Proč je Šumava nepřístupná, nebo jenom výběrově ?
Obyvatelé a návštěvníci jsou současným vedením parku cílevědomě vyháněni, výchovně
vzdělávací funkce jsou nahrazovány tabulemi, např. o potřebě kůrovce (který však vyloženě
škodí, např. u Plešného jezera, Pramenů Vltavy) či tabulemi o potřebě území pro tetřeva (i tam,
kde nemá vyhovující biotop).
Malé porovnání podivného přístupu k Správy NP k návštěvníkům:
- Spolek Otevřená Šumava musí např. i při výstupu na Juránkovu chatu v CHKO poníženě žádat
„gubernátora“ Šumavy Pavla Hubeného (bez výběrového řízení jmenovaného dnešním mistrem
R. Brabcem). V dalším případě žádosti o průchod z Březníku k Modrému sloupu po široké
zpevněné silnici jim to nepovolil a navrhuje jim 2 mil. pokutu !!! (pro zajímavost: tato silnice byla
již navržena k rozebrání a odvozu mimo NPŠ, přičemž tato dlouhodobá rušivá činnost by zřejmě
zdejšímu údajnému tetřevovi nevadila, ale ojedinělé průchody turistů ano !)
- Hnutí Duha (ideologicky požadující celoplošnou bezzásahovou výrobu divočiny“) se může se
svými aktivisty dlouhodobě volně potulovat volně v „přísně zakázaných územích slatí“ !!!
- Spolek „Šumavské cesty“, spřátelený se Správou NPŠ, ani nepožaduje povolení a přesto se může
volně pohybovat Šumavou.
- Protestní akce proti současnému způsobu ochrany přírody výrobou virtuální divočiny a za
zachování vodohospodářských funkcí Šumavy i proti vyhánění lidí, která (nepovoleně) proběhla
26. 9. 2015 v trase Kvilda - Prameny Vltavy, za účasti řady senátorů, poslanců, komunálních
politiků, býv, ředitelů NPŠ i zahraničních hostů z Rakouska, Německa a Slovenska, byla touto
skutečností specificky zajímavá. Opravdu by bylo unikátní pokutovat vedoucím úředníkem
NPŠ nežádoucí masovou politickou aktivitu skupinového pochodu, který vyjadřoval široký
nesouhlas s ideologickým, partyzánským vyhlášením bezzásahových území k výrobě
degradované, ekologicky nestabilní „virtuální divočiny“.
- Správa NPŠ dlouhodobě uzavírá Šumavu, takže Češi převážně nemohou na hřebeny ani pěšky,
přičemž v návazném Bavorském NP se jezdí auty až na hřebenové chaty. Správa NPŠ dnes již
umožňuje poznání Šumavy necelé stovce osob za rok (pod dohledem a za úplatu skupinkám
skupinkám 8-10 osob). Proto ke zlepšení image je propagandisticky medializováno jak se stará
o návštěvníky: vozíčkáři se mohou po povalovém chodníku několik desítek metrů posunout
k několika cílům a za poplatek bude možno na povolených „průhonech“ použít elektromobil či
elektrokolo, příp. kočár.
- Naproti tomu NP Krkonoše rozsáhle zve k návštěvě i v denním tisku, přičemž Správa dokáže
spolupracovat s místními obyvateli i turisty, byť v současnosti chrání hodnotnější biotopy
(arkto-alpinské) než Šumava !
- Jistou specifičností je, že domácím obyvatelům se zakazuje přístup do rozvrácené Šumavy,
avšak běženci budou využívat i těchto prostorů - každé území by mělo mít svého hospodáře,
který by uměl spolupracovat s přírodou !
Falešné a fabulované informace (zejména Hnutím Duha, ale i MŽP a Správou NP Šumava)
jsou při naoktrojováné bezzásahovosti dnes již běžné. Čím více dochází k ekologické,
ekonomické a sociální destabilizaci a neudržitelnosti rigidně chráněné Šumavy, tím více
ideologové zabraňují přístupu na Šumavu, kde již téměř není co chránit. Poslední farizejskou
novinkou je, že území I. zón, kterými dnes samovolně neprojde ani velký predátor, natož
člověk, se údajně zpřístupní, ale navrhuje se vyhlásit se nová sezónní „klidová“ území.
Znepřístupnění Šumavy a její bezzásahovost, místo světově vědecké biotopové asistenční
spolupráce s přírodou, jsou zločinné ! Na vyhodnocení současného a predikovaného vývoje
chráněných biotopů se zaměřila již řada zpracovaných publikací, těm však není veřejně přáno,
k oficiálnímu vyhodnocení, které mělo v NPŠ proběhnout každých 5 let doposud nedošlo !!!
Současný tristní environmetální, ekonomický i sociální vývoj se fatálně zhoršuje, což
postihuje nejen Šumavu a Pošumaví, ale dnes i celé Česko (což nevadí R. Brabcovi či
P. Hubenému, ale kupodivu snad ani Hnutí ANO ?) !

