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Anna Bromová, účastnice 
exkurze
Na Šumavě máme krásný prales a docho-
val se hlavně díky práci a blokádám Hnutí 
DUHA a Greenpeace. Právě Hnutí DUHA 
pořádá také každý rok v létě exkurze na Šu-
mavu, kde zkušení průvodci a průvodkyně 
ukazují lidem, jak fungují přírodní proce-
sy v lese a proč bylo tolik důležité blokovat 
nezákonnou těžbu v národním parku. Jela 
jsem už podruhé a určitě pojedu znova. 

Proč? Protože je to úžasná příležitost 
vidět opravdovou českou divočinu. Mís-
to, kde stromy rostou stovky let. Kde lesy 
žijí vlastním tempem a stejně tak i umí-
rají. Místo, kde smrt znamená nový život 

a nový život roste silnější a připravenější 
na měnící se klima.

Pokud se chceme adaptovat na změny 
klimatu, pak jsou bezzásahové zóny ne-
docenitelnou laboratoří, ze které můžeme 
čerpat vědomosti o tom, jak se s novými 
podmínkami a extrémy počasí vypořádá-
vá příroda sama. Navštívit šumavský pra-
les a vidět kus země, který si vystačí úpl-
ně sám, ba naopak působení člověka mu 
extrémně škodí, je samozřejmě také silný 
duchovní a emocionální zážitek.

Těžko můžu popsat všechno, co nám 
náš průvodce Jaromír Bláha, vedoucí 
šumavské kampaně v Hnutí DUHA, dal 
možnost vidět a prožít. Ale po deseti letech 

mého života v Brně, kde půda praská 
zhoršujícím se suchem a nad rozpáleným 
betonem se nedá žít, mi na Šumavě uča-
rovala hlavně voda.

Tolik vody jsem roky neviděla. Padala 
na nás z nebe. Vymačkávali jsme ji z tle-
jícího dřeva. Zmrzlá jako kroupy nás bo-
dala do kůže. Bořili jsme se do ní bosýma 
nohama v nasáklých rašeliništích, div 
jsme v ní neuvázli. Koulela se kolem nás 
v mracích i v plíživé mlze. Voda, která se 
valila z vrcholků Šumavy dolů tak prud-
ce, až hory hlasitě hučely. Voda studená 
a čistá, že ji můžete nabrat do rukou a pít.

Vezměte si pláštěnku a jeďte ji příští 
rok také ochutnat.

EXKURZE NAPŘÍČ NÁRODNÍMI PARKY ŠUMAVA A BAVORSKÝ LES
JAK SE VYVÍJÍ PŘÍRODA, KDYŽ SE JÍ NECHÁ PROSTOR A ČAS? JAK VYPADÁ STŘEDOEVROPSKÁ DIVOČINA ZBLÍZKA? V ČEM JE 
JEJÍ NEDOCENITELNÁ HODNOTA?
HNUTÍ DUHA JIŽ TÉMĚŘ TŘICET LET AKTIVNĚ USILUJE O KVALITNĚJŠÍ OCHRANU PŘÍRODY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA. 
LETOS PRO VÁS JIŽ POTŘIADVACÁTÉ PŘIPRAVILO NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, JAK SE ŠUMAVSKÉ DIVOČINĚ PŘIBLÍŽIT.
JEDNA ČTYŘDENNÍ EXKURZE, DVĚ TŘÍDENNÍ, DVĚ VÍKENDOVÉ A JEDNA JEDNODENNÍ. VŽDY POD VEDENÍM ODBORNÉHO 
PRŮVODCE, KTERÝ MÁ BOHATÉ ZKUŠENOSTI S OCHRANOU ŠUMAVSKÉ PŘÍRODY. A POKAŽDÉ DO NEJVZÁCNĚJŠÍCH MÍST 
OBOU NÁRODNÍCH PARKŮ VČETNĚ TĚCH BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH. CO O EXKURZÍCH ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI A KOORDINÁTOŘI?
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Jitka Čtveráková, účastnice 
exkurze
Všechno bylo výborně zorganizováno, 
dozvěděli jsme se neuvěřitelné množství 
informací od lidí, kteří mají hluboké zna-
losti a všeobecný přehled. Naše průvod-
kyně Renata Placková si dokázala při-
rozenou autoritou poradit se skupinou 
dospělých a obohatit nás nejen odbor-
nými znalostmi, ale i mnoha smyslovými 
prožitky. Byl to zážitek, který mě bude 
dlouho nabíjet a určitě bude motivací vy-
hlížet další exkurze, kterých bych se ráda 
zúčastnila.

Václav Slavík, účastník exkurze
Nebudu dlouze chodit kolem horké kaše 
a rovnou vám musím napsat, že tak skvě-
lý dárek k narozeninám jsem už dlouho 
nedostal! Výběr tras a navštívených lo-
kalit, ale zejména nepřeberné množství 
vhodně tematicky rozdělených, postup-
ně dávkovaných a žánrově pestrých in-
formací v poutavém podání průvodkyně 
Josefy Volfové byly fakt super. Bylo úžas-
né sledovat někoho, kdo dané tematice 
v plné šíři i do detailu rozumí, žije pro ni, 

a navíc má dar své nadšení pro věc pře-
dávat i druhým. Zkrátka byla neúnavná, 
milá, ochotná a na každou otázku znala 
odpověď.

Katka Stonová, účastnice 
exkurze
Poslední šumavská exkurze tohoto roku, 
to bylo povídání o rysech, stromech, zo-
naci i vlčích lejnech, procházení místy 
obývanými tetřevem hlušcem, který to 
u nás nemá lehké, či stoupání turistic-
kou stezkou, již vytrvalý déšť přeměnil 
v potok. Procházeli jsme pralesovitými 
porosty, mlhou a místy, kde byla příroda 
ušetřena vlivu člověka a kde vývraty hos-
tí mladé stromky a choroše na tlejících 
kmenech. Uprostřed lesů jsme občas 
narazili na pozůstatky československo-
-rakouského hraničního pásma: kusy za-
pomenutých ostnatých drátů nebo prů-
sek, který stromy kvůli znečištěné půdě 
neosídlily.

Během dvou dnů nám průvodkyně 
Pepča Volfová předala obraz fungování 
přírody v národním parku, díky kterému 
se dívám s novým porozuměním na zdejší 

krajinu i politické spory, jež s ní souvisejí. 
Děkuji za tuto pěknou akci.

Martin Voráč, koordinátor 
exkurzí do NP Šumava
Pro mne exkurze vždy byly jakýmsi inici-
ačním zážitkem šumavské přírody, který 
můžeme zprostředkovat našim účastní-
kům. Ať už člověk na Šumavu přijíždí po-
prvé, nebo ji naopak dobře zná, několika-
denní setkání se zkušeným průvodcem, 
který má k Šumavě silnou osobní vazbu, 
pro něj může být nedocenitelným zdro-
jem nového poznání, ale i dobrodružným 
objevováním, jak nově a jinak lze příro-
du vnímat a zažívat. Dokonce i protře-
lí šumavští turisté ji najednou mohou 
spatřit novýma očima. Myslím si, že naši 
účastníci po exkurzi mnohem lépe vědí, 
proč má smysl přírodu – a nejen tu šu-
mavskou – vlastně chránit a vážit si jí.


