
Pravda o divočině na Šumavě aneb na Šumavě neplatí světové ekologické zákony

Počátek virtuální divočiny

Zasloužil se o to  orkán Kyrill (o síle 120 B, na Sněžce jeho rychlost byla 216 km/hod), který ve
dnech 15. - 19. ledna 2007 2007 působil od Newfoulandu  přes Atlantik a Severní moře na západní
a střední Evropu až do Ruska. Způsobil 45 obětí, z toho 4 v Česku,  na pobřeží Dolního Saska došlo
ke zvýšení hladiny až 3,5 m.   
Na Šumavě 17. ledna 2007 během  8 hod zlikvidoval až 3 mil. m  3   smrkového dřeva. Následné
napadení  kůrovcem  využila  nezodpovědná  kariérní  skupinka   ke  zločinnému  naoktrojování
bezzásahovost k výrobě virtuální divočiny, tedy prosazování rozvoje epidemického napadení smrků,
což znamenalo  rozsáhlé negativní dopady na udržitelnost environmetální, ekonomickou i sociální
na Šumavě a Pošumaví. To vše proto, aby údajně došlo co nejrychlejší výrobě „přírodního lesa“.
Následovalo převedení postižených původně III. zón na hřebeni do I. zóny a jejich uzavírání pro
obyvatele i návštěvníky. To se uskutečnilo díky spolčení několika „vědců“ z Přírodovědecké fakulty
JČU,  Hnutí  Duha  (militantními  aktivitami  k  omezení  množení  kůrovce  a  permamentní
propagandistickou fabulací požehnání bezzásahosti pro přírodu) a fanatickým jednáním ideologické
„avantgardy Pavla Hubeného ze Správy NP a CHKO,, který i v CHKO prosazoval kriteria jako v
NP  a  Jaromíra  Bláhy  z  Hnutí  Duha  (jež  okamžitě  zveřejnilo  článek  o  nezdravém  lesním
hospodaření, jež způsobilo větší orkánové škody, což později raději z webu stáhlo). 

Bezzásahová ideologie je v rozporu s celosvětově planými ekologickými zákony

Na Šumavě zřejmě neplatí  světové  ekologické  zákony o epidemických škůdcích  -  viz  kůrovec
v Severní  Americe a  boj  s  ním,  ale  platí  pouze  zákony ideologů bezzásahosti,  kteří  záměrně  i
nechtěně prosazují mimočeské zájmy ! Vůdčí protagonisté Pavel Hubený a Jaromír Bláha veškeré
další aktivity směřují k vyhánění obyvatel a uzavírání Šumavy. Hubený již od od počátku výroby
virtuální divočiny (od r. 2008) organizuje  „vzdělávací projekt“ „Průvodci šumavskou divočinou“
pro max 11 osob, v průměru 5-10 x za rok !!, což je výsměchem vzdělávacím funkcim národního
parku.  Na Šumavě zřejmě neplatí  obecné přírodní  zákonitosti,  ale  vlastními  zákony Hubeného,
Bláhy  a  dalších  fanatiků  bezzásahovosti,  kteří  se  snaží  svou  nezodpovědnost  legalizovat  v
aktualizaci zákona o ochraně přírody a krajiny, jako výsměch veškeré racionální veřejnosti.  Nestačí
množství poučení z celého světa a ani kůrovcová pandemie v Severní Americe ?, pouze v České
a Slovenské republice nastolí ideologové bezzásahovosti ekologickou lability a ekonomický propad
území, což vyhovuje  některým zahraničním požadavkům !


