
 

 

 
Tisková zpráva  

Reakce na útok Hnutí Duha proti akci Člověk Šumavě 
 

Více jak šest desítek lidí ze všech koutů republiky pomohlo zdarma Národnímu parku 
Šumava s obnovou lesního ekosystému.  
 
V neděli proběhla v lese Na Ztraceném u Modravy akce, při níž její účastníci zdarma vysadili 
500 kusů obalované sadby jeřábu ptačího a postavili 8 kusů oplůtků na ochranu provedené 
výsadby. Původní záměr obce Modravy byl uspořádat ve spolupráci se Správou šumavského 
parku veřejnou akci, při které by člověk navrátil přírodě to, co ji v minulosti vzal a co přírodě 
chybí. To vše v lese, o který je právně závazným předpisem povinnost tímto způsobem 
pečovat. Proto jsme předpokládali, že akce na podporu skutečné ochrany přírody, na podporu 
biodiverzity a obnovy živého zeleného lesa nebude mít žádné odpůrce. Opak byl pravdou. 
Jako první vozatajstvo šumavského džihádu se vyjevilo Hnutí Duha se svojí lživou tiskovou 
zprávou ze dne 23.9.2011. Ta se sice nijak nevymykala fabulacím letošního šumavského léta, 
ale přímá řeč pana Jaromíra Bláhy stojí za reakci: „P ři kácení zničí všechny mladé stromky, 
které pod svými rodiči vyrůstaly. A pak je jdou za drahé peníze znovu vysazovat.“  
Pan Bláha se zřejmě opírá o vlastní, záměrně podvodnou srovnávací fotodokumentaci, která 
je součástí tiskové zprávy, prezentující dva úplně odlišné lesní porosty. Jeden s umělou 
výsadbou smrku při okraji vzrostlého smrkového porostu, kde však ani na jednom ze stromů 
není označení, že by mělo dojít k jejich pokácení. A druhý, kde je plocha bez přirozeného 
podrostu, jak je tomu na větší polovině plochy Na Ztraceném, ale zato emotivně zaplněná 
odkorněnými kmeny po asanačním zásahu proti kůrovcům. Lidé se sami v neděli přesvědčili, 
jaké je skutečná pravda.  
Pokud vycházím z mnohaletých znalostí, tak šumavské obce nikdy nekritizovaly žádnou 
aktivitu Hnutí Duha, která byla v dobré víře formou přímého podílu lidské práce na Šumavě 
vykonána. V okolí Modravy to byla zejména výstavba dřevěných přihrádek v rámci 
revitalizace Modravských slatí. Avšak rozdíl od zvyklostí Hnutí Duha přišli lidé v neděli Na 
Ztracený individuálně, bez nároku na příspěvek za náklady za dopravu, odvedenou práci, bez 
nároku na úhradu nákladů na ubytování a stravu. Přišli opravdoví dobrovolníci.   
Všechny účastníky nedělní akce Na Ztraceném udivila nepřítomnost ekologických aktivistů 
z Hnutí Duha, jejich stejně smýšlejících přírodovědců či politiků. Vždyť měli jedinečnou 
příležitost přijít a účastníkům nedělní akce ve svátečním poklidu vysvětlit své postoje přímo 
v problematické lokalitě.    
 
Jedna věc ale stojí závěrem za zamyšlení. Negativní reakce Hnutí Duha proti bezelstnému a 
věřím i pozitivnímu konání místních obyvatel vnáší do mezilidských vztahů v regionu 
způsoby, které připomínají dobu aparátčíků. Jak jinak si vysvětlit zneužití politického 
postavení k dosažení potřebných cílů. Reaguji tím na páteční nevybíravou formu, kterou ve 
svém telefonátu zvolila místostarostka obce Zdíkov paní Dagmara Kjučuková, která v rámci 
svého místostarostenství žádala, aby obec Modrava akci Člověk Šumavě Na Ztraceném 
zrušila. Nepovažuji za standartní, aby jiná obec, která je od lokality Na Ztraceném vzdálena 
několik desítek kilometrů a která na rozdíl od obce Modravy a jejích sousedních obcí ani není 
v Národním parku Šumava, obci Modrava cokoliv přikazovala.  
 
 
Ing. Antonín Schubert, starosta Modravy 


