Yosemitský NP
Jeden z nejstarších (vyhlášen v r. 1890), nejkrásnějších, nejznámějších a nejvíce zavedených
národních parků USA je opravdovou (ne virtuální) divočinou (na rozloze cca 3 tis. km 2,
v nadmořské výšce 600 - 4000 m, s ledovci, kaňony, jezery, vodopády, sekvojci, 5 vegetačními
pásmy a BR UNESCO). Přesto se zde praktikuje asistenční přístup k přírodním procesům, zejména
disturbancím vč. požárů (případný požár je úzkostlivě hlídán z vyhlídkových stanic a okamžitě
přivoláván asanační vrtulník i požárníci a při nezbytné potřebě jeho zastavení je zakládán lokální
protipožár). Dokonce je sledováno nenarušování panoramatu. Oproti ideologům bezzásahové
Šumavy není zde zájem repatriovat vybité vlky a medvědy, neboť medvědi baribalové (Ursus
americanus eremicus) způsobovali rozsáhlé škody a každoročně docházelo k několika stovkám
konfliktů s návštěvníky parku, neboť se za potravou běžně vloupali jak do kontejnerů na odpady,
tak do aut na parkovištích. Naopak tam bylo navráceno stádo ovcí tlustorohých (Ovis canadensis)
k „údržbě“ jedinečných vysokohorských luk. Činnost zdejších menších kočkovitých šelem – pum
(Puma concolor) je pečlivě telemetricky sledována a monitorována (stačí i na vyšší zvěř, neboť při
skoku láme krční obratel). Příkladná je průvodcovská činnost rangerů a návštěvnického centra.
V NP se provozuje tisícovka nejstarších žulových horolezeckých výstupů (zejména stěna El
Capitan), je zde 13 ATC a množství tábořišť, parkem projíždí bezplatný bus. Tedy ani zde se
zdaleka nejedná o ideologické iracionální bezzásahové prosazování přírodních procesů a rozsáhlé
omezování přístupu (jako u našich „ortodoxních ochránců“).
Bezzásahovost v podmínkách ČR nemůže být programová, neboť je přijatelná pouze v přírodních,
nezkulturněných plochách, a to i tam pouze časově nebo lokálně omezeně (tedy v závorce). Žel,
propagandisticky se u nás sofistikovaně módně uplatňuje bezzásahovost. Šumava, kromě ochuzení
o stabilizační tvrdé dřeviny, zažila již 3 generace výsadeb smrků, příp. dalších dřevin, takže jsou
zde polokulturní porosty a kulturní území bezlesí a horských luk. I v pralesových torzech je
nezbytná ekosystémová lidská asistence – viz publikace Dynamika vývoje pralesových rezervací
v ČR I-III, Academia Praha 2012, na základě dlouhodobého výzkumu kolektivu autorů. Současnou
bezzásahovostí byla většina dochovaných pralesových, pro naše předky posvátných stromů na
Šumavě v přítomnosti zlikvidována - díky neomezovanému napadení kůrovcem.
Požadavkem vyhlášené nadřazené mezinárodně významné Biosférická rezervace UNESCO
Šumava, je vyvážený, harmonický soulad extenzivního využívání přírodního potenciálu místním
osídlením. Národní park Šumava vznikl až následně, ale doposud je protiprávní, neboť podle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny NP vzniká zákonem, k čemuž nedošlo, přičemž
uskutečňovaná ochrana je v rozporu jak s BR UNESCO, ale i s požadavky posléze vymezené
Evropsky významné lokality.
Fatální omezování ekosystémových funkcí Šumavy nastalo naoktrojovanou bezzásahovostí:
- vysušování Šumavy v důsledku vynuceného odumření hřebenových smrčin při zvýšeném větrném
proudění způsobuje postupný zánik základního přírodního potenciálu - živých rašelinišť a současně
tristní snižování vodohospodářské funkce CHOPAV
- radikální snižování biodiverzity při zániku množství ohrožených a chráněných organismů,
zejména sukcesním zalesňováním a zánikem bezlesí (které bylo udržováno extenzivním
obhospodařováním – pastvou a kosením) při poklesu jejího podílu z více než 30 % pod 5 %
- zvyšování extrémity mezoklimatu, snižování ukládání uhlíku, rozšiřování erozních jevů, odnos
půdy a vymývání živin, intoxikace vod ledovcových jezer ...
- nebezpečí rozsáhlých požárů.
Bezzásahovost nesleduje celistvost problematiky, širší a zpětné vazby a zejména dlouhodobou
udržitelnost, která je narušována jak environmentálně, tak sociálně - trvale degresivní demografický
vývoj (vylidňování) a zejména ekonomicky širšího regionu Šumavy, s dopady na celou ČR.

Postupně docházelo k živelnému zavádění a rozšiřování bezzásahovosti a I. zóny na Šumavě,
přičemž ideologové bezzásahovosti prosazují další rozšiřování bezzásahovosti a I. zóny nad 70 %
a to bez jakéhokoliv vědeckého opodstatněného a ověřeného zdůvodnění a proti vůli většiny
obyvatel, za masivního mediální přesvědčováni o přínosech „virtuální“ divočiny.

