
HNUTÍ DUHA DIKTUJE VÝROBU DIVOČINY

Populistickým motem Hnutí Duha je „prosazování zdravého prostředí pro život, pestrou 

přírodu a chytrou ekonomiku“ a slib „rozhýbat politiky a úřady, jednat s firmami a pomáhat 

domácnostem“. Dlouhodobě úporně prosazovaným, ale zamlčovaným cílem je bezzásahová 

výroba virtuální divočiny, za pomoci mnohamilionových dotací. Děje se tak účelovou vazbou 

na současné MŽP  (což bylo již analyzováno), těsným propojením na ředitele NP Šumava P. 

Hubeného a vazbou na některá vysokoškolská učiliště, zejména JČU a část UK, kdy např. 

garantem petice Hnutí Duha za bezzásahovost, fabulačně nazvané Za dobrý zákon o Šumavě, 

je vysokoškolský pedagog Pavel Kindlmann. 

Hnutí Duha zasílá a rozdává poslancům, senátorům a občanům leták, který vymezuje plochy 

bezzásahové výroby divočiny na Šumavě „Kolik se na Šumavě zachovalo přírody?“.  

Jeho smyslem je prohlásit, že na polovině území  jsou biotopy, které by měly být 

bezzásahovou divočinou. Výchozím podkladem je botanické mapování biotopů zpracované     

v letech 2000-2004, před vyhlášením Evropsky významné lokality Šumava. Tehdy sledované 

základní skupiny biotopů (mokřady (M), rašeliniště (R), vodní plochy (V), skalnaté lokality (S), 

alpinské bezlesí (A), sekundární trávníky (S), lesy (L), křoviny (K) a antropické lokality (A))          

se však zásadně změnily. Vlivem uschnutí hřebenových smrčin v délce 40 km na ploše cca        

25 tis. ha došlo netlumenými výsušnými větry   k fatální aridizaci Šumavy a likvidaci velkého 

podílu chráněných taxonů a biotopů EVL.   Díky partyzánskému prosazení bezzásahovosti    

při kůrovcové epidemii, došlo k disturbanci smrčin na třetině ploch Šumavy, proto je zoufale 

prosazována novela zákona č.144/1992 Sb., která by přikryla nezodpovědnou bezzásahovost 

vyhlášením bezzásahovosti na většině území našich národních parků. Nejcennější biotopy 

rašelinišť vysychají,   na travních plochách dochází nejen k vysušování, ale opuštěním 

extenzivního obhospodařování  k eutrofizaci a likvidaci chráněných druhů. Disturbované 

lesní plochy se bezzásahově obnovují jen lokálně - tam kde byl v podrostu dostatek latentních 

semenáčků a kde jsou tlumeny stresové faktory hřebenového efektu a klimatických změn:       

v chráněné poloze před větrem, suchem a horkem a tam kde došlo k dosadbám (prameny 

Vltavy). Takže neaktualizované a neověřené podklady jsou zneužity jako základní podklad 

pro mapové vymezení bezzásahových biotopů, vč. vyhlášení zdejších areálů tetřeva  (ten však 

vzhledem k nepříznivým změnám se údajně přestěhoval na 20 km sjezdovek Hochfichtu, kde 

spokojeně ozobává plody a hřaduje na okrajových stromech). Mapově vymezená většinová 

bezzásahová zóna, bez vědeckého potvrzení, je dlouhodobě vnucovaným hazardním 

ideologickým  požadavkem Hnutí Duha - viz příloha.



Mapa I. zóny NP Šumava  

Bláha, Romportl, Křenová , 2013

podél hranic NP má být ochranná zóna 
500 m kde se může kácet, aby se 
kůrovec nedostal do sousedních lesů



Mapa území tetřeva v NP Šumava Bláha, Romportl, Křenová , 2013


