
„Zelení konkvistadoři“

Motto: „Příčinou krize je morální bída“     Tomáš Baťa

Novodobou současnost katastrofálně destabilizují intenzivně se šířící extrémistické ideologie. 
První  z  nich  je  zaměřena  na  válečné  vytváření  chalifátu,  tzv.  „islámského  státu“ a  zničení
„kacířského Západu“, což bez větších problémů chápeme jako ohrožení naší existence i kultury.
Další  ideologie,  kupodivu  prosazovaná  v  některých  evropských  zemích  pod  hlavičkou  EU,
prosazuje výrobu „divočiny“ bezzásahovými přírodními procesy v kulturních územích, Ustavený a
rozšiřovaný  „chalifát  divočiny“  pod  dohledem  jmenovaných  „imámů“ je  zahalován
fabulovanými idejemi a mlžením, přičemž nejde ani o vědeckou, ani moderní ochranu přírody která
pomáhá  přírodě,  pouze  likviduje  doposud  citlivě  extenzivně  využívanou  polokulturní  přírodu,
zejména  její  biodiverzitu,  narušuje  stabilizovaný  vodní  režim  a  vyhání  obyvatelstvo  i  turisty,
Uvedená ideologie byla u nás postupně a nenápadně prosazována a uskutečňována v závislosti na
politické  situaci  a  přítomnosti  „Zelených“  ve  vládní  struktuře.  Naneštěstí,  díky  nedostatečně
vnímavosti antropogenních ekologických vlivů na přírodu a klima současnou generací, je dnešní
realita  fatální.  Slepý  avanturismus  bezzásahovosti  nesleduje  environmentální,  sociální  a
ekonomickou udržitelnost, nejsou sledovány širší a zpětné vlivy, nedochází k předběžné opatrnosti,
nevychází z konsensu, ale diktátu. (Jen na okraj: ideology nezajímá, že většinu dřeva vyvážíme
(40  %)  a  naopak  většinu  masa  dovážíme  -  více  než  60  %  vepřového,  atd).  Stačí  posoudit
vnucované, rozšiřované chráněné a byrokraticky „udržované“ tzv. „evropsky významné lokality“,
nebo  naoktrojovanou výrobu virtuální divočiny na Šumavě („divoké srdce Evropy“), ideologicky
požadovanou  v  dalších  národních  parcích  ČR.  „Hraběcí“  doporučení  ideologů  spočívají
v prosazování „pouze přírodních procesů“ a „přizpůsobení se měnícímu klimatu“, místo skutečně
moderní  potřebné asistenční  biotopové pomoci.  Tuto  škodlivou zločinnou bezzásahovou výrobu
virtuální divočiny v současnosti   dále prosazují ideologičtí  předáci k zahlazení odpovědnosti za
způsobené škody  ve spekulativně   připravované jednoúčelové  novelizaci  zákona o  ochraně
přírody a krajiny (MŽP ČR - R. Brabec, V. Dolejský, placené Hnutí Duha - J. Bláha). Záštitu
poskytuje nejvyšší slovensko-český úředník v EK L. Míko a oportunističtí akademici (B. Moldán -
dříve  kupodivu  navrhující  zmenšení  NP Šumava,  J.  Fanta,  dříve  kupodivu  zajišťující  výsadby
v imisně poškozeném NP Krkonoše). 
Nejbližší příklady reálné skutečnosti vývoje polokulturních biotopů:
- Středozemí: po likvidaci stálozelených lesů (dubových, vavřínových, borových, cedrových, ...) 
přírodní procesy  již tyto ekologicky stabilizující biotopy bez lidské pomoci neobnovily (v lepším 
případě to byly trnité křovinaté macchie), takže zde od jihu dlouhodobě dochází k postupnému 
zpouštňování / dezertifikaci (příroda ani trh si sám nepomůže)
- Karpaty: vlivem extenzivní pastvy je dosud zachovávána největší biodiverzita v Evropě
- Švýcarsko: záviděníhodná jedinečná příroda vychází z jejího citlivého “harmonického“ využívání 
obyvateli a turisty, přičemž jim stačí jeden národní park a další nechtějí. 

P.  S.:  Ideologičtí  předáci  jsou  obvykle  kariérní  a  oportunistické  osobnosti,  kteří  za  pomoci
jednostranné  propagandistické  mediální  masáže,  zamezení  reálně  hodnotících  informací,
korumpování a zastrašování (vč. ztráty pracovních pozic) naoktrojovávají pouze přírodní procesy a
vylučují člověka, byť je integrální součástí přírody (tam mohou „souvěrci“), z trvale rozšiřovaného
množství  chráněných  zkulturněných  „přírodních“  území.  Což  nestačí  zkušenosti  s  předchozími
dvěma zhoubnými ideologiemi ? Vzhledem k rozsáhle vzrůstajícím škodám je možno ideology
výroby „virtuální  zážitkové divočiny s  predátory“  označit  za  novodobé „zelené  konkvistadory“
ničícími tradiční hodnoty přírody a krajiny „zahrady Čech“.
Analytické údaje a další data poskytují:
- publikace Šumava a její perspektivy I, II
- publikace Květena světových regionů v ekologických souvislostech I - VIII
- www.hnutizivot.cz


