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Věc: podnět k usnesení vlády České republiky

Vážený pane předsedo vlády,

Vážený pane ministře zemědělství.

   Zastupuji neziskovou organizaci, která se zabývá propagací lesnictví, prací s veřejností 

a iniciativami pro záchranu lesů v současné kalamitě sucha a kůrovce. 

Přikládám svou poslední knihu "Lesy českého státu II.", která chce uctít zemřelé při práci v

lese a srozumitelně vysvětlit současnou lesnickou problematiku. Kniha také přináší 

historické skutečnosti o tom, jak české lesnictví zvládlo velké lesní kalamity. Zastavení 

kalamit sucha a kůrovce (v letech 1945-1990) vždy probíhalo jako celonárodní vládou 

řízená kampaň za účasti škol všech stupňů. 

   Vážený pane premiére, Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste předložili vládě návrh 

na krizové usnesení, které:

1. Ukládá pracovní povinnost v délce 1 měsíc v kalendářním roce 2020 žákům a 

studentům starším 18-ti let u všech typů škol, na práce v lesnictví a v zemědělství. 

2. Pověřuje příslušného ministra k předložení novely příslušného zákona, která by 

pracovní povinnost uvedenou v bodu 1. zavedla trvale v rozsahu 2 týdnů ve školním

roce; rozšířila ji od věku 16 let na práce jim úměrné a za určitých podmínek. 

Odůvodnění:

   Navrhovaný bod 1. reaguje na současnou korona-virovou krizi a stav nouze a následné 

období, kdy v ČR nebudou zahraniční dělníci na práci v lese a v zemědělství. Hrozí, že 

vykácené lesy nebudou obnoveny a zemědělská výroba bude ochromena. Přibýváním 

neobnovených lesů se prohloubí sucho a nedostatek vody; z nedostatku manuálních 

pracovníků budou potraviny, zvláště ovoce a zelenina, za sociálně neúnosné ceny. 

   Pracovní povinnost pro mladé lidi není žádný totalitní prvek. V současné krizové době 

má význam vlastenecký: jde o záchranu a obnovu lesů, jejichž veřejné užitky využívají 



všichni; jde o zajištění potravinové soběstačnosti ČR. To vše jsou v dnešní krizi důležitější 

hodnoty, než je vzdělání. 

   Manuální práce mládeže v době ohrožení českého národa bude vychovávat k 

vlastenectví více, než dnes činí školy. Dnešní školství zdeformovalo mládež tak, že se 

velký podíl z nich cítí více Evropanem než-li Čechem; nevnímají krajinu jako živitelku, 

opovrhují hospodářem a nadřazují hodnotu bezzásahových lesů nad trvale udržitelné 

hospodaření v nich. Výsledkem dlouhodobého působení škol jsou změny ve vývoji vědomí

dětí a mládeže směrem: ano - ochraně přírody a samovolným procesům a dosažení 

bezuhlíkové společnosti co nejdříve. Přitom rychlá obnova lesů je významný způsob pro 

ukládání uhlíku ve dřevě. Pracovní výchova pro tvorbu ekologického uvědomění je 

založena na získávání zkušeností s manuální prací v lese a na poli. Jen prací se zemí si 

lze uvědomit tu pravou sounáležitost se Zemí a životním prostředím. 

 Vážený pane premiére a Vážený pane ministře,

děkuji Vám a celé vládě za projednání tohoto podnětu.

                       S pozdravem Lesu zdar!

Petr Martan

ředitel o.p.s.
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Vážení přátelé živých lesů,

během uplynulých 30 let se v této zemi nepodařilo prosadit odpovědný přístup k přírodě a lesům. 

Stále je uplatňována ideologie nezasahování a děje se tak v zájmu relativně nepočetné skupiny těch,

kteří žijí z dotací na šíření této ideologie nebo jimž to umožňuje drancovat lesy prostřednictvím 

kůrovcového dřeva nebo kteří si souhlasem s touto ideologií zajišťují své jiné zájmy.  Všechny 

vlády, Pithartovou počínaje, ekologismu nechávaly volné pole působnosti nebo jej dokonce šířily a 

prosazovaly.

