
Hnutí DUHA zahajuje kampaň proti zmenšení národního parku


pátek 20. července 2001

Hnutí DUHA zahajuje rozsáhlou kampaň na záchranu Národního parku Šumava. Zároveň zveřejňuje návrh, jenž počítá s odtržením řady z jeho nejatraktivnější oblasti a který se mu dostal do rukou [1]. Ekologická organizace bude přesvědčovat poslance, aby se snahám dramaticky zmenšit park postavili. Sněmovna na své příští schůzi má projednávat zákon o tomto chráněném území.  

Podklady, které má Hnutí DUHA k dispozici, otevřeně hovoří o odtržení celé jedné třetiny národního parku. Z jeho mapy by tak zmizel populární kaňon divoké řeky Vydry s  obřími kamennými hrnci, unikátní pralesy na Stožci a Smrčině, rozsáhlá rašeliniště Chalupské slati a mnoho dalších míst. 

Proti razantnímu zmenšení národního parku se vyslovuje také společné stanovisko ekologických organizací a většiny šumavských obcí, zveřejněné ve středu. Apeluje zároveň na  poslance, aby přijali takové pozměňovací návrhy k zákonu, které zajistí zároveň důslednou ochranu unikátní přírody i prosperitu horských obcí [2]. 

Lidé, kteří s odtržením  části  národního parku nesouhlasí, mohou svůj názor vyjádřit podpisem petice. Jedním z míst, kde se mohou připojit, je informační stánek Hnutí DUHA na začátku naučné stezky Povydří nedaleko Antýglu.   

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
„Návrh předpokládá, že od národního parku budou odtržena některá z nejkrásnějších míst včetně populárního kaňonu Vydry. Za snahou ořezat šumavský národní park stojí dřevařské společnosti a budovatelé mamutích rekreačních center. Hnutí DUHA proto zahajuje rozsáhlou kampaň na záchranu Šumavy. Pokud poslanci chtějí zachovat unikátní šumavskou přírodu, měli by se razantnímu zmenšení parku postavit.  Nový zákon by měl také vyžadovat dodržování mezinárodních kritérií pro národní parky včetně vyloučení kácení v nejcennějších, prvních zónách a ponechání těchto pralesovitých území přirozenému vývoji, i zákaz vytváření velkoplošných holin v parku. “

Kontakt: 
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA,  tel:  0602-440508
Karolína Šůlová, mluvčí Hnutí DUHA, tel: 02-22513859, 0604-202470

Poznámky: 
[1] Pracovní verze konkrétního návrhu na zmenšení národního parku, která se Hnutí DUHA dostala do ruky - viz mapa v příloze.
[2] Společné stanovisko většiny šumavských obcí a ekologických organizací je na požádání možno faxovat nebo zaslat e-mailem.

