
Tisková zpráva 

obce Modrava k blokádě Hnutí Duha v lokalitě Na Ztraceném 

 

V současné době probíhá na správním území obce Modrava prázdninová aktivita 

ekologických aktivistů organizovaná Hnutím Duha, jejímž cílem má být údajné 

zabránění vzniku obrovských těžebních holin v horském lese Národního parku Šumava. 

Dle názoru obce Modrava se jedná o nečestnou a podvodnou kampaň ekologických 

aktivistů, jejímž jediným výsledkem bude zvyšování kůrovcových těžeb v lesích na 

území Národního parku Šumava v následujících letech a tím pokračující devastace 

šumavského lesa, jeho ekosystému, přírody jako celku a v neposlední řadě i dochované 

kulturní krajiny.   

Ne náhodou je lokalita Na Ztraceném Hnutím Duha zdůrazňována jako  Ptačí potok, 

který touto lokalitou protéká.  Z názvu Ptačí potok se dá získat mnohem větší účelový 

kapitál než z místního názvu Na Ztraceném. Naprosto shodný scénář je uplatňován i 

v prezentaci přirozené cennosti lesa, ve kterém se blokáda uskutečňuje. Les Na 

Ztraceném má pramálo společného s horskou smrčinou.  Les Na Ztraceném je na 

většině své rozlohy, ve vztahu ke kůrovcům, typickým reprezentantem zásahové zóny, 

která by měla obklopovat zónu bezzásahovou a která je pro tento způsob ochrany 

navazujících lesních ekosystémů vymezována ve všech typech podobných národních 

parků. Hnutí Duha a jiní ekologičtí aktivisté, jim spřátelení politici a někteří vědci 

prezentují zásahy proti kůrovcům v lese Na Ztraceném jako činnost proti přirozeným 

procesům.  Přirozené procesy mohou probíhat pouze v přirozeném prostředí, anebo 

v takovém prostředí, které bylo celospolečenskou dohodou označeno jako za blízce 

přirozené. Les Na Ztraceném byl i přes zamítavé a odborně zdůvodněné stanovisko obce 

Modrava nařízením bývalého ministra životního prostředí RNDr. Bursíkem zcela 

neoprávněně prohlášen za bezzásahový. Správa NP Šumava požádala nového ministra 

životního prostředí o povolení zásahu proti kůrovcům v lese Na Ztraceném a toto 

povolení jí bylo ministrem uděleno. Jedná se tedy o les, kde mohou být uplatňovány 

zásahy proti kůrovcům.   

Obec Modrava se ohrazuje proti základní marketingové strategii Hnutí Duha a jiných 

aktivistů, některých vědců a politiků, kterou je ochrana kůrovců bez ohledu na ochranu 

lesního ekosystému jako celku. Les je nejdůležitějším přírodním systémem pro život 

člověka. Veškerá aktivita konaná jedincem či skupinou osob vedoucím k ničení lesa je 

aktivitou proti životu jako celku. Demonstrace aktivistů Na Ztraceném je demonstrací 

uzurpování si práva rozhodovat o životě stávajících i budoucích generací.  

 

Za obec Modrava – ing. Antonín Schubert, starosta obce 