Šíření této ideologie zasáhlo značnou část obyvatel, kteří podporují myšlenku ochrany přírody, ale 
již si neověří (ani na to nemají znalosti nebo schopnosti), zda propagovaná verze ochrany přírody 
přírodu a životní prostředí vlastně nepoškozuje. Bezpochyby je to ze značné míry způsobeno i tím, 
že ekologistická fronta je jednotná a bohatě honorovaná a před veřejností v podstatě reprezentovaná
mocným Hnutím Duha, které má k dispozici všechna propagandistická média (a dokonce má i 
vlastní ministerstvo), kdežto oponentní strana je roztříštěna ve spoustu drobných až titěrných spolků
a společků nebo i jen jednotlivců.

Výzvy vládním strukturám (hejtmanstvo, vláda, prezident, ombudsman, policie, soudy...) ve věci 
kůrovce, kůrovcové kalamity a ochrany lesa buď zůstávají úplně bez odezvy, nebo se jim dostává 
odpovědí pouze formálních!

Snad by cesta k oslabení pozice ekologistů mohla vést přes sloučení všech našich iniciativ 
občanských i opravdových vědeckých sfér do společné zastřešující organizace, která by se stala 
jediným partnerem vládnoucím strukturám a která by byla i ve společnosti více slyšet; pak by se 
snad mohlo i podařit donutit ekologistické pseudovědce a kůrovcové profesory k seriózní věcné 
diskusi, kterou trvale ignorují. Samozřejmě by se muselo jednat o do určité míry "profesionální" 
organizaci, jejíž činnost by ale mohla být financována např. z dotací MŽP (i Hnutí Duha stojí na 
profesionální bázi a je financováno z MŽP). Snad by se mezi námi našel nějaký extrovert s 
patřičnými zkušenostmi a erudicí, zápalem a potřebnými kontakty, který by se organizační stránky 
ujal.

Samozřejmě si uvědomuji nebezpečnost členství v takovéto organizaci  pro každého, kdo je závislý 
na zakázkách z veřejných zdrojů ovládaných státem a ekologisty, ale v těchto případech by se 
mohlo jednat o tichou podporu a tajenou spolupráci. (Ano, v takovém režimu prostě  žijeme.)

Co myslíte?

Vladimír Říha, Šumava 21

Vážené kolegyně a kolegové,

rád bych "potrápil" naše kompetentní vůdce následujícím dopisem. Pokud by Vám nevadilo uvedení
Vašeho jména spolu s mým, prosím, sdělte to.

Zároveň s tímto dopisem připravuji/připravujeme vlastní recept, kterým bychom obeslali dotčené 
ministry posléze, když nám nic nesdělí - to bychom ovšem již připojili žádost o personální změny 
na odborných pozicích. S pozdravem Kdo se bojí, nesmí z lesa, kolega Martin Klewar

PS: prosím, šiřte dále,ale zatím s důrazem, že se jedná o koncept. Finální produkt bude po Vašich 
připomínkách jak formálně, tak obsahově dokonalejší.

Věc: Žádost o sdělení zvoleného efektivního postupu v řešení kůrovcové kalamity v České republice,
žádost o informace o životním prostředí



obracíme se touto cestou na Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR v 
souladu s ustanovením zákona č. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím a 
ustanovením zákona č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí.

Vážený pane ministře, vážení náměstci, vážení odborní pracovníci,

jako občané této republiky a jako odborně vzdělaná a zainteresovaná veřejnost dlouhodobě 
sledujeme vývoj gradace Lýkožrouta smrkového a dalších patogenních organismů (zjm. Vyhláška 
MZe č.101/1996 Sb O ochraně lesa).

Stejně jako postup škodlivých činitelů v lesích našeho státu, sledujeme také postup kompetentních 
orgánů a výsledky jejich konání. Domníváme se, že jsme spolu s Vámi ve shodě v tom tvrzení, že se 
nedaří postupovat efektivně ke kýženému cíli a tedy k zastavení kůrovcové kalamity, či trváte-li na 
jiné formulaci, na zastavení Rozpadu našich lesů v důsledku působení kůrovce, sucha a dalších 
faktorů v synergických vztazích příčina-následek.

S odkazem na shora uvedené zákony o právu na informace Vás žádáme o sdělení zvoleného 
postupu, kterým hodláte efektivně postupovat na ochranu lesů České republiky a tedy v zájmu nás 
všech. Naprosto si uvědomujeme složité konsekvence, které řešení každého problému provázejí, 
chceme ale slyšet z kompetentních míst jasnou strategii, která může spět ke zdárnému 
cíli. Nebráníme se prostudování rozsáhlejšího odborného materiálu, ale především chceme zvědět 
jasnou strategii toho, podle jakých praktických kroků hodláte postupovat.

