
Úvod 
 

Tato konference je pořádána pod záštitou Krajského úřadu Plzeňského kraje - radního pro životního 

prostředí a zemědělství Ing. Václava Štekla Hnutím Život z.s. Hnutí život vzniklo za účelem 

ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, resp. k podpoře zachování živé přírody a 

harmonického soužití obyvatel s přírodou. Klimatické změny a udržitelný život byly tématem 

prosincového summitu - konference OSN v Paříži, návazné problémy, zejména potravní, byly 

okrajovou náplní Expa Milano 2015. Unikátní dohoda z Paříže je zatím alespoň nadějně 

proklamativní. I tato konference, podobně jako klimatický summit a Expo 2015 má významnou 

osvětovou funkci. Mozaika pohledů jednotlivých lektorů a závěrečný přehled umožňují vytvořit si 

racionální pohled na globální a místní situaci. Závěry konference chtějí napomoci zachování 

obytnosti Země pro obyvatele a živou přírodu, resp. uchování zdravé přírody a zdravé společnosti 

adaptačním a mitigačním managementem, přizpůsobujícím se či zmírňujícím narůstání stresovýců 

faktorů na nastupující klimatické změny.  

 

Šumava se od vyhlášení národním parkem dlouhodobě stala bitevním polem dvou „strategií“ 

- světově vědeckého ekosystémového asistenčního managementu 

- ideologie výroby kulisové virtuální „divočiny“ bezzásahovými přírodními procesy (povodně, 

sucha, eroze, vichřice, epidemie, ...) v kolonizovaném kulturním území Čech, vč. jejího 

znepřístupňování, resp. vyhánění obyvatel a návštěvníků. 

Na Šumavě rozsáhlým naoktrojovaným kůrovcovým experimentem došlo k „suché revoluci“, která  

díky odumření hřebenových smrčin v délce 40 km, předznamenala aridizaci tamního jedinečného 

humidního území, vysychání vodních zdrojů vč. rašelinišť, rozsáhlé omezení biologické diverzity, 

rozvrácení ekologické stability a krajinných hodnot. Což nestačí poučení z blízkého Středozemí, že 

po zlikvidování stálozelených mediteránních lesů (cedrových, vavřínových, dubových, borových) 

bezzásahovostí v lepším případě nastoupily pouze křovinaté macchie, či globální poučení, že 

bezzásahovostí dochází k rychlému rozšiřování dezertifikovaných území pouští ?  V měnícím  se 

klimatu, které se u nás klimaticky přibližuje  ke středozemnímu mediteránu, se rychle zvyšuje 

aridizace vysoušených území. Žel současné MŽP a odvozené orgány jsou „postiženy“ fatálně 

škodlivou naivně hazardní bezzásahovou ideologií, přičemž jejím záměrem je uvedenou ideologii 

legalizovat v jednoúčelové novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. Populistické heslo, resp. 

prosazovaná mantra „příroda si sama pomůže“ neplatí ve zkulturněných ekosystémech vlivem 

klimatických změn a vzrůstajících stresových faktorů ! Vnucovaná bezzásahovost = výhledová 

neobyvatelnost ! 
Konference volně navazuje na konferenci „Šumava na rozcestí“, která proběhla  v r. 2009 v Železné 

Rudě a na konferenci „NP Šumava - produkt nebo oběť doby ?“, která se uskutečnila v únoru 2012 

v Senátu v Praze. Racionální chápání dynamiky života nám přikazuje sledovat jednotlivé faktory 

nastupujících změn a navrhovat opatření k zamezení krizových situací.  Velmi dobrým vodítkem je 

souborná současná publikace předních našich vědců (Kovář M., Bárta M., Foltýn O.) „Povaha 

změny - bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace“.  

   

V současnosti dochází ke stupňování stresových faktorů nastupujících klimatických změn a 

závažným nepříznivým změnám přírodního prostředí, zejména mezoklimatu, vodního režimu, 

biodiverzity a ekologické udržitelnosti. Nezbytné je sledovat globální a místní změny vycházející 

z komplexních interakcí i reflektování zpětných a širších vazeb.  Nutné je predikovat vývoj a 

„jít mu naproti“, tedy předcházet krizovým situacím či kolapsům přírody a společnosti a to  

kromě zachování hodnotné bioty, zejména v oblastech voda, potraviny a energie.  Vedle 

environmentálních hodnot  musíme však sledovat i zachování tradičních kulturních hodnot 

„západní“ společnosti.     
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