
Facka turistům: Na Modrý sloup se nesmí

Na základě povolení MŽP ČR a pozitivního vyjádření Správy Národního parku Šumava i Bavorský
les, byla turisticky vyznačena Emilem Kintzlem, předsedou občanského sdružení Otevřená Šumava,
cesta  k Modrému sloupu, která  měla být  slavnostně otevřena 15.7.2013. Vzhledem ke stížnosti
Dagmar Kjučukové z Okrašlovacího spolku Zdíkovsko a České společnosti ornitologické, vedené
Zdeňkem Vermouzkem, za vydatné podpory člena Stínové vědecké rady Vladimíra Bejčka, bylo její
otevření zamítnuto Krajským soudem v Českých Budějovicích. Klub českých turistů a šumavské
obce se však nevzdávají. Předseda Svazu šumavských obcí a starosta Modravy Antonín Schubert
říká: „Ekoaktivistická hnutí ukázala, že jim nejde o ochranu tetřeva ani přírody, ale jen o vyštvání
lidí  a  turistů  ze  Šumavy a  to  i  z  míst,  kde  pro  to  z  hlediska  ochrany přírody nejsou důvody.
Primárním zájmem odvolatelů je vyhnání člověka ze Šumavské přírody. Modrý sloup je symbolem
budoucnosti turistiky na Šumavě. Budoucností je – zákaz vstupu lidem do národního parku !“ 

Typické je účelové mlžení až lživé tvrzení. Z pouhého pohledu je zřejmé, že se jedná o náročně
vybudovanou  zpevněnou  silnici  s  příkopy  a  propustky  pro  využívaní  těžkými  automobily,
ukončenou kruhovou točnou, v jejíž blízkosti tetřev nežije. Pouze v krátkém horním úseku je běžná
lesní cesta, která navazuje na obdobné na bavorské straně, jež jsou však trvale turisticky využívané,
včetně hraniční. Ředitel NPŠ vyšel vstříc turistům umožněním použití náhradní, výrazně obtížnější
a  delší trasy od Březníku doprava na Pytlácký roh a pak úbočím vrchu Špičník ke hraničnímu
kameni 28/8 a dále po hranici k Modrému sloupu (kde byl však zrušen velmi navštěvovaný hraniční
chodník a umístěna zákazová tabule Správy NPŠ - „území s omezeným vstupem“)   a pak Luzný
(pokud tam budou ještě schopni dojít a včas se vrátit), která bude přístupná od 15. července do 15.
listopadu. Jinou možností je využít cestu od Ptačí nádrže přes Velkou a Malou Mokrůvku. 