S přáním zdravého životního prostředí a v očekávání Vaší odpovědi, za kolektiv dále jmenovaných 
lesníků, hospodářů, ekologů, urbanistů, přírodovědců a pedagogů

Martin Klewar, současný předseda Hnutí Život z.s., www.hnutizivot.cz

Ahoj Martine,

pokud se jedná o dotaz, pak doporučuji:
- žádat informace POUZE dle z. 106/1999 Sb. (je efektivnější než z. 123/1998 Sb.);
- formulovat dotaz jasně a jednoznačně konkrétními požadavky/otázkami, aby bylo zcela zřejmé, 
jaké informace, v jaké kvalitě a v jaké podrobnosti má odpověď obsahovat, ale přitom úsporně, aby 
se požadavek adresátům "neztratil" v rozsáhlém textu;
- adresovat jej každému ministerstvu zvlášť.

pokud se jedná o otevřený dopis, pak považuji odkaz na z. 106/1999 Sb. nebo z. 123/1998 Sb. za 
irelevantní, protože "otevřený dopis" je určen především médiím a pro adresáty je zamýšlen jako 
apel na jejich čest a odpovědnost - a to zákony 106 a 123 neřeší (a asi ani žádný jiný).

Drazí v Šumavě. 

Samozřejmě, že mám obavy o stupňující se gradaci kůrovců (a dalších vyjmenovaných potvor). 

To už je fakt, o něž se z povolaných (leč velmi nekompetentních) míst dozvíme mnohoslovné NIC, 
jehož obsahem bude, že s námi naše obavy sdílí, leč konají seč mohou, a v brzku bude s kůrovci a 
spol ámen! 

Mé obavy, nutno říci že mnohem většího rázu, se upínají k obnově lesa! 

Kůrovec a obnova lesa......co na to inženíři genetického mutování pravdy!

http://www.hnutizivot.cz/


Za viníka špatné obnovy byla označena zvěř spárkatá, jejíž genocida si nezavdá s holokaustem! 

Ale budu-li brát současnou "obnovní" politiku správců Šumavy, pak se opírají o nové vědecké 
poznatky, že zde byl z 96% smrk (zdejší hutě tak zřejmě tavily smrkem!!!), tudíž není co obnovovat
a les si pomůže sám. 

Je tak zastírána obecná pravda, že na obnovu peníze nejsou a účel tak světí prostředky! 

A účelem je přesvědčit veřejnost, že schwarzenbergská a socialistická hospodářská smrková 
monokultura jsou pokračováním pralesa. 

Což je ovšem historický průser! 

Pak připomínku, je-li předmětem dopis otevřený, pak by měl být koncipován trochu jinak. Ale 
předpokládám, že otevřený nebude, že bude adresný. 

No a závěrem , zbude-li místečko, tak bych poprosil dopsat k sygnatářům „…starostů“, neb si 
myslím, že by se tam toto slůvko mělo ocitnout právem. 

Toliko moje trocha do mlýnice. 

Lesu zdar! 

A. Schubert

Kolegové, v rámci snahy o prosazení odpovědného postupu ministrů a vlády ČR jsem dle mého 
vědomí poslal níže uvedený text s tím, že by šlo současný Nouzový stav využít pro rozšíření na lesní 
porosty napadené biologickými škůdci a zmírnit hrozby z rozsáhlého zničení lesů a  odlesnění 
značných ploch. Je také žádoucí využít většiny studentů v krajích (jsou-li doma) k sázení sazenic a 
zalesňovat kůrovcové holiny. 

Vyplní se čas, odstraní se nuda, a zvýšíme socio-ekologické vnímání lesa pod heslem SÁZÍME 
BUDOUCNOST, kterou si nenecháme zničit nevhodnými koncepcemi. Nastupující výrobní krizi i 
ekonomickou lze zmírnit právě aktivitou SÁZÍME BUDOUCNOST, v lesích se málokdo nakazí  a 
pobyt na čerstvém vzduchu rekonvalescenci občanů prospěje.
Komu: sekretariat.brs@vlada.cz Datum: 21. 3. 2020 21:45:04
Předmět: Nouzový stav na lesy ČR v důsledku přemnožení škůdců 

Vážení vysocí státní činitelé,

vyhlášení Nouzového stavu na území ČR s řadou omezení je nutné doplnit o rozšíření 
NOUZOVÉHO STAVU na lesy v ČR s tím, že musíme zabránit dalšímu šíření kůrovcové kalamity
až úplnému zničení všech jehličnatých lesních porostů z mimořádného přemnožení prazitních 
škůdců - podkorního hmyzu (s obrovskou natalitou lýkožrouta, lýkohuba aj.). 

