Jednoúčelová novela zák. č. 114/1992 Sb. a snahy o její zamítnutí
K fatálnímu ekologickému rozvrácení rozsáhlého území ČR dochází naktrojovanou doktrínou
ochrany bezzásahových přírodních procesů, oproti tradiční ochraně dochovaných hodnot
přírody a krajiny. Bezzásahové přírodní procesy se podařilo jako „moderní vědeckou“
ochranu vnutit v gerilově vymezené „exteriérové laboratoři - experimentálním území“
Šumavy (nejen v NP, ale i v CHKO) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Základní požadavek jednoduše vysvětluje její absolventka, žádající o práci,
která na otázku co se Šumavou sděluje: je třeba aby všechno uschlo ..... aby vznikl přírodní les
..... ale bude to těžké. Tento proces je ve zkratce dokladován v publikaci „Ochrana hodnot
přírody a krajiny Šumavy“. Současnou situaci zaznamenává další publikace „Indoktrinace
bezzásahových přírodních procesů v ochraně přírody kulturních území a stresové faktory
klimatických změn“.
Současné MŽP připravilo novelu stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.,
která požaduje po „šumavském úspěchu“ uzákonit ideologickou výrobu „přírodní přírody“
ve všech národních parcích. Bezzásahové přírodními procesy bez vlivu lidí způsobily na Šumavě
nezodpovědnou likvidaci přírodních hodnot, biodiverzity, lesů i vodní retence a vznik ekologicky
devastovaného polostepního území, tedy neudržitelný environmentální, ekonomický i sociální
vývoj. Navrhovaná jednoúčelová novela by umožnila zakrýt rozsáhlé škody „moderní divočiny“,
vzniklé chtěnou disturbancí hřebenových smrčin, v délce 40 km na rozloze cca 25 tis ha.
K připravované novele předává Petr Martan „Petici NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko Vimpersko - Strakonicko“, tentokrát Senátu Parlamentu ČR, kterou převezme předseda Milan Štech
ve středu 17. března 2016 ve 14,30 hod,
Na základě množství protestních aktivit pořádá MŽP seminář „Nová právní úprava národních
parků obsažená v novele zák. č. 114/1992 Sb. (sněmovní tisk 501)“ ve čtvrtek 25.2.2016
v 9,30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205, za účasti
současného vedení MŽP -Mgr. Richarda Brabce, Ing. Vladimíra Many, Ing. Vladimíra Dolejského
a Ing. Jana Hřebačky (KRNAP).

