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ÚVAHY
KE VZNIKU EKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Vzniká noTé ekologické sdružení. Naskýtají se otázky, proč k
iž existujícím, které se TÍceméně ekologií zabývají /Jako např.
SOP, mládežnické hnutí Brontosauru^, a Jiné státní vědecké in
stituce/ přidávat ještě nějaké další? Nač tříštit Již tak dost
nejednotné hnuti sa zlepšení stáru životního prostředí?
Což jsme se dost nepoučili z různých reformátorských a krátkodechých sektářských hnutí v minulosti?
Osobně ai nemyslím, že bychom věděli něco lépe nebo dokonce
více. Není proto cílem suplovat činnost vědeckých ústavů a in
stitucí. Jde spíše o to, že pro člověka a jeho životní prostředí
a konečně pro celou biosféru se v současné době dělá velice
málo. Názory široké veřejnosti na směny ve stavu životního pro
středí se dokonce mnohdy velkoryse ignorují. V tom se nejspíše s
shodneme se všemi lidmi dobré vůle, a tedy i se členy výše uve
dených institucí.
Příčina vzniku seskupení vyplývá tedy s toho, že část ekologic
ky /a nejen ekologicky/ zdravě smýšlející veřejnosti se rozhodla
nežít již v kompromisu s pochybenými idejemi, jejichž realizace
ohrožuje existenci života ma této planetě, odvrátit se od pokřive
ného zrcadla, kterým je naše dnešní realita prezentována a jež
nerespektuje základní lidské hodnoty.
Nejde tedy o nějakou další vědeckou epolečenost. Hle mého názo
ru totiž vůbec nejde o prosazování nějakých vědeckých názorů
o jejichž vědeckosti nás stejně poučí až budoucnost. Ostatně dvě
století nadšeného spoléhání na vědu Jako na spásonosný prostředek
zavedlo celou evropskou civilizaci na okraj industriálni zJcázy.
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Založení Ekologické společnosti tedy spíše plyne ze schizofrenie
dnešní společnosti, nebol jde v první řadě o to, aby se projevila
svobodná vůle většiny národa. 0 to, aby byl člověk na prvním mís
tě všeho snažení - a to v rámci ekologické harmonie se světem.
Aby hrstka mocných přestala rozhodovat o tom, co je dobré a co
špatné ze svého- hrubého vulgárněmaterialistlckého pohledu s
často nevyřčeným heslem "po nás potopa".
Také proto musí být dnešní kritický stav životního prostředí
dáván jednoznačně do souvislosti s pokleslým eticko-morálním a
duchovním stavem naší společnosti. Podle mne z toho ovšem nevy
plývá, že by nemělo jít o sdružení vědecké či zájmové, ale poli
tické v nejprostším slova smyslu. To Jest takové, Jež usiluje o
uvědomění a povznesení člověka nejen po materiální stránce, ale
i duchovní, čerpající zároveň z hlubokých demokratických tradic
našeho národa. Proto by toto sdružení mělo stávající ekologické
instituce prostoupit, nebol neapeluje jen na to, co vidíme, dý
cháme a Jíme, ale také na eticko-morální, a tedy vpravdě lidské
kvality každého člena společnosti. To Je ovšem spojeno s poměr
ně radikální
přestavbou celého stávajícího systému
hodnot, s novým ekologickým chápáním podstaty a smyslu života.
Domnívám se. že stávající instituce postrádají schopnost prá
vě takovýchto úsudků a rozhodnutí. Nechci tím říci, že by v
nich pracující lidé ztratili pozitivní víru v člověka, ale jejich
instituce Jsou zasazeny do takových struktur, které podobnou
činnost - přes okázalé proklamace - vykazují na okraj zájmu,
ne-li přímo ma slepou kolej.
Preferování ekologické morálky klade na každého člena Bdružení
dnes i značnou občanskou odvahu. Tato odvaha se přitom nemůže
opírat pouze o víru v lepší budoucnost a harmpničtější uspořádání
jež je jen proměnlivou amébou různých místních a mezinárodních
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vztahů« Musí být vírou v lepšího každého z nás, v lepšího sebe
sama a tím přispívat k morální obrodě národe.
Katastrofální stav životního proetředí nás vede k přesvědčení,
že začít je třeba, a to Čím dříve, tím lépe. Nejde však jen o
to nétc založit. Samotný akt nabude smyslu jen tehdy, najde-li
podporu u široké veřejnosti, u všech těch, kteří hledají harmo
nický vztah k přírodě, k prostředí i eobl samým.
Nelze však dnes nechat stranou otázku, kolik tu mezi námi má
me lidí schopných aktivně ae zspojit do práce takového sdružení,
stát se "ekologickým svědomím národa", tedy nositeli nového eko
logického žebříčku hodnot. Mnoholeté přehlížení ekologi .kých
problémů se strany vedoucích činitelů dalo mnoha lidem touhu po
nápravě napáchaných škod, touhu opo pravdě, ale teprve čas u^áže, není-li za ní skryto jen potlačené přání vyniknout. Nebot
zde nic nepomohou skryté ambice či osobní mindráky Ženoucí k
vyšším metám s uznáním. Bohužel tu platí prostý zákon přímé
úměry, že čím větší vlna ae zdvihne, tím více smetí sebou strh
ne. Pevný základ vznikajícímu sdružení mohou dát jen lidé jasné
ho rozmyslu a veliké pokory, lidé nosící v sobě "obezřetnost ha
da a bezelstnost holubice". Pravdou však také zůstává, že někdy
začít musíme. Věřme, že mnoho takových lidí žije zatím v ústraní
a právě vznikajíc! skupina je "hlasem volajícího na poušti".
červen 1989

Aleš Šulc

VZOROVÍ přihláška do Ekologické apolečnoati

Mám zájem spolupracovat s
E K O L O G I C K O U

S P O L E Č N O S T Í

JMÉNO:
ADRESA pro písemný styk
/Telefon/

. . . . . . . . .

