
Ideologie „bezzásahové výroby divočiny“ v ČR zvítězila - rok 2018

Současné Ministerstvo životního prostředí, za dlouhodobé, placené propagační pomoci Hnutí

Duha - aktivista J. Bláha a kariérních ideologů prosadilo bezzásahovou výrobu „divočiny“

v kulturním, ekologicky nestabilním území Česka pomocí  populistického hesla „příroda si

sama  pomůže“. Místo  klasické  ochrany  dochovaných  přírodních  hodnot  byla  nastolena

ochrana přírodních procesů:  tj. epidemie škůdců a chorob, povodně, sucha, vichřice, eroze,

požáry. Celosvětově vědecká ochrana přírody v takovýchto územích spočívá ekosystémovém

asistenčním managementu spolupráce s přírodou, s využitím přírodních zákonitostí, tj. řízené

sukcesi.  Bylo zneužito a záměrné rozšířeno kůrovcové uschnutí /  disturbance hřebenových

smrčin Šumavy v délce více než 40 km, neboť „kůrovec je architektem divočiny a nejrychleji

nám  obnoví  přírodní  společenstva“. Zásadním  krokem  bylo  prosazení  novely  o  ochraně

přírody  a  krajiny,  požadující  bezzásahovost  na  většině  území  národních  parků,  případně

v  dalších  plochách.  Ze  Šumavy  se  tak  stala  množárna  kůrovce,  který  má  exponenciální

reprodukční koeficient  (za suchého a teplého počasí a oslabených porostů  z jednoho jedince

se může  vyprodukovat až 300 dalších během jediného roku). Čím rychlejší a rozsáhlejší jsou

změny na přírodě, tím větší škody na životním prostředí a přírodě vznikají. V lesním zákoně

č. 289/1995 Sb. má MŽP vymezen statut vrchního státního dozoru  (§50), tedy nadřízeného

kontrolního orgánu:  „ MŽP v rámci výkonu vrchního státního dozoru dozírá,  jak orgány

státní  správy,  právnické  a  fyzické  osoby  dodržují  ustanovení  tohoto  zákona,  předpisů

vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Je oprávněno ukládat

opatření  k  odstranění  zjištěných  nedostatků.“  Jednoznačným,  zodpovědným  strůjcem

současné katastrofické situace  lesů  a  návazné ekologické situace  je  dnešní  MŽP.  Prioritní

potřebou  je  udržení  vody  v  krajině.  Uvedeným  prosazeným  požadavkem  se  krajina

humidního Česka vysušuje / aridizuje a dochází ke změně mezoklimatu. Vzrůstající stresové

faktory klimatických změn nás přibližují ke Středozemí, kde můžeme čerpat poučení. Tam po

likvidaci jedinečných cedrových, vavřínových, dubových a borových lesů přírodními procesy

samovolně vznikly pouze trnité křovité porosty macchií a polokeřovitých garrigue. Evoluce

není  pouze pozitivní,  ukázku „vítězného“ vývojového závěru nám poskytuje blízké  Mrtvé

moře, kde je život pouze na mikrobiální úrovni. Ideologům bezzásahové výroby „divočiny“

nevadí, že strom je základní ekostabilizační a ekoklimatickou jednotkou. Dochází k likvidaci

funkce  Chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  Šumava,  není  naplňována  Ramsarská

úmluva  o  mokřadech,  Evropská  úmluva  o  krajině  či  Směrnice  92/43/EHS  o  ochraně

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přičemž Biosférická

rezervace UNESCO Šumava se stala pouhou „nálepkou“.



Minulé  vedení  MŽP  proklamativně  prosazovalo  předběžnou  opatrnost,  současné  MŽP

využívá  experimentální  hazard  k  neopodstatněnému  prosazení  ideologie  bezzásahovosti  k

výrobě „jedinečné divočiny“ a tak přispělo ke vzniku národní kůrovcové kalamity. Kůrovec

má kupodivu křidélka,  přičemž i  písek ze Sahary k nám dokáží  přenést vzdušné proudy.

