
Válka začíná i na Šumavě:  represe pro protestujicí občany, volnost pro ideology divočiny

Současná  ideologie  výroby  virtuální  divočiny  v  kulturních  biotopech  prostřednictvím
bezzásahových přírodních procesů nesnáší selský rozum „běžných občanů“ i turistů.  Toto dokládá i
Ministrem R. Brabcem a předním aktivistou Hnutí Duha J. Bláhou oblíbený P. Hubený, který byl po
roce  „provizorního“  ředitelování  bez  výběrového  řízení  designován  za  ředitele  NP a  CHKO
Šumava.  Zajímavý  je  selektivní  přístup  P.  Hubeného  k  turistickým akcím.   Běžným  turistům
sdruženým ve spolku Otevřená Šumava nebylo povoleno projít po silnici Luzenským údolím
ke  státní  hranici  11.  6.  2015,  byť  byla  po  staletí  běžně  bezproblémově  využívána  
(a příroda byla zachovávána mnohem lépe než dnes). Zástupným falešným důvodem je tetřev, který
se i dle bavorské strany vyskytuje na Mokrůvkách, ne v okolí silnice Luzenského údolí, přičemž
jeho ohrožení lidmi je pouze spekulativní.  Pro porovnání P. Hubený ale bezproblémově povoluje
rozsáhlé volné putování NP Šumava pro 30 stoupenců Hnutí Duha, kteří  mohou putovat i
mimo jakékoliv stezky po řadě Modravských rašelinišť, Mokrůvkách aj.: 
31.7 - 2.8.2015: Šumavskými pláněmi, Modravské slatě, Březník, Ptačí potok
16.8.2015: Siebensteinkopf - prameny Vltavy - podél st. hranice - pod Malou Mokrůvku - průsekem
- rozc Ptačí nádrž - rozc Na Ztraceném - holina -  Modrava
22.8.2015: Napříč šumavskými slatěmi  Modrava - Cikánská slať - Trampusův křížek - Roklanská
chata - Roklan.p. přes soutok s Rokytkou -  Přední Mlynářská slať
 26.-31.8.2015: Nová Pec - Plešné jezero - Plechý - Třístoličník - Nové Údolí, pak  Modrava - 
Březník - Malá Mokrůvka - Prameny Vltavy - Sedmiskalí
11-13.9.2015: Plechý - Trojmezenský prales - Smrčina - Hraničník - Rasovka - Nová Pec

Dlouhodobou  taktikou  je  trvalé  „vědecké  posuzování“  pouze  antropogenního  ohrožení  a
oddalování zpřístupnění  (trvající už čtvrt století !). Současná Správa pouze vyhání obyvatele a
turisty  ze  Šumavy  a  mediálně  propagandisticky  se  chválí,  jak  zpřístupňuje  několik  metrů  pro
vozíčkáře či  uvažuje elektrovozítka nebo kočárové projížďky na několika trasách,  příp.  jak pro
několik turistů za poplatek (který chce zvyšovat) umožní návštěvu několika míst ! Žádoucí obecnou
výchovu přírodou a fyzicky kontaktní ekologické vzdělávání nahrazují výchovné tabule, např. že
kůrovec je žádoucí součástí přírody (Prameny Vltavy, Plešné jezero). 
Dobrým  zastíracím  manévrem  způsobených  rozsáhlých  miliardových  škod  je  navrhování
milionových pokut pro milovníky a skutečné znalce Šumavy za nezpůsobené škody.  Ideologům
bezzásahovosti  ale  nevadí  rozsáhlé  škody  po  naoktrojovaném  odumření  hřebenových  smrčin,
nevadí rozsáhlé ztráty vysycháním rašelinišť a celé Šumavy, likvidací biodiverzity  a krajinného
rázu, ani ekologicky neudržitelný vývoj. 

Závěr
Potřebné je řešit rozsáhlé vzrůstající škody jak ve vodním režimu, biodiverzitě, krajinném rázu a
ekologické  udržitelnosti,  ale  i  žádoucí  výchovně  vzdělávací  zpřístupňování  Šumavy. Ponaučení
ombudsmankou RNDr.  A. Šabatovou (Strana Zelených)  spočívá v jejím výroku:  členové Hnutí
Duha, jako  protestující  mohou na Šumavě i  tam, kam by normálně nesměli.  Takže: protestující
většinoví obyvatelé a turisté k vyjádření protestu s neopodstatněným uzavíráním většiny Šumavy
(vč. CHKO) mohou jak na býv. Juránkovu chatu, tak na „Modrý sloup“ či jinam bez byrokratického
povolení  !  Proto  je  zřejmě  nutné  rozšířit  občanskou  neposlušnost  k  řešení  nesmyslných
ideologických zákazů. Hnutí Život z.s., podporuje všechny protestní akce vůči nevhodnému,
ideologicky  vynucovanému  znepřístupňování  Šumavy  a  zásadně  nesouhlasí  s  jakýmikoliv
represemi či pokutami pro milovníky a přední znalce Šumavy !!!  Zřejmě bude asi potřebné
realizovat brutální protest vůči současně uskutečňované ochraně přírody u MŽP, v návaznosti
na  „ideologickou  (ne  ekologickou)  zákonnost“  a  spekulativně  připravovaný  jednoúčelový
zákon  o  ochraně  přírody  a  krajiny  k  výrobě  „virtuální  divočiny“.  Vzhledem  k  trvajícím
ideologickým rozporům s celosvětovou realitou je zvažováno  řešení u Evropského soudního
dvora. Za Hnutí Život Pavel  V a l t r