Zaškrtněte, eventuálně doplňte oblasti ve kterých se chcete
zapojit: a/ Pracovní sekce: - organizační činnost a propagace
- činnost informačního centra
- publikační činnost
/vydávání, příspěvky/
- hospodářská činnost
- právní činnost
navrhuji tuto sekci:
. . . . . . . . . . . . . . . .
b/ Odborné sekce: budou vytvářeny podle problematiky
ochrany životního prostředí, uvedte
problematiky o které máte zájem:
c/ Chci být pouze informován o činnosti Ekologické
společnosti a o otázkách životního prostředí.
Vyplněný formulář odešlete na jednu z následujících adres:
Petra Zaviačičová, Benkova 1700, Praha 4. 149 00
ing. Jan Ždárský, Kralovická 54, Praha 10, 100 00
/Pozn. EB: Zakládací a programové prohlášení ES, organizační
řád ES a základní informaci o ES jsme přinesli v EB č. 14/
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EKOLOGIE KRAJINY
MOKRSKO
Geologickoprůzkumné práce zaměřené na zlato v oblasti Českého
masivu koncem sedmdesátých let vedly k objevení mj. i ložiska Ce
lina, líokrsko, Petráčkova hora ve středním Povltaví, které je
situováno v ekologicky exponované oblasti převážně rekreačního
a zemědělského charakteru« Vlastní ložisko leží ve vzdálenosti
1 - 2 km od údolí Vltavy vzduté Slapskou přehradou, z převážné
části v kopcovitém zalesněném terénu, zčásti pod zemědělskou pů
dou a ve své nejzépadnějží části ee vyskytuje pod Částí obce lío
krsko.
Jediné oficiální informace ee nalézá v odborném časopisu "Geo
logický průzkum" 11/88. Předpokládá resp. protěžuje masivní těž
bu zlata na líokrsku jako moderní způsob exploatace Au v době, kdy
naěe hospodářství je ochotno získat devízy za každou cenu. /Viz
pokus o uskutečnění projektu ukládání toxického bahna z Hamburku
ve
vytěžených labských pÍBkovnách/.
V tomto článku ee dočteme o problematice těžby zlatonosných rud.
RNŮr.P.Morávek se zde opírá o práce z let 1981, 1934 /Morévek,
Pouba/ a nověji z let 1985 /korévek/. Tyto práce vycházejí z kal
kulace na dlouhodobé krytí spotřeby zlata v československém ná
rodním hospodářství využitím domácích přírodních zdrojů. :Tato
nová ložiska se jeví jako výhodná k obnovení těžby zlata na naěem
území. První ověřovací vrty byly provedeny v letech 1981 - 82 a
z následujících vrtů z let 1984 byly vyčíslovány zásoby 100 t. Po
dle ověřených zpráv se toto množství zredukovalo na pouhých 60 t
Au, protože těžba pod hladinou Slapské zdrže je přece jen riskant
ní. V roce 1935 bylo již započato a etapou průzkumu kombinovaným
bánským a vrtným způsobem. Pokusné ložisko bylg otevřeno na úrovni
290 m n. m. - hloubka 180 - 200 m. Ložisková zóha probíhá zčásti
granodioritem slapského výběžku středočeského plutonu, ve větěí
Části tufitickými a vulkanickými horninami jílovského pásma. V
obou částech rudné zóny dosahuje koncentrace Au hodnot od<0.5g/t
až >l,0g/t. Hlavní rudní koncentraci má ložisko líokrsko-západ,
které mé mimořádnou .mocnost a které v dranodioritu dosahuje ež
přes 200 m, v metamorfovaných tufech se snižuje pod 100 m.
Inspirace technologie "pracování rudniny a získávání Au přichá
zí z "obdobné" těžby v Austrálii, US a a Jihoafrické republice,
kde Rozsáhlé teritoria s téměř nulovou hustotou obyvatelstva to
umožňují. Nevíc se RNJr„korávek opírá o cenu zlata z přelomu roku
1987, tj. 480 - 450 US
$ za trojskou unci /31,1 gramu/. Středo
česky kraj mé ale hustotu obyvatelsfve 104/knr, nehledě k tomu,
že střední Povltav^ představuje rekreační enklávu pro Prahu a
Příbram, což v sezóně dává podstatně vyěěí údaj. Cena zlata mezi
tím klesle k 1.2.1989 na 380 US $ za trojskou unci.
Za způsob technologie úpravy rudy bylo zvoleno dynamické kyani
dové, loužení e výtěžností 80% /statické loužení 65%/ s potřebou
rozemlít vsázku pod 0,071 mm zrna. Ověem, aby se dosáhlo rychlé
ho efektu, požaduje HNOr. Korávek těžbu 6 milionů tun "zlatonos
ného" grandioritu za jeden ro^, což představuje čtrnáctkrát vět
ší objem než těžba ve velkolomu stavebního kamene Zbraslav.
Tento objem zpracované rudniny představuje ve svých důsledcích
odpad kalů o objemu min. 30 x 100 x 100 m3 za jeden rok, ccž
představuje nejen obrovskou masu, ale i ohrožení podzemních vod
a Slapského jezera, protože neutralizace kyanidů trvá desítky
let a laboratorní zkouěky prokázaly účinnost 92% odstranění kyani
dů z kalů. K ukládání těchto vysoce toxických kalů by mělo dojít
v oblasti Mokrsko - Čelina, tedy v místech již povrchově vytěže
ných. V roce 1988 však technologie
této velmi technicky ná
ročné a nákladné úpravy rud jeétě nebyla praktický vyřešen? a
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taktéž řečení ukládfcy a zpracování kyanidových kalů je zatím
předmětem experimentálního výzkumu/Ústav nerostných surovin v Kut
né Hoře/. Tvrdit /jak to činí v článku RNDr.Morévek/, Se využití
odpadů by mělo mít příznivý vliv na ekonomii budoucí výroby a pří
znivě by řešilo problematiku životního prostředí, je proto nejen
drzost, ale i nemorální.
Velká mocnost, atraý průběh od povrchu do hloubky cca 300 m e
morfologie terénu předpokládají lomový způsob těžby, tzn. velmi
razantní zásah do krajiny. Tento způsob těžby a zpracováni /drce
ní/, spolu e prašností z úložiět, přestavuje kromě kyanidů ve vo
dách další negativní účinek na životní prostředí středního Povltaví. 1 kalkulace s používáním nadložnlho kamene jako kamene sta
vebního, je problematická, protože dosavadní průzkum se vůbec ne
zabýval radioaktivitou výchozí suroviny - oblast Českého maeívu,
jak známo, má své "radonové riziko". Doprava stavebního kameniva
se dokonce uvažuje po Vltavě pomoci tlačných remorkérů.
Ekologie těžby nebyla vůbec v předchozích etapách zkoumána. V
Ústavu krajinné ekologie v Českých Budějovicích byl sice vyžádán
posudek, který vzhledem k naprostému nedostatku vstupních údajů
o těžbě a technologii zpracováni, byl zcela nezávazný a kusý. V
interní zprávě vyhotovéné začátkem února 1989, po konzultacích
s australskou firmou /která se má na tomto projektu ve značné mí
ře podílet/, byla za čtrnáct dní "ekologická problematika" vyře
šena. Jak, to nikdo neví* V této zprávě ee také uvádí ekonomické
náklady na těžbu, předpokládající 1/2 až 2/3 z celkového zisku
s tím, že na nutné první zařízení zapůjči australský partner čes
koslovenské straně cca JO milionů OS $ ve formě ryzího zlata,
které bude během prvních tří let těžby vráceno ve stejném množ. ství, nehledě na budoucí světové ceny zlata ...
Za
zmínku jeětě stojí již výše citované “radonové riziko"
Českého masívu a zvýšena' prašnost způsobená těžbou a drcením.
Standardizovaný index úmrtnosti pro příbramský okres činí 108,4
/Praha 99,2V, což signalizuje zvýšené zdravotní riziko životního
prostředí pro obyvatelstvo tohoto okresu. Horši je to ve speci
fické úmrtnosti, kde index úmrtnosti na zhoubné novotvary plic,
průdušnice a průdušek již činí 125 - 135 /republikový průměr je
100/, na zhoubný novotvar děložního Čípku dokonce nad 135. Speci
fická 'úmrtnost na ischemickou chorobu srdce, na akutní infarkt
myokardu 8 na cévní onemocnění mozku přesahuje hodnotu 120. Výskyt
zhoubných novotvarů vysoko koreluje s přirozenou radioaktivitou
povrchových a podzemních vod a tedy i hornin.
Z hlediska dlouhodobého územního plánu oblast Mokrska a Celiny
je již vyhláškou středočeského KNV vymezena pro těžební účely.
Lidé, kteří se o toto rozhodnutí zasloužili, ve své krátkozra
kosti a neuvědomováním si všech souvislostí - obludné narušení
krajiny, jejího přirozeného reliéfu, negativního dopadu na život
ní prostředí - se tak svým podpisem připojují pod rozsudek nad
osudem přírody ČSSR, který byl již dávno vynesen.
-ThJFROBLEMATIKA