Rozšířením  kůrovcové  kalamity  ze  šumavské  množárny  po  celém  Česku  dochází  ke

katastrofickému  rozvrácení  domácích  ekosystémů  s  fatální  změně  mezoklimatu,  při

pozvolném  lokálním  utváření  lesostepních,  extrémně  až  polopouštních  biotopů.  Likvidace

větrolamových a vláhu vyčesávajících hřebenových smrčin způsobila stamiliardové škody na

lesních  porostech  Šumavy,  ale  i  rozsáhlé  další.    Ještě  v  50-tých  letech  bylo  možno  při

poznávání  Šumavy  každý  den  nalézt  pramen,  dnes  tam  vysychají  i  nejcennější  retenční

rašeliniště. Suché oblasti se rozšiřují po celém území Česka, zvyšuje se nebezpečí bleskových

povodní, rozšiřuje se erozní ohrožení. Návazně došlo k prudkému snížení biodiverzity, což je

možno  doložit  z  provedeného  referenčního  botanického  mapování  před  vyhlášením  EVL

Šumava, v porovnání se současným stavem.  Ideologická slepota nevnímá širší a zpětné vazby

a  globální  souvislosti.  Nutné  je  běžné,  pravidelné  komplexní  vyhodnocování  vývoje

chráněných území, což je pro ideologii nežádoucí. Úspěšná obnova lesa z pozůstalých diaspor -

mladých semenáčků zlikvidované generace se daří na chráněné karové stěně Plešného jezera,

někde  došlo  k  dosadbám (prameny Vltavy),  často  je  však  problémová,  díky  expanzivním

pokryvným druhům či extrémním povětrnostním vlivům. Tristní situace CHOPAV Šumava

nepříznivě  ovlivňuje  vodohospodářskou  situaci  povodí  Vltavy,  Úhlavy  a  Otavy  i  návazné

krajiny Česka a jejich sídel. Analogická situace nastala v dalších oblastech ČR ve vazbě na

rozšíření epidemické kůrovcové kalamity. Při ideologické „přírodní tvorbě divočiny“ jakoby

neplatily žádné omezující zákon vč. zákona o poškození životního prostředí (zák. č. 147/1966

Sb.), přičemž na „úspěšnost bezzásahové výroby divočiny“ trvale dohlíží současné MŽP a to

dokonce  v  rozporu  s  požadavky  Ministerstva  zemědělství  a  tak  kůrovcová  disturbance

smrčin „kupodivu“ postihla celé Česko. Propagandisticky vzniká různověký, různodruhový a

prostorově členěný prales, reálně je však rozvrácen celý ekosystém Česka. přičemž údajně, za

vše špatné může minulost (smrčiny, odvodnění rašelinišť).

Co napomohlo současné situaci:

- dlouhodobá mediální propaganda, ovládnutí mediálního mainstreamu,

- kariérní a oportunistické osoby, záštita NPŠ pro ideologickou zvůli, indoktrinační edukace,

- zamezení skutečné oponentury a „vytěsnání“ jinověrců z významných postů,

- politické rozhodnutí o bezzásahovosti prosazené současným MŽP.

Žel, v podtextu uskutečňované „ochrany přírody“ jsou i geopolitické a konkurenční zájmy, 

které jsou však utajované.



Vzhledem k někdejší, pestré filigránské skladbě krajinné matrice bylo Česko označováno jako

„zahrada Evropy“, Šumava, vzhledem k souvislému lesnímu komplexu jako „zelená střecha

Evropy“.  Náš venkov a zemědělství, které bylo primárně založeno na principu zodpovědnosti

a  sounáležitosti  s  přírodou,  bylo  rozvráceno  násilnou  kolektivizací.  Naši  lesní  krajinu  se

novodobě  moderně  podařilo  hazardně  rozvrátit  nezodpovědnou  totalitní  bezzásahovostí

naturistického zdivočení, pomocí „vědeckých“ ideologických frází a fabulací. 

Vývoj naší i světové situace ochrany životního prostředí, přírody a krajiny je dokumentován

dlouhodobým  rozsáhlým  množstvím  příspěvků  na  webových  stránkách  z.s.  Hnutí  Život.

Analýza situace Šumavy byla zpracována v publikaci „Šumava a její perspektivy II“, analýza

vývoje  ochrany  Šumavy  ve  spisu  „Ochrana  hodnot  přírody  a  krajiny  Šumavy“.  Vývoj

globální situace je předmětem publikace “Udržitelný vývoj světových regionů ? - ekologické

vazby vývoje lidské populace a vegetace I-VIII“.


