Turisté na Šumavu jezdí kvůli národnímu parku
Lidé očekávají, že zde najdou divokou přírodu
středa 25. listopadu 2009
Turisté na Šumavu přijíždějí kvůli národnímu parku – a vědí, že jeho účelem je ponechání
divokého pralesa. Zjistila to anketa, kterou u pramenů Vltavy celé léto provádělo Hnutí DUHA
ve spolupráci se správou národního parku a občanským sdružením Přátelé Šumavy [1].
Pro 68 % návštěvníků je národní park důležitý v jejich rozhodnutí se na Šumavu vydat. Pouze
třetina turistů by sem jela, i kdyby tu park nebyl.
Přitom téměř dva ze tří návštěvníků ví, že hlavním poslání národních parků je ochrana divoké
přírody bez zásahů člověka. Něco jiného si myslí 25 % dotázaných.
Ankety se zúčastnilo 4118 turistů.
Anketa se neptala na názor na kůrovce, ale zajímala se, co si turisté myslí o budoucnosti
místních pralesů. Přes 58 % respondentů věří, že pod suchými stromy v národním parku opět,
přirozeně vyroste nový les. Nemyslí si to pouhá pětina (21%) návštěvníků.
Dotazování prováděli dobrovolníci Hnutí DUHA a praktikanti vysokých škol. Otázky byly
převzaty z ankety, kterou organizovala správa národního parku.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Anketa ukázala, že mnoho turistů jezdí Šumavu právě proto, že je tu národní park, a očekávají,
že uvidí divokou, člověkem nespoutanou přírodu bez motorových pil a transportů dřeva. Většina
z nich také ví, že pod uschlými stromy, které dříve napadl kůrovec, vyrůstá spontánně nový,
přirozený les. Samozřejmě nejlepší je, když si ti, kteří ještě pochybují, přijdou prohlédnout
proměny pralesů na Šumavě na vlastní oči.“
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Vratislav Vozník, telefon 607 258 508, email vratislav.voznik@hnutiduha.cz

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.
Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit
potraviny toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem,
rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí celostátně, v jednotlivých
městech a krajích i na mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení
ekologických organizací.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dále také podpořeno Státním fondem životního prostředí, Česko-německým
fondem budoucnosti a nadací Patagonia.

