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Novela zákona k výrobě „divočiny“ a memorandum

Budoucnost jistě vyhodnotí extempore Richarda Brabce jako ministra životního prostředí pro
jeho „geniální požadavky“ a jejich „seriozně farizejské“ prosazování.  Poslední jeho 
připravované či uskutečněné „světové“, legislativní operace jsou:

- soudně zamítnutý Plán péče NP Šumava a jeho náhrada Příkazem ředitele o způsobu péče o 
ekosystémy NPŠ v dílčích plochách (svévolně nově vymezených)

- bez předem avizovaného výběrového řízení designování fanatika divočiny Pavla Hubeného 
ředitelem NP Šumava (pro kterého vše antropogennní je v NPŠ je nepřijatelné včetně 
někdejších vodních zdrží) a analogicky i nového ředitele ČIŽP

- další znepřístupňování NP vyhlašováním nových klidových území (které již dříve soud zamítl), 
neboť slibované zpřístupnění I. zón může být jen formální, protože ty jsou navštěvovány 
pouze po komunikačních „průhonech“ (a většinové plochy se suchými smrčinami jsou 
stejně neprůchodné a životu nebezpečné), přičemž současnou skutečnost charakterizuje 
povolené volné pobíhání spolku Hnutí Duha po nepřístupných slatích, ale nepovolení 
protestního pochodu spolku Otevřená Šumava po silnici Luzenským údolím a následující 
návrh 2-milionové pokuty

- zcela jsou opomíjeny základní výchovně-vzdělávací funkce NP, záměrem je přístup do skutečně 
chráněných území pouze pro několik osob a to za poplatek (pod dozorem), příp. zpoplatnělý 
odstřel vysoké zvěře a predátorů (pro VIP hosty) 

- většinová společnost je sofistikovanou propagandou mediálně masážována o potřebě výroby 
„divočiny“, oponentura se nepřipouští, jiné názory nebo nedostatečná liberálnost se hodnotí 
propuštěním z pracovního poměru

- v jakémkoliv dalším směřování chráněných území jsou zásadně jsou přehlíženy obce a jejich 
obyvatelé 

- nařizovaná je většinová výroba „virtuální divočiny“, tj. alespoň na 50 %,  bezzásahovými 
přírodními procesy ve všech národních parcích v připraveném paragrafovaném znění, což 
ale způsobuje rozsáhlé škody, ekologickou nestabilitu, zejména vodohospodářskou a tristní 
snižování biodiverzity a také patnáctileté moratorium na tuto zločinnou „bezočivost“ . 
Doposud činila I. zóna v NP Šumava 13 %, ta však byla zcela svévolně neoficiálně 
rozšiřována přičemž v jednoúčelové revoluční novele zákona je požadována „výroba 
divočiny“ na 50 % všech národních parků !

V průvodní zprávě k nařízení vlády č. 163/1991 Sb. kterým se zřizoval Národní park Šumava
bylo řečeno, že vždy po pěti letech bude hodnocena situace národního parku, což se nestalo
ani po 5, 10, 15 či 20 letech jeho existence. Vůbec nebyly vyhodnoceny Plány péče, poslední byl
soudně zneplatněn a tak se zcela nově postupuje Příkazem ředitele P, Hubeného, který byl
designován bez výběrového řízení současným ministrem. Mezitím se situace národního parku
trvale zhoršuje !!! Do vedoucích pozic ochrany přírody se dostali ideologové výroby divočiny,
kteří partyzánsky naoktrojovali  neodsouhlasené plochy bezzásahových přírodních procesů,
jimiž se má co „nejrychleji vyrobit „přírodní les“. 
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Posledním exkluzivním kouskem je novela zákona o ochraně přírody a krajiny,   k čemuž byly
Hnutím  Život  nejprve  zaslány  na  MŽP koncepční  poznámky,  které  však  zůstaly  bez  odezvy
(přičemž  se  kupodivu  ocitly  na  internetu).    Po vyrobení  paragrafovaného  znění   jednoúčelové
novely  k  výrobě  divočiny  byl  na  MŽP zaslán    nesouhlas  s  jejím  zněním,  neboť  „přírodní“
/bezzásahové  zóny  jsou  zcela  revolučně  ve  všech  národních  parcích  navrhovány  v  podílu
alespoň 50 % -  zatím to v NPŠ bylo oficiálně 13 %,    dosud opět bez jakékoliv odezvy (přičemž
vyžádané informace nejsou rovněž zasílány) !

Ministr R. Brabec po setkání  s prezidentem republiky M. Zemanem však   zcela odlišně prohlásil
dne 13. 9. 2015 v TV 24  , že současná zonace bude zachována po dalších 15 let memorandem,
neboť  on  respektuje  princip  předběžné  opatrnosti  a  pokory  k  přírodě  !  Každý  ví,  že
současnost  znamená ta  co  bylo  doposud,  ne  ta  co  je  navrhováno  !  Memorandum je  sice
nezávazné prohlášení,  avšak M. Brabec to prohlašuje jako deklarativně závazné ujednání.
V době  globálních  klimatických  změn  je  zcela  nezodpovědné  požadovat,  aby přírodní  procesy
s námi a přírodou prováděly nastoupené degradační trendy. Pouze v  případě, že chceme podpořit
stabilizovaný  funkční  ekosystém,  je  možno  memorandum  chápat  jako  zodpovědné  jednání.
Závaznost je možno prohlásit pouze na základě širokého společenského koncensu k zajištění
ekologicky  stabilizované  situace,  ne  však  v  případě,  že  bezzásahovostí  došlo  k  fatálnímu
ohrožení vodohospodářských funkcí, snížení biologické diverzity, vzniku rozsáhlých škod a
nastoupení degradačních trendů. 

Tedy brzy uvidíme kdo fabuluje či národu lže, pokud tak tomu je, měl by takovýto ministr
sám bez vyzvání okamžitě odstoupit !!!    Pokud revolučně chceme změnit  současnou situaci
v přírodních biotopech pomocí „suché revoluce“, jedná se o zločinný hazard. Pokud nekompetentní
přírodovědec  R.  Brabec  ve  spojení  s  Hnutím  Duha  a  P.  Hubeným   chce  většinově  přikázat
bezzásahové  přírodní  procesy  ve  všech  národních  parcích,  bez  ohledu  na  světové  zkušenosti,
světové  trendy a  světovou  praxi,  pak  uvedené  ideologické  jednání  si  nezadá  s  předchozími
zločinnými  ideologiemi,  které  v  minulosti  dlouhodobě  postihly  pozitivní  vývoj  České
republiky.

Chytří lidé dokáží problémy předvídat a jít jim naproti - to platí i pro tupou ideologii výroby
divočiny,  která  čeká  jak  se  projeví  stresové  faktory  klimatických  změn,  byť  dochází   k
ekologické  destabilizaci  rozsáhlých  území.  Morální  lidé  sledují  prospěch  společenského
vývoje, kariéristé prospěch osobní či své partičky. 

Za Hnutí Život
Pavel  Valtr