trilaterálnlho mezinárodního parku Podunajl,

Myšlenka trilaterálního mezinárodního parku by dnes, při zlep
šujícím se mezinárodním ovzduší nemuselo být
nerealizovatel
ným snem, protože už k ní byly učiněny první kroky: líadarským oehranářům ee podařilo docílit vyhlášení chráněné krajinné oblasti
Malý Žitný ostrov /SzigetkBz/ a v Rakousku se připravuje národní
park Luhy Dunaje, Moravy a Dyje /Nationalpark Donau-March-Thaye
Auen/. A nakonec i v Československu podali dobrovolní ochranáři,
členové bratislavské městské organizace Slovenského zvSzu ochráncov prírody a krajiny^Névrh národného parku Podunajsko", čímž oži
vili dvacet let starý projekt menšího rozsahu.
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Když se podíváme podrobněji na ochranářskou mapu těchto tři
podunajských států, etane se nám zřejmým, že realizaci účinné
/ale skutečně účinné/ ochrany výáe zmíněných velkoplošných chrá
něných území by mohlo dojít k širšímu propojení chráněných území
- např. formou trilaterálního mezinárodního parku Podunejl, kde
jednotícím prvkem by byla právě řeka Dunaj.
Trilaterélní park by byl na rakouské straně tvořen národním
parkem Luhy Dunaje, Moravy a Dyje, tj. oblastí lužnlch lesů vý
chodně od Vídně až k Hainburgu, dále územím
u celého toku Mo
ravy na hranicích mezi Rakouskem a Československem a ještě nejdolnější částí řeky Ityje. Z významných chráněných území je do
parku zahrnuta biosférické rezervace Lobau /LobauSchůttelauSchOnauer Haufen/ a rezervace Untere March-Auen, Kleiner Brei^ensee, Salzsteppe Baumgarten an der March a Rabeneburger Thaye Auen.
Do trilaterálního parku by plně patřily i rezervace u Hainburgu
/Brausberg-Hundsheimer Berg a Spítzberg/. Oproti Hainburgu by na
rakouský národní park navazoval u Devína, dnes okraji Bratislavy,
československý národní park P dunají /resp. slovensky: Podunajsko/
Ten je navržený podél celého toku Dunaje československým územím,
tj. od Devína až po ústí řeky lpěl /maa.Ipoly/. Déle k němu nále
ží povětšinou inundační území dolních toků slovenských řek: Mo
ravy, Váhu, Mitry, Hronu a Iplu, taktéž téměř celý tok Malého Du
naje a dolní část Čiernej vody. Z význačných národních rezervací
byly do národního parku zahrnuty např. Devínska Kobyla,
'Jurský
Súr, Ostrov Kop$č, Ostrovné lúčky, Ostrovorliska morského, Istragov, Cíčoveko mrtvé rameno, ostrov Apáli, Cenkovská step a leso
step, Kováčovské kopce /Burda/, Parížske močiare, Vozokanský luh
a mnohé další. Ma maďarské strany by na československý národní
park navazovala na Malém Žitném ostrově chráněná krajinná oblast
SziaetkOz /věříme, že by bylo možné její rozšíření a změna statu
tu na národní park/ a v oblasti mezi Ostrihomem /Estergemem/ a
Vyšegrádem biosférická rezervace Pilis. Ma tu by na levém břehu
IXmaje mohla navazovat pečovaná chráněná krajinná oblast
BOrzsOny. Ani v Československu by nebyl národní park.Podunají bez
návaznosti na další chráněná území. V prostoru Bratislavy a Jur
ského Súru by na něj navezavola chráněné krajinná oblast Malé
Karpaty. Dlouhou dobu probíhalo schvalovací řízení chráněné kra
jinné oblasti Záhorie, nynf už vyhlášená CHKO, která zahrnuje i
území u řeky Moravy nad Bratislavou až po hranici České a Slo
venské republiky /tedy návazné území na rakouský národní park Lu
hy Dunaje, Moravy a Dyje/. Touto chráněnou krajinnou oblasti ee
získalo propojení až k jedinečnému lužnímu pralesu na Boutoku ře
ky Moravy a Dyje /rezervace Soutok, Ranspurk a Cahnov/, už na území České republiky. Oblast u Dyje by mohla spojovat, tvořit
koridor k další biosférické rezervaci a CHKO Pálava v Českosloven
sku a na tuto z jihu navazuje rakouská chráněná krajinné oblast
Felkenstein. Ještě výše proti toku Dyje se nachází chráněná krajiná oblast Podyjí, z jihu k ní přiléhá rakouské chráněné oblast
Dyjské údolí
Landschaftsschutzgebeit Thayatsl/, o možnosti vy
hlášení bilaterálního chráněného území uvažují jak čeští, tak ra
kouští ochranáři /podle sdělení dr.Petřička ze Státního ústavu
památkové péče a ochrany přírody Praha/. Nevíc ee v blízkosti
chráněné krajinné oblasti Thayatel nachází další chráněné krajin
né oblast Geras. Na druhé strsně přepravovaného rakouského národ
ního parku odděluje velkoměsto Vídeň lužní krajinu od“chráněných
krajinných oblastí Wienerwald a Bisamberg, pojítkem zůstává ales
poň vlastní tok Dunaje. Samozřejmě k uskutečnění takovýchto dale
kosáhlých ideových plánů bude potřebná daleko širší spolupráce
maäarských, rakouských a československých ochranářů, praktické
upřesněni už bude věcí domácích ochranářů. Tento příspěvek je sna
hou o sjednocení úsilí a náhledů.
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Pokud bychom posuzovali navrhovaný trilaterélní mezinárodní park
v Širších souvislostech, mel by velký význam vedle zachování uni
kátních společenstev mokřadů /zvláště lúžních lesů/, vodních e
panenských společenstev, i pro propojení řetězu velkoplošných
chráněných území Západních Karpat /přes Kalé Karpaty a Hudahemské
vrchy/ s Východními Alpám* /přes Wienerwald/ a pro propojeni říč
ních sítí do jedné velké chráněné soustavy velkoplošných chráně
ných území. Otevírá se též možnost dalšího organického propojení
na oficiálně navrhovaný bilaterální rakousko-maäarský mezinárodní
park Nezidereké jezero/Neusidler See/ - Hundsheimské vrchy, tok
Litavy /Leithe/ a Litav6ké vrchy /Leithagebirge/ - s potenciální)?
přímým napojením ne velkoplošná chráněná území ve východních Al
pách. To by ae projevilo v daleko větší ekologické stabilitě jenotlivých chráněných území i okolní krajiny. Trilaterálnl mezi
národní park by sloužil nepen ostatním živým tvorům, ale i člově
ku /např. dík vyšší ekologické stabilitě přilehlých území/ a při
spěl byl k spolupráci ochranářů všech zúčastněných národů a je
jich vlád.
Faktory či úskalí, ohrožují-í navrhovaný trilaterélní park Podunají jsou hlavně tyto:
1. Technokratické vodohospodářské a jiné zásahy do území, neberoucí v potaz charakter krajiny. Hlavní otázkou je možnost /či ne
možnost/ kompromisu mezi výstavbou velkých přehrad, způsobem
jejich provozování a národním či mezinárodním parkem* Obdobně
závažná jsou další vodohospodářská úpravy toků z důvodu splav
ím .ní a otázky intenzity vodní dopravy /např* zvlášfnebezpečný
t. byl špičkový provoz vodního díla Gabčíkovo a výstavba vod-ho díla Nagymars, Wolfsthal-Bratislava či Hainburg. Problem
atické jsou úpravy na řece Uoravě /příprava vodního díla u
Kútd/ - začátek výstavby vodní cesty Dunaj-líorava-Odrs a Vá
hu /připravované vodní dílo u Vlčan/ z důvodu splavnění.
. Znečiětovánl povrchových a podzemních vod.
j. Nadměrná těžba surovin /štěrků, kamene spod./
4. Změny hladin podzemních vod, způsobené odběry vody pro nejrůz
nější účely, anebo výstavbou přehrad /nebezpečí vysychání při
poklesu hladin; zatopení, zabahnění nebo zasolení půdy při
vzestupu podzemních vod /či melioracemi a regulacemi/.
5. Holorubní lesní hospodaření a výsadba monokultur nepůvodních
dřevin.
„
6. Přílišné ezploatace území - napr. nadměrnou těžbou dřeva, lo
vem a rybolovem, zemědělskou velkovýrobou.
7. Působení exhalátů a delších škodlivých činitelů
8. Nasměrování masových rekreačních aktivit přímo do území parku.
9. Zhoršení mezinárodních vztahů mezi našimi národy a vůbec prob
lém státních hranic /doufejme, že jen teoretický předpoklad
úskalí/.
10. Dog»*u.tické lpění některých zástupců oficiálních ochranářských
organizací na statutu národního /mezinárodního/ parku jak« na
území jen s původní, panenskou přírodou: tento požadavek už
vývoj překonal - viz národní park Bavorjký les či Hortobogy.
Závěrem zbývá vyjádřit naději, že stéle ještě není pozdě, aby
chom naším společným úsilím napomohli k vyhlášení trilaterélního rakousko-československo-maaarského mezinárodního perku v
unikátním Podunají.
P.Šremer, prom. biolog, předseda Komisie pre chránené územia pri
MV SZOFK Bratislava.
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SOS
slovenských lesov
Československo sa depozíciami imisií v preDOčte na 1 km2 plochy
územia přepracovalo na 2. miesto
v Európe, hneď za eueednú Ni®.
Ziel aj ostatní susedia
Československa zaberajú v rebríčku znečistovstekv n8 jednotku plochy velmi čestné miesta, /Maďarsko 3.,
Polsko 4.,NSR 6., Rakúsko 9./. Z toho dôvodu, čo sa tý£a depozícií
importovaných škodlivín na 1 k®2 • CSSR dokonce najzatažene^ším
štétom Európy. V kontrastě a rozvinutými priemyselnými štátmi pro
dukcia emisií S02 v I. polovici 8C-tych rokov v Československu dá
le j vzrástla. Vzrástli však najmS emisie viacerých ďalších škodli
vých prvkov a zlúčenín vzhladom na nekvalitnú energetickú bázu
spaiovanú v našich tepelných elektrárňach, ako aj vzhladom ne velkú koncentráciu prevažne zastaralých chemických s ďalších
che
mických a iných priemyselných prevádzok bez účinných filstrov.
Tieto skutečnosti nemôžu nemat katastrofálne následky na všetko
živé, vrátane lesov.Prevažne nepovodné smrekové monokultúry -najmš severných pohraničných oblaBtí Čiech, kde dochádza pravdepodob
ne k najvščšiej regionálnej koncentrácii exhalátov v celosvetovom
meradle, sa stali už pred 10 - 20 rokmi mezinárodně známym signá
lom, akýmsi modelovým územím velkoplošného odumierania lesov. 0
Slovensku si mnohí donedávna naopak mysleli, že ho skaza lesov
poatihng v zanedbatelnoni rozsahu, spoliehajúc sa na inerálne bohati't- pôdy, vSČšiu prirodzenoat /povodnost/ lesných ekosyatémov,
menšiu imisnú zátaž a ďalšie skutečnosti. Doslova z mesiaca na
mesiac sa rozpadá tento mýtus o relatívnej bezproblémovosti pře
krásných slovenských lesov a pomaly, ale iste
^ -začína i
Slovensko patril k najpostihnutejším oblastiam. Hrozivé sú najmš ,
trendy a perspektívy. Zatial čo r. 1970 bolo zasiahnutých imisiami iba 2,4* plochy slovenských lesov, v r. 1975 8,5*, r. 1985
15,6* a v r. 1988 už 31,4* podlá
najnovších správ sa rozsah
poškodenia blíži 40* či ďaleko prekročí aj tie najpesimistickej
šie prognózy.
Okrem vplyvu imisií ničia slovenské lesy aj technokratické
spôsoby obhospodarovania supertěžkou mechanizáciou, nedostatok
pestovatelskej starostlivosti, výruby pre cesty a elektrické ve
denia, expanzia cestovného ruchu a i.
Vari najodolnejšie proti pôsobeniu imisií boli lužné lesy poz
dĺž Dunaja a jeho prítokov. Tie však vo veľkej miere zlikviduje
sústava vodných diel Gabčikovo - Nagymaros. Je to posledné šanca
túto tragédiu aspoň zmiernil.
leták MV SZOPK Bratislava
DLOUHÉ STRÍNÉ - přečerpávací vodní elektrárne
V EB č. 12 jsme přinesli informaci o plánované výstavbě
jaderné elektrárny Severní mor$va v Blahutovicích. Jednou z
doprovodných staveb, jež podminují její provoz, je přečerpá
vací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Koncern České energetic
ké závody - závod Ostravsko-Karvinské elektrárny Ostravě
zpracoval pro tisk technické údaje o tomto
vodním díle.
Otiskujeme je na následující straně.
S výstavbou tohoto díla bylo započato již před mnoha lety.
Po vybudováni hrází horní nádrže byla stavba
řadu let převe
dena do tzv. režimu útlumu. Nyní se mají stavební práce opět
rozjet naplno. Od počátku zde docházelo ke střetům mezi staveb
níky a atátní ochranou přírody pro nedodržování dohodnutých
podmínek stavby. K ekologické problematice výstavby a projektu
tohoto vodního díla se vrátíme v některém z příštích čísel.
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Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Výstavba
FVE Dlouhé Stráně
-W - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Informace pro tisk zprecoval:
ČEZ - Ostrevsko-karvinské^elektrárny Ostravo
útvar investora PVE Dlouhé Stráně
Obsah:

