Ideologové bezzásahovosti a MŽP prosadili kůrovcovou apokalypsu ze šumavské množárny
Tradiční ochranu přírody nejcennějších území s dochovanými cennými přírodními a krajinnými
hodnotami změnila jednoúčelově prosazená novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která
zavedla bezzásahový přírodní vývoj, resp. ochranu přírodních procesů. K nim patří povodně,
sucha, eroze, orkánové polomy, požáry, degradace půd, epidemie chorob a škůdců ...

Realizovaný experimentální hazard v jedinečné kulturní Šumavě způsobil apokalypsu
smrkových lesů Česka ochranou kůrovcové množárny (geometricky vzrůstajícím počtem
jedinců při 3 generacích za rok) jeho rychlým šířením (migračním typem Stepping Stones),
nejprve v jz. směru převládajících větrů a vyvolal aridizaci humidní Šumavy a následně i
Česka. Dnes již ideologové bezzásahovosti ví, že jejich vize rychlé výroby přírodních
různodruhových, různověkých a různoetážových lesů nebude tak rychlá, proto začali hovořit
o několika stoletích potřebných k teoretickému "velkému obnovnímu cyklu". Přesto, jako
vůdci každé zločinné ideologie, nehodlají od svých utopických záměrů ustoupit. Současný
náměstek ředitele NP Šumava Jan Kozel v r. 2020 sděluje: přestože se v NPŠ od r. 2014
smrk nesází, je dnes v obnově 400 mil. smrků. V obnovených plochách je však z 98 % opět
smrk, pouhé 2 % tvoří bříza, jeřáb, ojediněle klen, ale ne žádoucí buk a jedle (oproti
přeshraničnímu Bayerische Wald), neboť jejich návrat je pracný a drahý. Fanatická
ideologie bezzásahové výroby přírodní divočiny má za cíl prakticky vymýtit smrk v českých
lesích na zastoupení 11 %, v lesích chce převážně listnáče. Na Šumavě prosazená
transformace: „nepřirozené“ horské smrčiny reálně znamená, že budou přírodně nahrazeny
jednodruhovými, prakticky stejnověkými a stejnoetážovými přírodními lesostepními
smrkovými formacemi - a to vše ale s bilionovými škodami! Ideologové nedokáží
predikovat vývoj, takže většinová společnost musí trpně fatalisticky očekávat budoucnost.
V dalším přírodním vývoji přírodní divočiny sehrají zásadní negativní roli vzrůstající
stresové faktory, které naordinovaná bezzásahovost znásobila:
- aridizace a nedostatek vláhy,
- vzrůstající větrné polomy,
- expanzivní pokryvné druhy trav a borůvek a související degradaci půd,
- chybějící drobné narušování půdního povrchu potřebné ke kontaktu diaspor s půdou,

- problematické dosažení reprodukčního /semenného vývojového stadia nových smrků
v narušeném mezoklimatu horské aridizované Šumavy se vzrůstajícími extrémy
počasí (bez ochrany matečných stromů).
Současnou situaci NPŠ charakterizují následující fakta (P. Martan: Lesy českého státu II):
- rok 2017: z příkazu ředitele se proti kůrovci nezasahuje cca na 51 % území
- rok 2018: kůrovec se masivně šíří z NP do vnitrozemí, NPŠ zastavuje pěstování sazenic
v lesních školkách
- rok 2019: v bezzásahovém území 16 400 ha se les obnovuje na 60 % území, bezlesí je na
40 % (6000 ha), tedy holiny bez dřevin nebo s jejich nevýznamným počtem
- rok 2020: ministr R. Brabec vyhlašuje od 1. března novou zonaci s oficiální
bezzásahovostí na většině území - 52 % na 15 let (což časově podivně harmonizuje
se smrtelným kovidem 19).
Uvedená publikace uvádí i problematiku současné a žádoucí druhové skladby dřevin a
žádoucí řešení. Zóna horských smrčin nad 1100 m n.m. nebyla nikdy výrazně ovlivněna
těžbou ani výsadbou, až dnes, lidským rozhodnutím - jejich uschnutím pro „nový, lepší,
přírodní les“. Geometricky se množící kůrovec „utekl“ ze své chráněné množárny v NPŠ a
tak ideologie bezzásahovosti se zasloužila zatím o celkem 180 tis. ha kůrovcově uschlých
lesů ČR, na jejichž pozadí je nejen ekologický, ale i ekonomický rozvrat. Výhledová situace
může znamenat obdobnou realitu jako v Nizozemsku aj. zemích západní Evropy, t.j.

většinový dovoz dřeva, a to z tropických zemí !
Závěry analýzy stavu a vývoje ekologické udržitelnosti všech zemí planety Země
v publikaci „Udržitelný vývoj světových regionů ? Ekologické vazby vývoje lidské
populace a vegetace“ (celkem 700 stran, P. Valtr) uvádí, že dramatický, celosvětový
úbytek ploch lesů je základním důvodem vzrůstajícího sucha, zvyšování teplot a
postupujících klimatických změn Země.
V ideologicky prosazené bezzásahové přírodní výrobě divočiny v ČR je zcela
opovrhován základní požadavek ochrany přírody - předběžná opatrnost, ač dochází
k rozsáhlým environmentálním a ekonomickým zločinným škodám. V uvedené
realizované „koncepci“ chce MŽP a AOPK vyhlašovat další národní parky a na nich
povinně požadovat bezzásahovost na většině území ! Počátek rozvratu našich lesů
spočíval v legislativním zakotvení vrchního státního dozoru MŽP nad lesy ČR.
Dlouhodobě opakované situační informace a prosby na předsedu vlády a MŽP k omezení
bezzásahovosti zůstávají bez odezvy. Současné tristní rozšiřování kůrovce, zřejmě stejně
jako ideology, asi nic nezastaví.

