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Vážení,

protože Vámi řešená problematika ochrany TANAP a problematika ochrany NP Šumava jsou si 
velmi blízké, zasílám publikaci „Šumava a její perspektivy I“ a přikládám i předběžnou kapitolu      
z připravovaného druhého dílu.
 
Další informace jsou na mých webových stránkách: www.urbioprojekt-valtr.cz.

Bylo-li by možné, uvítal bych analogické spisy z problematiky TANAPu, neboť ve druhém díle se 
snažím vyčíslit škody vzniklé vynucovanou bezzásahovostí (za součinnosti řady dalších soudních 
znalců). 

Snad jen na okraj uvádím, že TANAP i ostatní cenná přírodní území Slovenska poměrně dobře 
znám, protože v době, kdy jsem nikam nemohl, většinu volného času jsem v nich trávil (a obvykle 
tam prováděl „milovníky přírody“). Dříve jsem měl vícekrát referáty na konferencích na Slovensku,
naposledy v Modre (SAV) v roce 2008. 

Srdečně zdraví a přeje zdravou přírodu pro lidi

Pavel Valtr

http://www.urbioprojekt-valtr.cz/


TANAP - úspěšná „výroba divočiny“

Stejně jako v NP Šumava, byla tam také naktrojována bezzásahovost za bratrské pomoci 

předáka Hnutí Duha J. Bláhy  (vč. vydatných finančních toků) .

Počátek zdevastované přírody zde vznikl v listopadu 2004, kdy po vichřici, v 3 km širokém 

pásu, v NP Vysoké Tatry prakticky zmizel les (padlo asi 3 tis. m3  dřeva). Díky následnému 

bezzásahovému kůrovcovému uschnutí, pod taktovkou ideologů bezzásahovosti, se ekologicky

nestabilní virtuální divočina úspěšně rozšiřuje, stejně jako u nás, pod dohledem nejvyššího 

slovensko - českého úředníka v EU L. Miky. 

Každé další větrné poryvy v těchto „proředěných“, převážně kulturních porostech, jsou 

fatální, jak v ČR tak SR, a posunují nás k ekologické katastrofě. 

V TANAPu a návazných Pieninách padlo 24. 2. 2017 asi 2000 stromů a krátce nato 5. 2. 3017  

v TANAPu pak dalších 8500 stromů. 

Obdobná situace v NP Šumava je však „jako radostná zvěst“ ideologů divočiny raději spíše 

utajována. Pouze „velkoústý“ ministr R. Brabec obratně lživě sděluje, že masakr způsobený 

vnucovanou bezzásahovostí,  by způsobil celosvětově vědecký ekosystémový asistenční 

mamagement a že po jeho násilném „receptu“ bezzásahovosti na většině území NP   „Šumava   

ani neuschne, ani se nevyschne“, ač je to v rozporu s realitou. Na místě hřebenových smrčin 

vznikají lesostepní formace, jedinečná retenční rašeliniště vysychají a vodohospodářská 

situace je zásadně trvale narušena. Jistě není podivem, že je vzhledem k jeho schopnostem (s 

legitimací č.2 po předsedovi Babišovi), resp. nejvýznamnějším manažérem populistického 

kolektivu Hnutí ANO (dříve byl ředitelem Lovochemie - podniku Agrofertu). 

Každá zločinná ideologie musí však nakonec zkolabovat !