1.

1. Vyznač FVE Dlouhé Stráně prc elektrizační soustavu
ČSSR
2 . Situování díla, ^ekologické hlediska
3. Hlavní technické údaje a termíny zprovoznění
4. Dosevadní průběh výstavby
5. Zajištění delšího postupu výstavby^v r. 1990 a 9. ELF
6. Péče o zajištění provozu PVE Dlouhé Stráně
7. Spolupráce s orgány lidosprévy, sociální zajištění
stavby, závěr

Základní statickou funkcí FVE DS bude akumulovat ekono
micky' nevyužitelnou energii energetické soustavy, její pře
měnou na potenciální energii vody e tuto vracet do systému
prc pokrytí špičkové části denního diagramu zatížení. Ten
to proces bude probíhat při střídání čerpadlového b turbi
nového provozu bloků PVE tj. při přemisíování vody z dol
ní do horní nádrže PVE a zpět.
Déle bude PVE plnit řadu významných, dynamických funkcí
elektrizační soustevě ČSSR:
sjíždění strmých čel denního diBgrsmu zatížení
krytí předvídaných a zejména nepředvídaných změn zatížení
podíl na heverijní záloze systému
kryti schodku i přebytku výkonu v bilanci předávaných
výkonů v rámci mezinárodni spolupráce
- účast na regulaci frekvence
- dodávka a odběr jalového výkonu zejména při kompenzačním
provozu soustrojí -

v
-

Význam FVE v systému plyne z velikosti instalovaného vý
konu 2 x 325 K W ? což umožňuje změnit během dvou až tri mi
nut výkonovou bilanci soustavy o 1300 KW.
2„

PVE DS je budována v centru horského masivu Jeseníky
poblíž obce Kouty n/Desnou ne okrese Šumperk v Severomorav
ském kraji. Dolní nádrž vodního díla je na horním toku řeky
Divoké Desná ve výšce cca 824 m n.m. a horní nádrž na vrchol
ku hory Dlouhé Stráně ve výšce cca 1350 m n.m.
Koncepce vcdr.ího díla je řešena s cílem maximálně chránit
horskou přírodu. Energetický provoz elektrárny je umístěn
ve dvou kavernách v podzemí. Při výstavbě budoucího provozu
vodního díla je přísně dbáno na ochranu čistoty vodního toku
a na minimalizaci zásahů do okolní přírody. Hráz dolní i hor
ní nádrže je sypána z kameniva a vzdušné líc hrází je zatravněna pro splynutí s okolním terénem. Objekty v oblasti
dolní nádrže jsou architektonicky začleněny do okolní kra
jiny a jejich okolí bude osázeno dřevinami ve skladbě okol
ních lesů.

Turbina -

počet
instalovaný výkon
otáčky
spád

325 f.CW
428,6/min.
510,7 m

Čerpadlo - max. příkon
- dopravní výška
Generátor - zdánlivý výkon
- činný výkon
- jmencv. napětí

355,5 MWA
320 KÍW
22 kV

Blokový transformátor -

3f, dvě vinutí
22/420 kV
360 I.ÍVA

Kaverna -

312 Ir.'.’
534,3 m

počet
typ
převod
výkon

délka
výška
šířka
kubstura výlomu

Kaverna traf Přivaděče -

4.

