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VODA je nejdůležitější surovinou pro život a přenos energií. Na naše území se dostává
pouze klimatickými srážkami   (vertikálními=déšť, sníh, kroupy cca 75%ročního úhrnu, +
horizontálními=vyčesávání  vzdušné  vlhkosti  vegetací,  známé  jako  rosa  zejména
v noci=intercepce  cca  20%,  +kondenzace=jinovatka,  v  zimě  námraza  5%)  velmi
rozkolísanými v čase i prostoru. 

V  důsledku  kladného  povrchového  napětí  se  molekuly  vody  přitahují  tak,  že  na
vegetačním (zeleném) pokryvu území  je  výraznější  naděje  srážek,  než na holinách či
městech.

Koloběh vody je založen na slunečním (tepelném) záření největší pumpy vesmíru Slunci,
otáčení  země  a  časovém  posunu  největším  územím  pro  intercepci  sibiřskou  tajgou
a Atlantikem.  Zkondenzuje-li  1  m3 vodní  páry  na  18dm3 vody,  vzniká  podtlak  a  vlhký
atlantický vzduch proudí do oblasí kondezačního prostoru=lesů zejména neopadávavých
jehličnanů. 

Proto by měla společnost  pečovat  o kulturní  životní  prostředí  takovým způsobem, aby
neomezoval lidskou činností či ponecháním rozsáhlých území samovolné destrukci dříve
obvyklých lesních systémů. Ponechání značných území nekontrolovanému šíření parzita
lýkožrouta smrkového(kůrovce) i protiprávními rozhodnutími vlády ČR po kalamitě (orkánu
Kirill 19. 1. 2007) a prodloužení lhůty (do 6 měsíců) pro odstaranění kalamitního porostu,
poškodilo  a  omezilo  blahodárnou  funkci  Šumavského  lesa  ve  všech  dříve  obvyklých
formách. 

Je  nutné  vytvořit  takové  informační  pole  v  HSP tak,  aby  veřejnost  i  politici  pochopili
význam lesa pro ŽP a zamezilo se prosazování nebezpečné ideologie přírodních procesů.
Každá ideologie je nebezpečná a zejména ta, která ohrožuje život v dostupnosti základní
suroviny pro život=VODY!

Očekávám, že budou nezbytná (rozsáhlá) území zejména hřebenů Šumavy i  Jeseníků
zalesněna převážně jehličnany a v přijatelném poměru lesy a pole+louky budeme vytvářet
podmínky pro život tak, aby nebyly ohroženy zejména vodní zdroje,  tvorba kyslíku=lesy-
plíce planety Země, vyrovnaná  biodiversita, možnost rekreace i příjemného ochlazování
vzduch v letě, ........tak, jak bylo dříve obvyklé.

Příkladů na planetě je  celá  řada,  pro ilustraci  lze uvést  z  Kolumbova deníku,  kde byl
zaznamenán (v r. ccw 1510) významný postřeh na ostrovech v Karibiku: "nestalo se nic,
jenom jsme vykáceli lesy a přestlo pršet"!!! I severní Afrika byla dříve zeleným územím
a obilnicí  Říma,  než  lidská  činnost  "zpustošila  a  vykácela  cedrové  háje"  a  umocnila
destrukci ŽP rozsáhlých území.

I  migrační  krize  je  umocněna  značně  omezenou  dostupností  vody  na  velkém  území
a obtížných životních podmínkách.



Odborná veřejnost nesmí být umlčena neodpovědnou ideologií mnohých "zfanatizovaných
šílenců",  kteří  bez  jakékoliv  odpovědnosti  manipulují  prostřednictvím  HSP  veřejností
i politiky,  vytvářející  falešné představy  o  spasitelnosti  samovolných přírodních  procesů,
kteří nerespektují spravedlivou (vybalancovanou) rovnováhu práv a očekávaných  cílů. Ve
své  činnosti  ohrožují  nejzákladnější  složky  ŽP:  VODU,  OVZDUŠÍ,  LES,  PŮDU,
VEGETACI, ŽIVOČICHY, ....A S PODPOROU (našich českých) POLITIKŮ.

Civilizace,  které  zničily  lesy,  ohrozily  vodní  zdroje  a  zanikly=vymřely.  VODA je  základ
života a na planetě Země jsou takové vyjímečné přírodní podmínky, že zde máme vodu ve
třech skupenstvích.


