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Reakce na výtky dr. Pokorného


Z ČTK jsem se dozvěděl, že dr. Jan Pokorný se distancoval od otevřeného dopisu vědeckých a odborných pracovníků ministru Miloši Kužvartovi. Dopis apeloval na ministra, aby se zasadil  o dodržování principu ochrany přírody a nepovolil další kácení lesů v 1. zóně Šumavského národního parku. 

	Rozhodnutí dr. Pokorného odvolat svůj podpis respektujeme.


	Kolega Pokorný bohužel své rozhodnutí organizátorům doposud nesdělil. Informoval je o něm dr. Jaromír Bláha z Hnutí Duha, který se to shodou okolností neoficiálně dozvěděl od Správy národního parku a později o věci s dr. Pokorným hovořil. 


	Text otevřeného dopisu je jednoznačný a nelze ho v žádném případě chápat jako ”podporu činů státní ochrany přírody v NP Šumava”, jak dr. Pokorný uvádí. V textu se píše, že  ”Správa NP Šumava znovu žádá o povolení tzv. asanačních zásahů v prvních zónách...Jsme přesvědčeni, že povolení dalšího kácení v prvních zónách národní park poškozuje a nyní již i existenčně ohrožuje. ..Žádáme Vás, pane ministře, abyste se zasadil o dodržování základních principů ochrany přírody v našem největším národním parku.”  Nerozumíme proto tvrzení dr. Pokorného.


	Dr. Pokorný výzvu podepsal a jeho podpis je pravý. V žádném případě nikdo jej pod dopis nepodepisoval. (O podvrženém podpisu hovořil ministr Kužvart ve vysílání Radiožurnálu 29.5. ve 14:00.)


	Odvolání podpisu dr. Pokorného neznevěrohodňuje dopis, ale je osobní záležitostí kolegy. 


	Text dopisu koloval mezi odborníky dlouho. Nicméně je stále aktuální, ba dokonce stále aktuálnější.


	Naším cílem bylo vyslovit silnějším hlasem názor přírodovědců. Nebylo cílem provádět sociologický průzkum či dokonce sbírat podpisy těch, kteří mají jiný názor. Velmi důrazně proto protestuji proti tomu, že jde o manipulaci s informacemi. 


Po zveřejnění otevřeného dopisu organizátory se ozvali další odborní pracovníci, kteří připojují své podpisy. Budou ministru Kužvartovi doručeny v nejbližší době.
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