2

87 m
50 m
25.5 m
101 tis. ĽT

délka
výška
šířka
kubatura výlomu

1 17 m
21 ,7 m

16 nr

,

32 tis. nr -

2

počet
délka
světlost
úhel šikmé části

1 550 nr

3.6 m
45c

Dolní nádrž -

provozní obsah
celkový obsah
kota koruny hráze
kubatura násypu hráze

2.58 mil.
3,4 mil. nr
824,7 m n.m.
886 tis. nr

Herní nádrž -

provozní obsah
celkový obsah
kota koruny hráze
kubatura násypu hráze

2.58 mil. m?
2,68 mil. nr
1 350 m runu
1,98 mil. nr

Vlastni náklady na výrobu energie
Investiční náklady ns jednotku- výkonu
- " na jednotku energie
za rok

0,2 Kčs na kWh
5 123,- Kčs na 1 kW
2.6 Kčs na 1 kWh

Využití PVE - doba turb. provozu za den
- doba čerp. provozu za den
- dob8 kompenzačního provozu
za den^
- poměrné roční využití
- roční výroba energie
- roční spotřeba energie
- účinnost malého cyklu

5,23 hod.
6,61 hod.
2 - 3 hod.
52,3 %
998 GWh
1 342 GWh
75,1 %

K 31.3.1989 bylo prostavěno /hl. II-VIII SR/
stavební část
980,56 mil. Kčs
technologie
2,69 mil. Kčs
celkem

'

983,25 mil. Kčs
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rozpočtové náklady stavby v cenové úrovni e9 /hl. II-VIII SR/
"iS C U l
celkem.
stavební část
technologické část

3,203
2,5
7C5

mld. Kčs
"
mil. Kčs

Výstavba FVE byle zahájena v 05/78. Každoročně byl plněn
a překračován státní plén a režim výstavby aniž byle čerpána
rozpočtové rezerva.

V minulých letech získala stavba druhé r.ísto v soutěži
energetických staveb o Rudý prapor FI.'PE a ÚV OS FHE
a dvakrát první místo v socialistické soutěži energetických
staveb koncernu ČEZ„ Každoročně je uzavírán a plněn sdružený
soc. závazek stavby a pracovníci investora i dodavatelů
uzavírají cenne osobní soc. závazky.
Jak vyplývá z výše uvedených údajů byla v uplynulém období
realizována zejmena stavební část vodního díla. V hrubé
stavbě je dokončena horní hráz, před dokončením je dolní hráz,
v podzemí jsou před dokončením štoly a tunely a z větší části
je hotov výrub kaverny. Při zehéjení výstavby byly vybudovány
stavební kor.uijikace a objekty zařízeni staveniště včetně uby
toven v Loučne, hotelů v Koutech, překladiště v Loučné, skla
dů, dílen, kanceláří etd.
5.

V dalších letech výstavby budou déle růst roční objemy až
na 50C - 600 mil. Kčs a bude v souledu se sítovým grafem vý
stavby končit práce na stavební části a plně se rozvinou
montáže technologické části stavby.

6.

V roce 1992 přebírá investor první ucelenou část stavby.
V roce 1994 budou uvedenB do provozu v termínech 06-11/94
obě soustrojí. V roce 1995 bude stavba plně dokončena.

'

7.

Přímý investor stavby Ostravsko-karvinske elektrárny kon
cernu CEZ poklédejí za svou povinnost průběžně souběžně
s výstavbou zajištovat zprovoznění vodního díla tj. zformo
vání b přípravu kolektivu pracovníků budoucího provozu.
V rámci výstavby vodního díla jsou v obci Loučné vytvořeny
podmínky pro jejich ubytování s rodinami.
Ze statistických údajů a z výsledků soutěže energetických
staveb je vidět, že stavba probíhá velice úspěšně a jsou
vytvářeny všechny podmínky pro její dokončení ve vládních
termínech s náklady dle souhrnného rozpočtu stavby.
Investor průběžně věnuje péči kvalitě prováděných prací,
hledá cesty k úspoře investičních nákladů a dbá na dosažení
techr.ickoekonomických parametrů stavby při jejím uvedení
do převezu.
Svůj podíl na těchto výsledcích mé i péče místních a okres
ních orgánů lidosprévy a orgánů KSČ, kterou věnují jak za
jištění vlastní výstavby, ^tak budování sociálního zázemí
stavby a péči o všestranne využití pracujících.

V Koutech dne 5.5.89

OCHRANA P&BT

O

Přírodovědecký katalog problémů a cílů rakouského konceptu
ochrany půdy.
To je název zborníku, který vydalo rakouaké Ministerstvo
životního prostředí, mládeže a rodiny v roce 1988. Tématicky
je rozdělen na tyto pracovní okruhy:
- využití plochy etátu,
- zemědělství,
- leey,
- vodstvo,
- geologické zdroje /přírodní surovinové zdroje i hodnota kra
jiny a přírodní výtvory/,
-výzkum /stav a potřebná orientace/,
- právní normy ochrany půdy.
Pracovní okruh zemědělství je členěn na tátyto kapitoly:
I. Zemědělsky podmíněné zatížení půdy
II. Mezemědělsky podmíněné zatížení pudy
III. Kritické zhodnocení různých forem využití půdy
IV. Další cesta /vzdělání a výchova, genové technologie/
Kapitola Zemědělsky podmíněné zatížení půdy je členěna na
tyto problémové okruhy:
- Pesticidy,
- Hnojení,
- Eroze,
- Agrotechnika,
- Zavlažování,
- Odvodňování.
S nejdůležitějiími čáetmi sborníku budeme čtenáře EB postup
ně seznamovat. Dnes přináéíme překlad první kapitoly Pracovní
ho okruhu zemědělství, respektíve její první část - Pesticidy.
Pracovní okruh z e m ě d ě l s t v í .
I. Zemědělsky podmíněné zatížení půdy.
1.1. P E S T I C I D !
Pesticidy /chemické prostředky k ochraně rostlin/ mají přede
vším působit proti škodlivým organizmům.
Tabulka 1. Spotřeba pesticidů v Rakousku /V tunách/.
1970
1985
Herbicidy
1.037,2
2.333,1
Fungicidy
891,5
1.684,9
Insekticidy
292,2
445,7
ostatní
13,3
42,1
c e l k e m
2.234,2
4.505,8
Spotřeba pesticidů v Rakousku se v době 1970 - 1985 zdvojná
sobila. Tato čísla však nevypovídají o perzistenci a toxicitě
používaných přípravků.
Když vyjdeme ze skutečnosti, že 3% v Rakousku prodaných pesti
cidů /I35.200 kg/ je použito v lese a na loukách, koncentruje ee
zbylé množství 4.370,6 t na zhruba 1.510.600 ha /orná půda,
zahrady, vinice, sady a ovocné školky/. To znamená zatížení
půdy pesticidy ve výši 2,9 kg/ha.
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1.1»1.
-

Následky používáni pesticidů.

Při aplikaci pesticidů může, dojít k různým problémům:
akutní a chronické působeni'' pestieidů/tozicita při aplikaci,
toxicita pro delší živé bytosti mimo škodlivých organismů/,
hromadění persistentních účinných látek v různých potravních
řetězcích,
možné ainergické působení při použití různých účinných látek,
přítomnost meziproduktů rozkladu, kterých chemické složení a
účinky ňsou z větší části neznámé /v rostlinách, zvířatech
a t pudl/,
vznik vázaných reziduí peeticidů v půdě, jejichž význam je
dosud značně nejasný.
vyplavováni .pesticidů /viz odd. Vodstvo, kapitole IV. Peati- ~
cidy/,
^
nesprávné použití

