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Vážená paní senátorko,
velmi děkujeme za Vaši aktivní účast na konferenci „Člověk jako klimatický činitel“, pořádanou
Hnutím Život, z.s. dne 16. května v Plzni. Na základě Vašeho vstřícného postoje k podpoře naší
činnosti přikládáme stručnou informaci o činnosti. Pokud budete mít nějaké další náměty pro rozvoj
podpory zdravé přírody a zdravého životního prostředí, uvítáme případnou spolupráci.
Za Hnutí Život, z.s. děkuje
Pavel Valtr
tel.: 606 616 400, 377 227 068
Příloha: informace o činnosti Hnutí Život, z.s.
Stručná informace o činnosti Hnutí Život z.s.
Hnutí Život, z.s. / The Life Movement vzniklo v roce 2014 jako aktiv občanů nespokojených
s uskutečňovaným způsobem ochrany přírody a krajiny. Jejich součásti se staly i některé spolky,
existující již dlouhou řadu let, např. Šumava 21, počet jejich buněk se rozšiřuje a to i v zahraničí.
Účelem Hnutí Život je, dle stanov, napomáhat příznivým podmínkám pro udržitelný život, ochraně
přírody, krajiny a životního prostředí obyvatel. Hlavní činnosti spolku:
a) výchovné a vzdělávací činnosti ve vazbě na citlivý vztah k přírodě a harmonické soužití
s přírodou
b) poradenské, konzultační, publikační a výzkumné činnosti
c) pořádání setkání, přírodovědných vycházek, exkurzí, přednášek, seminářů a konferencí
k aktuální problematice
d) aktivní pomoc k zachování a utváření biologicky a vodohospodářsky stabilizované přírody
a krajiny včetně chráněných území
e) účast na koncepčních a realizačních procesech, včetně správních a jiných řízeních, kde mohou
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a životního prostředí
f) účast na konzultačních a rozhodovacích procesech v oblasti životního prostředí, přírody
a krajiny
g) zapojování občanské společnosti do uvedené problematiky
h) vystupování jako právnická osoba v zájmech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí
i) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.
V letošním roce uspořádalo již tři úspěšné a vysoce odborné konference k aktuální problematice
v Plzni a Českých Budějovicích, za spolupráce s tamními Krajskými úřady na témata
„Člověk jako klimatický činitel“
„Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání
stresových faktorů klimatických změn“.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve členské základně je vysoký počet erudovaných, zkušených a
vědecky pracujících kapacit, připravuje řadu odborných publikací.

Hnutí Život prosazuje zodpovědný přístup k ochraně dochovaných hodnot přírody a krajiny, jejich
zlepšování a ekologickou udržitelnost. Vychází z celistvého pojetí biomů, globálního přístupu,
biofyzikálních a biochemických principů.
Zatím je Hnutí Život diskriminováno v poskytování informací v rozporu s Aarhuskou úmluvou, ale
i dotačně, neboť jejich činnost je hrazena zejména z osobních prostředků. Pro srovnání: Hnutí Duha
disponovalo např. v r. 2013 více než 16 mil. Kč, přičemž jejich dlouhodobá základní činnost je
zaměřena na nátlakovou výrobu „virtuální“ divočiny v kolonizovaném kulturním území ČR. Hnutí
Život uvádí celosvětové příklady, že v našich podmínkách, za zvýšeného působení stresových
faktorů klimatických změn, není reálné získat ochranou přírodních procesů (epidemie, požáry,
povodně, vichřice, ...) ekologicky stabilní přírodní společenstva. Respektive v našich podmínkách
nefunguje mantra „příroda si sama pomůže“ - do důsledku vzato ano, ale pak může být už pro nás
neobyvatelná. Zatím naoktrojovanou kůrovcovou disturbancí hřebenových smrčin Šumavy v délce
40 km, došlo na rozloze cca 25 tis. ha, díky anemoorografickému systému, k aridizaci ploch a
vytváření lesostepních formací s velmi negativními dopady na vodohospodářskou situaci vysychání rašelinišť a biologickou diverzitu (snížení až o třetinu). Dokonce vedoucí aktivista Hnutí
Duha ostře se postavil proti ministrovi ž.p. R. Brabcovi, že nechce pokračovat v rozšiřování tohoto
fatálního experimentu výroby divočiny na Šumavě a všech národních parcích.
Za Hnutí Život, z.s.
Pavel Valtr

