
MŽP likviduje nejcennější území přírody
MŽP je ve střetu s ČAZV, MZe, světově vědeckým managemetem. obyvateli i obcemi

Doktrinu / ideologii: ochranu živelných přírodních procesů, (které naši „nezkušení“ předkové 
pokládali za katastrofické - epidemie škůdců, vichřice, povodně, sucha, eroze) naoktrojovala 
skupinka osob navázaných na JČU k „ušlechtilé“ hazardní výrobě virtuální divočiny v 
kolonizovaných kulturních územích ČR. K zamezení odpovědnosti za škody způsobené na Šumavě 
a dnes již nevratné ekologické rozvrácení smrkového lesa s přechodem na aridní lesostep (díky 
extrémizujícím hřebenovým klimatickým, vodohospodářským faktorům) a rozsáhlé likvidací 
evropsky chráněných biotopů a organismů,  chce tuto zvrhlou ochranu přírodních procesů prosadit 
ve všech národních parcích, návrhem jednoúčelové novelizace zák. o ochraně přírody a krajiny. 
Žel tito ideologové již neprožívali dynamiku přírodních cyklů, nesledují zpětné a širší vazby 
(zejména zachování CHOPAV), vychází jen z teoretických, nepodložených předpokladů. Současná 
světově vědecká ochrana přírody ale spočívá v ekosystémovém a asistenčním  adaptačním a 
mitigačním managementu.
Protože ideologičtí předáci si dnes již začali uvědomovat neudržitelnost bezzásahových přírodních 
procesů, prohlašují, že v ostatních chráněných územích bude uplatňován postupný citlivý 
management (sledující zachování chráněných biotopů a chráněných roslin). Proto halasně vyhlásili 
v NPR Mohelnské hadcové stepi likvidaci vzrostlých invazních borovic v mýtním věku a tzv. návrat
do 30-tých let minulého století (tradiční citlivá ochrana musí být však uplatňována  postupným 
citlivým managementem, ne revolučním zvratem).

Na posledním zasedání ČAZV, věnovaném hospodaření s vodou v krajině, které proběhlo  v březnu 
2016 ve spolupráci s MZe, (zástupci MŽP ministr Brabec a náměstek Dolejský se nedostavili), 
byly konstatovány odlišné koncepční pohledy: řada povolených odběrů vod z jednotlivých 
povodích nebude v době sucha schopna plnit potřebné požadavky, z hlediska dostupnosti vody jsme
na tom po Kypru a Maltě nejhůře, počet uvažovaných tzv. LAPV byl tristně snížen na 1/10 a MŽP 
nechce další povolovat a dále, že tzv. měkká (přírodě blízká“ opatření nejsou schopna plnit 
požadavky jak za sucha, tak za povodní (potřeba vzít si příklad s hospodaření s dešťovou vodou 
v zahraničí (Izrael, Austrálie, JAR). Celosvětově je situace kritická, oproti účinnému zadržování 
dešťové vody, se začíná již čerpat fosilní voda. Bez vody není života, proto je nutno v Politice 
územního rozvoje ČR vymezit prioritu zabezpečení udržitelného vodního hospodářství  nad 
ochranou přírody.

Naše MŽP je v pohodě, neboť doposud se daří naoktrojovanými přírodními procesy vyrábět 
„virtuální divočinu“, kde pocitově funguje kulisa suchých (a v suchu netlejících smrků), avšak 
vzniká ekologicky neudržitelná „mediteránní aridizovaná lesostep. Postupně jsou vytlačováni 
obyvatelé a turisté, stačí doplnit predátory a máme dlouhodobě připravované jagdhofy, přístupné 
pro VIP lovce z rezortů v Bavorsku a „vědecké souvěrce“. Hydra MŽP se opírá o militantní, 
luxusně placené Hnutí Duha a skupinku „vědecké platformy“ převážně z JČU. Proti nim však stojí 
stovky vědců ČAZV, MZe, obce i turisté a obyvatelé.  K dosažení cílů jsou používány prostředky 
fabulace (např. proklamace „Otevřená Šumava“, avšak  za protestní pochod z.s. Otevřená Šumava 
po nesmyslně pro turisty uzavřené silnici Březník - Modrý sloup v délce 2,8 km, P. Hubený 
gubernárorsky navrhl pokutu 2 mil. Kč, přičemž „zelené milice“ Hnutí Duha mohou volně pobíhat 
po nejcennějších územích). Dále je prosazený trend udržován vyhrožováním vysokoškolským 
pedagogům, kteří mají oponentní názor (nebo přímo vyhození pracovníků z práce na významných 
postech), ale i korumpování. V současnosti je z.s. Hnutí Život dlouhodobě diskriminováno a je proti
němu uplatňováno informační embargo v rozporu s Aarhuskou úmluvou. Dopady prosazované 
zhoubné ideologie, fatálně narušující trvalou udržitelnost, byla analyzovány v množství prací 
uvedených na webu Hnutí Život. Činnost MŽP je účinně nekritizovatelná, neboť je pod politickou 
ochranou nejsilnější strany, vedené oligarchou  A. Babišem (důvod všichni ví, ale sdělují jen 
potichu). MŽP jde téměř proti všem, Hnutí Život se snaží uplatňovat racionální světové pohledy.