Pesticidy působí na:
• uživatele: Při aplikaci pesticidů může dojít k akutní otravě
uživatele* Stejně tak je možné i hromadění perzistentních
účinných látek popřípadě metabolitů rozkladu v tělě uživa-^ tele. Synergické působení není vyloučeno.
- potravní řetězce: Akutním působením dochází k odstranění vý
chozích článků Či některých stavebních kamenů potravních
řetězců, například "universální insekticidy" v žádném přf.
pádě nepůsobí den proti škodlivému hmyzu. Hlavní
problém spočívá v akumulaci perzistentních látek v potrav
ních řetězcích. Člověk je přitom konečným článkem těchto
potravních řetězců. Příjem pesticidů člověkem ee děje rezi
dui v potravinách rostlinného původu a konzumací živočišná
ných produktů se zvířat krmených kontaminovaným krmivém.
- užitečné organizmy, drobné živočichyi drobnou zvěř:Jejich
účinkem může dojít k poškození nebo úhynu těchto živočichů
a k zapojení perzistentní peatididů do jejieh potravních
řetězců. Úbytkem a lokálním vyhubením drobných a najmen
ších živočichů dochází k silnému porušení potravních ře
tězců.
- divoké polní rostliny: Zesíleným nasazením herbicidů je vy
tlačena celá řada polních bylin /chrpa, vlčí mák spod./.
Dochází proto k posunu ve společenstvech a k úbytku druhů
půdní fauny a drobných živočichů, kteří jsou na určitých
polních bylinách závislí. Nedostatek většího množství druhů
polních bylin způsobuje jednostrannou a nedostatečnou vý
živu zvěře.
- vznik rezistence u škodlivých organismů: Především při opako
vaném použití jednoho pesticidu existuje nebezpečí vzniku
rezistence škodlivých organizmů vůči použité účinné látce.
Přirozený výběr rezistentních, případně tolerantních, forem
škodlivých organismů jde většinou
ruku v ruce a pěsto
váním monokultur /například atrazinrezistentní laskavec,
merlík a lebeda v oblastech monokultur kukuřice/.
1.1.2. Chování pesticidů v půdě.
Veliká část použitých pesticidů skončí v půdě nebo na jejím
povrchu. Dějě ee tak úmyslně /některé půdní herbicidy, desinfekce půdy/ nebo neúmyslně /přenosem, splachováním, poskliznovými zbytky epod./.
Pesticidy ae mohou v půdě nacházet v rozličných formách:
- mohou být v půdě v nezměněné formě, to znamená, že působí
způsobem odpovídajícím jejich účinné látce,
- mohou být v půdě ve formě metabolitů - ty, pokud jsou vůbec
znány, pak jen na úrovni jejich rozlišení, jejich účinky te
prve čekají na objasnění.
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Předpokladem k tomu je ekonomická podpora extensifikace, ke kte
ré mohou být počítány oděkodňovací poplatky za neužívání pesti
cidů na vybraných plochách. Protože ae zemědělství bez chemické
ochrany rostlin nezdá být
v současné době reálné, je třeba
požadovat řadu opatření sloužících zemědělství , ale i opatření
v jeho způsobu hospodaření.
Opatření, která musí být uskutečněna pro zemědělství:
- Postřikovači technika: vývoj a výroba strojů a zařízení, při
jejichž použití se zvýší podíl použitého pesticidu, který za
sáhne přímo Škodlivý organismus.
- Povinné testování všech přístrojů a zařízení k aplikaci pes
ticidů.
- Zákonem určený ohled na ekotoxicitu při registraci ochranných
prostředků. Neškodnost v praxi používaných koncentrací musí
být prokázáns.Pro tyto zkoušky ekotoxicity musí být stanove
ný vhodné metody terénních pokusů.
- Vývoj a registrace pesticidů s nízkou persistencí / a to i je
jich metabolitů/ a vysokou selektivitou účinků.
- Časově ohraničená a zrušitelná registrace přípravků ochrany
rostlin.
- Prázdné obaly a zbytky pesticidů obhospodařovat jako zvlášt
ní odpady.
- Omezení či zákaz chemické ochrany rostlin v pásmech ochrany
spodních vod a v chráněných územích.
- Ze„sílená výchovná činnost ve školách a vzdělávání dospělých.
Zavedení zákonem předepsaného průkazu pro uživatele pesticidů.
- Ohled na možnosti integrované eochrany rostlin v zákoně o che
mických přípravcích a ochraně rozatlin.
- Zákaz pesticidů podezřelých z toxického působení v životním
prostředí, u kterých ani při odborném použití nelze vyloučit
znečištění vodních zdrojů.
- Zákaz letecké aplikace pesticidů. Spolkové ministerstvo země
dělství a lesnictví poukazuje na to, že s takovým zákonem ne
bude v souladu současné velké množství k tomu udělených povo
lení /Ersatzlčsungen/.
Opatření požadované od zemědělců :
- Integrované ochrana rostlin: to znamená využívat všech hos
podářských, ekologických s toxikologických.navzájem zastupi
telných metod k tomu, aby Škodlivé orgahŽŠIfy byly udrženy
pod prahem hospodářské škodlivosti, přičemž přednost zde má
záměrné využívání přirozených omezujících faktorů. Veškeré
opatření se mají uskutečňovat s ohledem na konkrétní pod
mínky stanoviště:
- sled plodin,
- rezistentní a odolné odrůdy,
- vyrovnané hnojení na základě rozborů půdy,
- optimální termíny výaevu a výsadby,
- pěstební opatření včetně^mechanického boje s pleveli,
- výstražná služba - prognóza a signalizacet
- vytváření užitečných populací /tzn. mimo jiné uchování a
vytváření přírodně blízkých struktur biotopu a drastické
omezení aplikace pesticidů v jejich bezprostředním okolí/,
- biologická ochrana rostlin užitečnými organismy /např.
bacillua thuringiensis/ a biotechnologické metody /např.
využití feromonů/,
- používání pesticidů Šetřících užitečné organismy a pesti
cidů ae selektivním účinkem , je-li překročen práh hospo
dářské škodlivosti škodlivých organismů.
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- kondenzace pesticidů popřípadě jejich metabolitů v huminových
látkách vede k jejich nenávratnému vázání a tím ke vzniku "vá
zaných reziduí" /bound reeiduee = gebundene Rückstände^
- v nejlepěím případě mohou být pesticidy odbourány až na lát
ky, které nejeou nebezpečné /CO,, HjO, NH-j.../, na toto žá
doucí odbourávání má rozhodující vliv aktivita mikroorganis
mů a zdravý půdní život.
1.1.2.1. Vliv na mikroorganismy.
Vliv různých pesticidů na mikroorganismy je rozdílný:
- mikroorganismy mohou být pesticidy poškozovány. Zjištování
takového poškození laboratorními metodami je spojeno ee znač
nými obtížemi, nebol populace mikroorganismů přirozeně znač
ně kolísají. Nebezpečí spočívá v opakovaných zásazích během
jednoho roku,
i v tomto případě je nejspíše poškozen
vzájemný poměr jednotlivých drhů,
- může dojít k indiferentnímu chování mikroorganismů k použi
tým pesticidům,
- mikroorganismy mohou pesticidy metabolický rozkládat, k roz
kladu potřebná energie pochází z organické hmoty,
- mikroorganismy mohou rozkládané pesticidy využívat jako zdroj
energie.
1 . 1.2.2. Vliv na půdní faunu.
Vliv na půdní faunu
.
Ve srovnání s mikroorganismy reaguje půdní fauna na pestici
dy
podstatně citlivěji. Také u půdní fauny je citlivost růz
ných druhů vůči téže účinné látce velmi rozdílná. Tak může je
den pesticid aplikovaný v určité dávce být toxickým pro jeden
druh deštovky, zatímco jiný druh dešíovky je touže dávkou pes
ticidu zcela nedotčen. Přirom může v těle deštovek dojít k pě
ti až desetinásobně vyšší koncentraci pesticidů než v okolní
půdě, aniž by došlo k poškození jejich životních funkcí. Tento
příklad ukazuje, jak rychle může dojít k akumulaci persistent
ních účinných látek půdní faunou.
1.1.3. Přenos peBticidů
Další nebezpečí, plynoucí z aplikace peaticidů, spočívá v
horizontálním b vertikálním přenosu pesticidů nebo jejich metabolitů z půdy polí.
K horizontálnímu přenosu dochází dříve,než dojde k uložení
peaticidů v hlubších vrstvách půdy , tj. v době dokud jsou kon
centrovány v povrchové vrstvě půdy. Dochází k němu vodní a
větrnou erozí. Tento přenos ohrožuje povrchové vody a přírodní
biotopy.
K vertikálnímu přenosu dochází vyplavováním pesticidů a je
jich metabolitů, v nejhorším případě až do spodní vody. Aby
k tomu došlo, musí být splněna řada předpokladů:
- perzistence účinné látky nebo metabolitů,
- rozpustnost látky ve vodě, popřípadě přítomnost látek, kte
ré rozpuštění umožňují,
- nízký obsah jílu a humusu v půdě,
- vysoká propustnost a nízké sorbční schopnost půdy, ležící
nad spodní vodou,
- velké dešíové srážky nebo závlahy,
- vysoká hladina spodní vody.
Opatření a cíle
Dlouhodobým cílem z hlediska ochrany pr:. je zemědělství s
minimalizovanou nebo zcela vyloučenou chemickou ochranou rost
lin. Tento cíl je sledován systémem integrované ochrany rostlin.
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- Osevní postupy: Opuštění monokultur a zavedení ěirělch osevvních postupů Tede ke stabilnější struktuře půdy s k mnoho
tvárnému půdnímu životu, Mnohotvárný a aktivní půdní Život mé
dále za následek zvýšené odbourávání pesticidů. Při opakova
ném a nepřerušovaném pěstování jedné polní plodiny dochází k
zvýšenému výskytu chorob a škůdců pro tuto plodinu specific
kých /např* houbové choroby obilovin, háaátko řepné/. Zvýše
ný výskyt chorob a škůdců nutně vede k zvýšené aplikaci
pesticidů. Tento bludný kruh může být přerušen zrušením monokultur a zavedením osevního postupu vhodného pro dané podmín
ky. Úzký sled plodin spojený s užíváním persistentních pesti
cidů vždy přináší nebezpečí znečištěni' spodních vod /např.
strazin v kultuře kukuřice/.
Potřeba výzkumu spočívá především v
objasnění možného synergického působení při aplikaci různých účinných látek,
a to i v případě, že mezi jejich aplikacemi uplyne delší do
ba.
- Organické hnojení včetně pěstování meziplodin: protože odbou
rávání pesticidů se mimo jiné děje činnosti mikroorganismů,
musejí být všechna opatření, která podporují aktivní půdní
život posuzována nanejvýi pozitivně. Nejasnosti existuji

