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Aarhuská úmluva o přístupu k informacím a účasti veřejnosti jako partnera veřejné správy na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v náležitostech životního prostředí, jako prvek 
environmentální demokracie, není v níže uvedeném případě, naplňována. V tomto případě se jedná 
o vysoký veřejný zájem, neboť jsou sledována především právně a normativně závazná koncepční a
strategická rozhodnutí.  Při porušování Aarhuské úmluvy může EU odepřít poskytování dotačních 
prostředků. Úmluva je podpořena i zákonem č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 
prostředí.

Hnutí Život z.s., ustavené 11.9.2014, mělo při zapsání 3.12.2014 již 60 členů. Účelem spolku je 
ochrana přírody, krajiny a životního prostředí. Členskými buňkami se postupně staly z.s. Šumava 21
a Komunita pro duchovní rozvoj, jež obě existují déle než 3 roky, další jsou v jednání. Dnes již 
členská základna přesahuje 200 členů, rozptýlených po širokém území. Zatím máme 7 čestných 
členů, převážně světových jmen, 9 soudních znalců, přičemž z velké míry sdružujeme vysoce 
erudované odborníky a racionální občany velmi různých profesí, své blogy na našich stránkách má 
již více než 40 odborníků. Naše webové stránky jsou intenzivně navštěvovány - od instalace 
počítače 6.1.2016 bylo zaznamenáno již více než 500 návštěv. 
O sdělování relevantních informací jsme požádali okamžitě po svém zapsání MŽP a také Správu NP
a CHKO Šumava. MŽP i přes opakované urgence doposud ani neodpovědělo. Správa NP a CHKO 
Šumava zasílá pouze informace o zahajovaných řízeních, kde se převážně jedná o povolení vjezdu  
k soukromým nemovitostem a povolení kácení stromů mimo les - obojí nejsou pro nás významné 
informace, stále postrádáme informace o uskutečňovaných koncepcích, strategiích, připravovaných 
opatřeních a způsobech „péče“ o dochované hodnoty.

Hnutí Život, z.s. ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje uskutečnilo 5. ledna 2006 velmi pozitivně 
hodnocenou konferenci „Klimatické změny a my - Adaptační a mitigační ekosystémový 
management při narůstání stresových faktorů klimatických změn“ k níž byl vydán sborník, 
další konference se  již připravuje ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje.

V současně uskutečňované „ochraně přírody“ nedochází k ochraně dochovaných hodnot přírody 
a krajiny (nejen NP a CHKO, ale i EVL a Biosférické rezervace UNESCO),  ale ke zhoubné 
ochraně přírodních procesů (k nimž patří epidemie škůdců, vichřice, sucha, požáry, povodně, 
eroze, ...) s fatálními dopady na kulturní krajinu. V kolonizovaném kulturním území ČR a dokonce 
za vzrůstajícího působení stresových faktorů klimatických změn je nezbytné uplatňovat světově 
vědecký ekosystémový asistenční management. Ideologie bezzásahové výroby virtuální divočiny 
(s kulisou suchých smrků), partyzánsky naoktrojovaná v šumavském experimentu, zlikvidovala 
cenné hřebenové smrčiny (vč. pralesových torz) v délce 40 km na ploše cca 20 tis. ha. Současně tam
dochází k přechodu na aridizované území, s fatálním ekologickým rozvrácením  mezoklimatu, 
vodohospodářské bilance a biodiverzity s následně ekologicky, ekonomicky i sociálně 
neudržitelným vývojem. O tom, že současná situace je kritická, vypovídají 3 loňské protestní 
pochody ke hřebenům Šumavy, kterých se zúčastnilo přes 700 osob, což by měli vnímat jak zvolení 
zástupci lidu, tak správní orgány. Příprava, režie a aktéři ideologie bezzásahové výroby virtuální 
divočiny byli analyzováni, ideologové bezzásahovosti zatím dokázali ze všech významných pozic 
odstranit oponenty a mají zájem silově prosadit bezzásahovost ve většině velkoplošných 
chráněných území. Příkladem současného jednání je projednávání petice podepsané 13 tisíci 
občany: „Za zelené lesy na Šumavě a neohrožování vodních zdrojů“  předkládaným návrhem 
jednoúčelové novely zák. č. 114/1992 Sb., (kde nainstalovaní oponenti - J. Hruška a M. Svoboda 
již neumožnili v poskytnutém čase vystoupení petentů - skutečných místních znalců).  



Nezbytné je sledovat celosvětový  vývoj v rámci ideologické mantry „příroda si sama pomůže“ - 
bráno do důsledku - ano, ale pak už bude pro nás neobyvatelná. Tak např. ve Středomoří po 
likvidaci stálozelených lesů vavřínových, dubových, cedrových či borových přírodními procesy 
v lepším případě vznikly křovinaté macchie, ... Ve Švýcarsku jim stačí jediný národní park, další 
nechtějí a stačí jim citlivé soužití obyvatel s přírodou, na Slovensku zrušily většinu velkoplošných 
chráněných území pro jejich neúnosný dopad ... , ostatní informace o globálním vývoji ekosystémů 
a biomů jsou na našich webových stránkách. 

Máme možnost se poučit ze světově příkladných úprav Lednicko-valtického areálu, Třeboňska či 
Mariánských Lázní. Současně prosazovaný způsob „ochrany přírody a krajiny“ napomáhání 
přírodním disturbancím, nevychází z proklamovaného principu předběžné opatrnosti, nevyplývá z 
vědeckých poznatků a je fatálně hazardní pro další vývoj kvality životního prostředí, neboť 
nastoluje ekologickou labilitu.  Zatím u nás dochází k narušování demokratických principů 
správními orgány, zejména zamezováním spoluúčasti občanů při ochraně přírody a krajiny. 
Zásadním neuralgickým bodem je navrhovaný koncepční zmetek jednoúčelové novelizace zák. č. 
114/1992 Sb. jehož účelem je zavést „výrobu divočiny bez lidí“, proti němuž podalo Hnutí Život 
množství rozkladů.
V Politice územního rozvoje ČR musí být požadavek vodohospodářské udržitelnosti vymezen jako 
nadřazená priorita před uskutečňovanou ochranou přírody, která likviduje funkci Chráněné 
oblasti  přirozené akumulace vod (po odumření hřebenových smrčin vysychají retenční rašelinné 
slatě) !

V porovnání se z.s. Hnutí Duha, které dlouhodobě všemi prostředky prosazuje „výrobu divočiny“, 
je Hnutí Život trvale diskriminováno. Relevantní informace nejsou poskytovány, nedochází k 
potřebné komunikaci se správními orgány. Objem operativních finančních prostředků Hnutí Duha 
přesahoval v r. 2013 částku 16 milionů, Hnutí Život nebyla doposud na její činnost poskytnuta 
žádná finanční částka. Ještě horší je situace v mediích, kde v rámci trendového mainstreamu  je 
možno publikovat pouze sofistikovanou propagandu výroby divočiny bezzásahovými přírodními 
procesy, ne však zodpovědnou ochranu dochovaného či zlepšování současného životního prostředí, 
přírody a krajiny („útok na základní hodnoty evropské civilizace probíhá nelegitimním způsobem,  
a to především za pomoci medií, která vůli lidu nahrazují svým vlastním názorem.“ Prof. PhDr. 
Pavel Kalina, CSc.).   

               Za Hnutí Život

          Pavel Valtr
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