnějšího charakteru?
Proč se odborné vědecké společnosti i vědci v naší zemi ještě nikdy nespojili
a společnými silami neupozornili na to, že ničení přírody Moravské Amazonie je vážný
problém který již nesnese dalších odkladů. A proč nepožadují okamžité vyřešení tohoto
problému, tak jak to nyní, dohnáni tristním stavem, požadujeme my, co by obyčejní
místní občané? Cožpak jim je jedno že tu už brzo nebudou mít na čem bádat? Kde jinde
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by se měly snažit zachovat svůj studijní materiál než v území s největší druhovou
rozmanitostí v celé naší zemi?
Proč se v tomto směru ještě více neangažují nevládní ochranářské organizace?
Zkrátka, jak je možné, že při ochraně tam mimořádně cenného území selhává snad
úplně všechno, co by mělo přesně tomu, co se děje za našimi domy zabránit?!
Ze všech výše uvedených důvodů proto prosíme generálního ředitele státního podniku
LČR o osobní schůzku se zástupci našich občanů (rádi přijedeme na ředitelství do
Hradce Králové) kde bychom panu inženýru Vojáčkovi chtěli nejen předat náš Otevřený
dopis, který podepsalo už nemálo našich spoluobčanů, ale hlavně se jej zeptat jak
dlouho hodlají Lesy ČR ignorovat argumenty ochrany přírody a dnes tedy už i nás,
místních obyvatel.
Současně bych prosila všechny dotčené orgány, aby mi odpověděli na otázky, proč
nekonají svoje zákonné i morální povinnosti. Proč se zatím společně nesešly všechny
zúčastněné strany aby si to prostě normálně vyříkali, tak jak to ve vinném sklepě u
sklenky dobrého vína děláme my? A vyřešili tento problém jako normální lidé. Pokud
jako místní občané můžeme napomoci tomu, aby se tento problém konečně vyřešil, tak
budeme moc rádi spolupracovat a hledat nejlepší řešení jak pro všechny zúčastněné, tak
i pro naši cennou přírodu, kterou už opravdu nemůžeme dál takto ničit.
Chtěli bychom proto všechny oslovené poprosit o pomoc s dořešením této smutné
situace, která se nás však bezprostředně dotýká.
Děkuji všem, kteří naše volání o pomoc i spolupráci vyslyší. Důvody, proč jsme se
rozhodli,
kdo
jsme
a
co
chceme,
naleznete
na
naší
webové
stránce www.zachranmesoutok.cz.

S přáním hezkého dne se na schůzku, ideálně nejen s generálním ředitelem LČR těší
z dalekého jihu nejen Anežka Bartošová z Lanžhota
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