v otázce vázaných redul, jiebot pesticidy a jejich metebolity
se vážou mimo jiná též na jílovlté a humusovité Částice a na
huminové látkv, ;
- Pěstováni «mizených kultur - tam,kde je to provozně-techníeky
možné.
- Prostorově malé^pŠstebnl plochy s vysokým podílem mezí a eko
logických ploch' v krajině přispívají k vytvoření a udržení
silných populací užitečných druhů.
- Vytvořeni ekologických vyrovnávacích ploch’systému propojení
biotopů.
- Přizpůsobení umělé závlahy polní kapacitě.
- Výzkum otázek:
- vliv kvality humusu na stabilitu půdních agregátů
- schopnost mikroorganismů odbourávat pesticidy
- látky
způsobující rozpustnost pesticidů fixovaných v půdě
- Synergismus mezi pesticidy
- evidence skutečného rozsahu poškození půdy pesticidy
Ekologické plochy - Ckoflichen - jsou plochy ponechané ladem
na základě směrnice Spolkového ministerstva zemědělství a les
nictví z roku 1988 o podpoře zeleného úhoru. Jsou to
a/ částečný jednoletý úhor - na 15 - 30 % plochy zemědělského
podniku
b/ Jjednoletý úhor veškeré orné půdy podniku do celkové plo
chy 10 ha
c/ dlouhodobý úhor - nejméně tři roky.
Za 1 ha ekologické plochy je poskytována náhrada od 4000 o S
/podprůměrné půdy/ do 8 500 6S /nejúrodnější půdy/.Uživa
tel 6e musí zavázat, že plochu nebude hnojit, a to ani hnojem
nebo Čistírenskými kaly a nepoužije na ní žádných prostředků
chemické ochrany rostlin, že porost s plochy nezkrmí ani ji
nak nezhodnotí a po dobu trvání ekologické plochy nerozoré
jiný trvalý travní porost na ornou půdu .Ladem ležící plo«chu je uživatel povinen ozelenit a porost mulchovat.
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URBANISMUS
HOTELY pro Prahu
V poslední době proběhla t našem tisku na toto téma dokonce
debata. Svobodné Slovo, deník Československé stran? socialistic
ké, se v ní zastalo občanů a přineslo řadu kritických článků a
polemik proti hotelovému programu NYP a jeho dosavadní praxi.
Hlavním argumentem zastánců hotelového programu je do tří
let očekávaný roční přínoB jedné miliardy dolarů z výstavbou
poskytnutých ssi 10 000 hotelových lůžek. Té rychlosti ve výstav
bě se má dosáhnout stavební kapacitou s kapitálem cizích firem,
jež jsou součástí společných podniků a akciových společností.
Od každé takové společnosti NVP žádá se stavební povolení výs
tavbu či rekonstrukci jiných, pro město důležitých budov a zaří
zení. Musí za to vSak vyhovět jejich zájmu o lokality ve středu
města, kde je to často spojeno e likvidací bytového fondu.
Právě proti tomu probíhá oficiálně vedená polemika i sebeobranný
odpor o b č a n ů k t e r ý c h ae to týká.
Kĺže uveřejňujeme výzvu občanů Kalé Strany k veřejnému shro
máždění ve věci hotelové přestavby objektů u Velkopřevorského
náměstí na 26.5.1989. Další shromáždění se v této věci konalo
14. 6. 1989 n,a Kampě a nové je svoláno na 23. června 1989.
Chceme však upozornit na jiný, dosud nediskutovaný aspekt
hotelová výstavný, totiž na ničení kulturních hodnot.
Bakouaká firma GHB Qrassi z Vídně, která je části společného
podniku Pragohotel, provádí mimo jiné též přestavbu Ungeltu na
pětihvězdičkový hotel. Mejen že zde plánuje zastřešením přeměnit
nádvoří Ungeltu na hotelovou halu, ale předem prohlásila, že
se nemíní řídit u nás platnými předpisy pro přestavbu památek.
0 tom, že už se do tohoto kulturně-historicky významného místa
žádný Cech nepodívá, ani nemluvě.
Jednou z dalších akcí této firmy bude v roce 1990 zahájená
přestavba Barrandovských teras a výstavba hotelu Barrandov.
Zde firma plánuje nejen pozměnit k nepoznání toto stylově čisté
a esteticky zdařilé stavební'dílo z třicátých let, ale hodlá
k němu přistavit kukaň se skleněnou fasádou, aby se z ní mohli
kochat pohledem na Vltavu dolaroví cizinci.
Náměstek primátora Jiří Klíma říká, že je tak velký zájem za
hraničních firem, že nám to "dává možnost si vybírat a diktovat
podmínky". Ve skutečnosti je tomu věak tak, že si zahraniční
firmy, vedené jen očekávaném ziskem, u nás počínají naprosto
nerušeně a tedy hůř, než v zemích třetího světa.
_ jp _
Obvodní národní výbor v Praze 1
Vodičkovu 1B

Praha

1

Když se obyvatelé Kalé Strany dověděli, že ve prospěch cizího
kapitálu se připravuje přestavbu rozsáhlého souboru budov v oblaBti
Karlova mootu, Mostecké a lázeňské ulice. Velkopřevorského náměstí
a Čertovky, považovali tuto informaci za vtip, který nadsázkou odsuzuje
vše, co je léto pobuřuje: na jejich úkor jdoucí, feudálně velkorysou .
přestavbu České národní rady, ničení Jánského vršku, Malostranské radni
ce, devastaci okolí Zlatá studně, případ Sovových mlýnů, s tím vším
související redlkální snižování počtu obyvatel čtvrti atd. o»
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Dnes již vine, že přestavbu zmíněného souboru budov

nevymyslel

šprýmař, ale zcela vážně ji navrhuji a prosazují oficiální instituce.
Ač se nás tato záležitost přímo týká, nikdo nás - obyvatele Kalé Strany dosud o ní objektivně neinformoval, ani s námi o ni nejednal, Proto,
r nejvyšsí čas dokud nebylo rozhodnuto, doporučujeme svolat
ve Btředu 31. května 1989 v 1B hodin na Kampu (hrnčířský trh)

v e ř e j n é

s h r o m á ž d ě n í

všech občanů kalé Strany.
Vás, Obvodní národní výbor v Praze 1, žádáme, abyste se spolu s

na

šimi poslanci ujeli pořadatelské úlohy a současně nás také informovali

o odpovědnosti za rozhodnutí o této chystané přestavbě a skutečném stavu
.celé věci. -ProBÍme odborníky, aby shromáždění seznámili s kulturně his
torickými hodnotami, jež tato přestavba .ohrožuje, a äalostranské spolu

občany vyzýváme k činorodé účasti,

y Praze dne 25.5.19B?

