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Modrava 29.7.2011 

Od počátku tohoto týdne to na Modravsku vypadá, jako by tu Šumava byla pouze pro 

prázdninové ekologisty a jejich akci Na Ztraceném.  Svým extrémním jednáním prý brání 

život šumavského pralesa. Není to prales, je to les vysázený našimi rodiči, který jsme my, 

jejich potomci, až do roku 2007 obhospodařovali. Roku 2007 tehdejší ministr odpovědný za 

kvalitu a ochranu životního prostředí rozhodl, že se tento les stane pralesem. Tímto 

arogantním rozhodnutím byl hospodářský les Na Ztraceném odsouzen k smrti, jelikož při 

jeho zrodu neměli naši předci ani jedinou myšlenku na to, že by zakládali prales.  

Po desetiletí jsme s tímto lesem hospodařili tak, aby v něm byly rovnovážně zachovány a 

hájeny všechny formy života. Dnes les Na Ztraceném umírá díky kalamitnímu přemnožení 

kůrovce. Díky panu Bursíkovi se les Na Ztraceném stal umělou a nepřirozenou líhní malého 

přírodního predátora, který v zájmu svého života nebere žádné ohledy na jiné obyvatele lesa, 

kteří jsou přímo závislí na živém vysokém stromu. Experimentování na Modravě ukázalo, že 

učebnicová geometrická řada množení kůrovce je platná a devastující pro šumavskou 

přírodu.  

Ti, kdo by chtěli o Šumavě nejvíce rozhodovat, ti na Šumavě vůbec nežijí. Dnešní 

shromáždění je žádá, aby se vrátili do svých domovů. Nechceme místo živého lesa, kde jsme 

si jako děti hráli, kam jsme chodili na houby, na borůvky, pouze mrtvé stromy kam jen oko 

dohlédne. „Lesy“ bez živých stromů, bez života, bez vody.  

Symbolem dnešního dne je borůvkový koláč. Šumava je naším domovem a zdravý šumavský 

les je naším živobytím. Děkujeme všem, kteří se snaží na Šumavě zachovat život i pro naše 

děti, aby i naše děti věděli, jak chutná borůvkový koláč od nás. 

Obyvatelé Šumavy vyjadřují svoji podporu stávajícímu vedení Správy Národního parku 

Šumava, jehož cílem je zachovat šumavský les pro všechny formy života. Žádáme zastavení 

kůrovcové kalamity, ne její další šíření. Žádáme, aby byl respektován i hlas šumavských 

obyvatel.  
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