Je nutné neprodleně nasadit k zmírnění gradace podkorního hmyzu všechny dostupné prostředky, 
přípravky a síly s ochrannými pomůckami, a včas objednat dostatek účinných insekticidů a 
prostředků na hubení škůdců. 

Dopady ze zničení všech lesů (okolo r. 2023) prohloubí klimatickou změnu, výrazně změní krajinu 
a přes opakovaná upozornění ministrů MZe a MŽp jsme nedosáhly změny v jejich jednání tak, aby 
se podařilo rozsah kalamitních  stavů lesů snížit. Bez účinných chemických prostředků se nepodaří 
zmírnit napadení stromů škůdci, a zdrcující vyjádření MŽp, že kůrovec zmizí, až sežere všechny 
své hostitele, dokládá mimořádně nebezpečné plnění vysoké státní funkce ministry MŽp (a MZe). 



Proč a jak se do vysokých státních funkcí dostanou takový politici, kteří i přes upozornění na 
zanedbání svých povinností (kontrola činnosti ČIŽP,  AOPK, KÚ a ORP v oblasti ŽP - lesů) 
nenapraví svá pochybení a škody na lesích zvyšují. Prosazují vyhlášky škodlivé k budoucímu 
vývoji na holinách

Pro značnou nekompetentnost je nutné provést i personální změny na důležitých místech. Většina 
nezaměstnaných i občanů evidovaných na Úřadu Práce musí být nasazeni k zalesňování 
kůrovcových holin a lze zabránit jejich zabuřenění  invazivní vegetací.

I mlčení je spolupachatelství těch, kteří značné poškození lesů dokáží věrohodně předvídat a 
nezasadí-li se o nápravu.

Proto tak činím a věřím, že  na uvedené  upozornění bude BRS adekvátně reagovat. Vaši reakci 
očekávám obratem.

Jaroslav Novák, místopředseda Hnutí život z.s.

Dobré ráno všem přátelům zelené Šumavy, 

zatím prohráváme co se dá, svět poslouchá nemocnou Gretu a i ředitelka Hnutí Duha se nechala 
v LN slyšet, jak je koronakrize výzvou k urychlení přechodu na bezuhlíkovou společnost.

Ale věci se rychle mění.

Až donedávna jsem si myslel, že EU ekonomicky zkrachuje na programu New Green Deal, ale 
zřejmě to zelené bláznovství předběhnou ekonomické následky koronakrize a na ty "zelené blbostě"
(ano, s e s háčkem na konci) nebudou peníze.

Vítám každou snahu o sjednocení sil a s dr. Zahradníkem (a dalšími) nabídneme spolupráci v nějaké
"parlamentní skupině" podporující vaši iniciativu.

Přátelsky všem Tomáš Jirsa.

LESU ZDAR, KORONAVIRU ZMAR!
LESU ZDAR, ZELENÝM BLÁZNŮM ZMAR! 

Vážení, 

současné dění (až hysterie) okolo koronaviru  ukazuje zcela vychýlenou péči politiků o své voliče, 
o nás všechny. 

Negativní dopady koronaviru se zaplatí zadlužením státu u vybraných bank, namísto vydáním 
státního přes ČNB korona-dluhopisu, pumpováním peněz do spotřeby - lid musí dostat peníze, 
namísto podpory  a neprodleným zahájením důležitých energetických vodohospodářský dopravních 
a zejména nápravě kůrovcové kalamity (KK). Do lesů by bylo možné nasadit tisíce domácí 
karanténou postižených lidí=sazečů a zalesňovat, zalesňovat, zalesňovat holiny po KK!!!

Zalesňovat = to by byla výzva lidu ČR, otevřených a odpovědných politiků ČR, pokud by ze svého 
PR akvária alespoň vystrčili hlavu a chtěli napravit  (své) státní selhání v ochraně lesa před KK. I 
takové opatření lze navrhnout, nejvyšší čas do Ústředního krizového štábu navrhnout, zmírní socio-
ekonomické dopady a na zdravém lesním vzduchu se zatím nikdo nenakazil, odstupy jsou jisté.

S pozdravem
Jaroslav Novák




