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Hnutí DUHA patří mezi přední české ekologické organizace. Zasazuje se za účinná a přitom realistická opatření, jež omezí znečištění a produkci odpadů, umožní chránit bohatství druhů rostlin a živočichů i přírodních biotopů, zachovat krajinný ráz, snížit kontaminaci potravin, vody i ovzduší toxickými látkami a předejít riziku změn klimatu. Metody jeho práce sahají od jednání s úřady a politiky, přes legislativní návrhy, informování a zapojování veřejnosti, působení na spotřebitele 
i průmysl, výzkum či právní kroky až po spolupráci s obcemi. Působí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací s 67 členy v 66 zemích.



Průzkum veřejného mínění: drtivá většina odmítá 
zmenšení národního parku na Šumavě



	  čtvrtek 4. října 2001	

Drtivá většina české veřejnosti si nepřeje odtržení nejcennějších území ze šumavského národního parku. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro Hnutí DUHA zpracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) [1]. 

Podle šetření 77 % občanů nesouhlasí  s podstatným zmenšením národního parku a odtržením cenných lokalit. Podporuje jej pouhých 7 %. [2]   

Navíc proti kácení stromů napadených kůrovcem v pralesovitých oblastech národního parku se vyslovilo 38 %  respondentů, ale souhlasí s ním pouze 30 % (nevím odpovědělo 32 %). 

Zákonem o Národním parku Šumava se bude Poslanecká sněmovna zabývat na své podzimní schůzi. Hrozí, že se objeví i návrhy na odtržení některých unikátních území, například pralesa na  Smrčině. Proti razantnímu zmenšení parku se už vyslovila většina obcí i zastupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje. 

Hnutí DUHA ostře kritizovalo novou verzi zákona, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí. Kužvartovi úředníci například chtějí nařídit povinné kácení každého kůrovcem napadeného stromu v nejcennějších zónách parku, za určitých podmínek dokonce i zde povolit použití pesticidů nebo betonování koryt řek, umožnit vznik soukromých honiteb v národním parku  a navrhuje rozdělení správy parku způsobem, který nebude funkční. 

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: 
„Průzkum ukázal, že drtivá většina české veřejnosti se zmenšením národního parku na Šumavě rozhodně nesouhlasí. Zajímavé také je, že v několikaletém sporu o kácení kůrovcem  napadených stromů v nejcennějších šumavských pralesích rovněž převažují ti, kdo požadují nekácet. Poslanci by měli konečně vzít názor veřejnosti vážně. Nový zákon by měl zajistit kvalitní ochranu šumavské přírody i prosperitu horských obcí. “


Kontakt: 
Jaromír Bláha, tel: 0602-440508
Karolína Šůlová, tel: 02-22513859, 0604-202470 
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Výsledky průzkumu je možno faxovat nebo poslat e-mailem.
Další informace: www.narodniparksumava.cz. 



[1] Průzkum byl proveden začátkem září na reprezentativním vzorku 1057 dotazovaných. CVVM jej zadalo Hnutí DUHA. 

[2] Průzkum se zároveň - pro srovnání - dotazoval na názor na nekontroverzní „vynětí některých malých, okrajových a přírodně méně významných ploch, například polí“. S drobnými úpravami hranice tohoto typu Hnutí DUHA může souhlasit - ale názor veřejnosti dokonce i na takové změny je vyrovnaný (42% pro, 39% proti). 



