„
Obyvatelé Kalé Strany

STANOVISKO Komise pro životní prostředí MV SSM Praha k výstavbě
ZKS a zejména k trase Argentinské - Špejchar
Po důkladném posouzení věech dostupných materiálů, zhodnoce
ní všech předchozích diskusí a konzultací některých dílčích otá
zek a odborníky a vzhledem k některým novým skutečnostem jsme
zaujali následující stanovisko:
1. Doporučení:
1.1. Doporučujeme znovu přehodnotit trasu vedení severní
části SDO ZKS. Pro Střední dopravní okruh /SDO/ je třeba
hledat novou tr§au, která by plnila požadovanou funkci a
umožnila zároveň respektovat všechna usnesení federální i
Čeeké vlády o životním prostředí ve vztahu k dopravě. Za
základ navrhujeme zvolit řešení obsažené v návrhu ing.Kliky,
které předpokládá pro vedení této čáeti SDO přednostní výs
tavbu tzv. severní tangenty v trase Přední Kopanina - Dolní
Chabry.
1.2. V druhé fázi /po dobudování SDO v nové trase/ doporu
čujeme vnitřní dopravní okruh /VDO/ vést v trase Strahov
ský tunel - Špejchar - Argentinská. Tento deek je třeba vy
řešit komplexně z ekologického hlediska, urbanistického,
dopravního i ekonomického. Doporučujeme snížit kapacitu ko
munikací /2 krát 2 jízdní pruhy/, v maximální možné míře
využít zakrytých nebo ražených t*aa a v úseku vedoucím přea
Letnou použít alternativy raženého tunelu /2 tubusy ve dvou
pruzích/. Za neopodstatněnou považujeme příliš velkou pro
storovou náročnost na křižovatku na špejcharu a za naprosto
nevhodné považujeme vedení VDO v značné části úseku špej
char - Strahovský tunel po povrchu.

•

1.3. "tis řešeni úseku Strahovský tunel - Argentinská navrhu
jeme vyhlásit otevřenou soutěž ve spolupráci s Centrem pro
pro mládež, vědu a techniku UV SSM a pověřit nezávislou
odbornou organizaci zhodnocením návrhů z hlediska celkové
ho vlivu na životni prostředí. V dotčeném území je nutno
s osobní odpovědností garantovat nepřekročeni stanovených
hygienicích norem.
1.4. V rámci celkového snížení kapacity severozápadního
úseku VDO doporučujeme nezahaiovat rsžbu třetího tubusu
Strahovského tunelu.
1.5. doporučujeme zachovat "Buštěhradskou dráhu" pro pří
městskou velkokapacitní a rychlostní kolejovou dopravu.
Konkrétním důsledkem bude možnost souběžné existence obou
systémů dopravy v dané oblasti. Tím dojde ke snížení nega
tivních vlivů na životní prostředí z provozu autobusové
dopravy mezi Prahou a Kladnem.
2. Okamžitá opatření:
2.1. Navrhujeme zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy a re
gulaci ostatní nákladní dopravy v oblasti Letné. Jako objezdovou trasu je možno pc ižít například tzv. Jižní cestu
a navazující úseky.
2.2. Doporučujeme značně prohloubit systém regulačních opa
tření zabraňujících vjezdu zbytné dopravy do vnitřního města.
2.3. doporučujeme znovu prověřit všechny možnosti filtrace
zplodin z výdechů automobilových tunelů, uvážit možnost za/ hájení výzkumu a vývoje filtračních zařízeni v koperaci se
zahraničními partnery a v případě kladných výsledků nepro
dleně vybavit filtračními zařízeními výdechy tunelu pod Let
nou i Strahovského tunelu.
3. V případě setrvání na požadavku reelizaee SDO ZKS ve společné
trase a VDO požádat ČSAV o provedení komplexní ekologické expertýzy a zároveň znovu prověřit variantu razeného tunelu /2 tubusy
po 3 jízdních pruzích, nebo 3 tubusy po 2 jízdních pruzích/« Vy
zní -1 I stanovisko této expertýzy negativně nebo jestliže nebude
provedena vyslovujeme zásadní nesouhlas s dosavadním řešením,
které vypracoval PUDIS.
4. 4.1% Doporučujeme legislativně upravit bezpodnínečnou nutnost
komplexní ekologické expertizy každé zahajované stavby obdob
ného rozsahu.
4.2. Nabízíme svou účast na vytvoření systému veřejného pro
jednávání s kontroly staveb majících vliv na životní prostře
dí. Tento systém by měl obsahovat následující vzájemně nava
zující komponenty /udávající postup přípravných a stavebních
prací/:
a/otevřená soutěž
b/systém veřejné prezentace návrhů
c/systém veřejné diskuse těchto návrhů s důrazem na zpětnou
vazbu
d/výběr užšího počtu návrhů nezávislou skupinou odborníků
e/komplexní ekologické expertýze vybraných návrhů
f/výběr konečné varianty /dle výsledků předchozích bodů/
g/eystém veřejné kontroly provádění stavby
Bylo by vhodůé tento systém experimentálně využít již při té
to stavbě za cenu relativního zpoždění, které by však bylo eli
minováno výše navrženými opatřeními.
Přílohou tohoto stanoviska je zdůvodnění předchozích návrhů.
Zároveň jame připraveni ve spolupráci s delšími orgány podílet se
na nalezení konkrétních možnostís kterými se může SSM /s hlavně
mladí odbornici z jeho řad/ zapojit do hledání a praktické re
alizace vhodného řešení daných problémů«

CHEMIE
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CHEMICKÉ NEHODY - srovnání podobnosti příčin
K prvnímu výročí požáru v Borěově
Od nešlastná události na Jižní Morav? uplynul role. Snad by
ss taková neitčstí ani neměla připomínat, svlážt? pak ti odpověd
ní »kteří tehdy něco sanedbali nebo nepřijali ta nejsprávnžjší roshodnutí, nebudou jistě chtít taková připomínání připustit. Avšak
my, kteří jsme nanejvýž snepokojeni naží společnou budoucností,my
všichni snad ani nemáme právo sapomínat. Nechat upadnout s sapo■nění Seveso, Bhópál, Černobyl, Basilej a samosřejmě i Boršov u
Kyjova. Pro postižená kyjovská občany se první výročí stává pří
ležitostí šeptat se svých volených orgánů, oo bylo učiněno pro
to, aby se takový nebespečný požár neopakoval ani v Kyjově ani
nikde jinde. Pro všechny ostatní necht je výročí události připo
mínkou skutečnosti, Xe se s nejrůsnějšíoh důvodů stále nedokážeme nebo nechoeae obejit bes obrovských mnolství jedovatých chemi
kálií Bl radioaktivních materiálů, Xe jsme s nimi nuceni nadále Xit,

Basilej - w rrrm , 1.11.1986

ktjoy

0.19» personál sávodu Sandos

21.08»Hlídač /údajně podnapilý/
objektu bývalá cihelny v Kyjově-

a hlídka basilejská poliois hlá
sí: oheň ve skladištní hale B.956
/jednopatrová budova o rosměrech

- bobŠot, 5. - 5. 1.1988

-Boršově je upozorněn civilní osobou poblíX bydlící na požár v ob

60 x 100m/. vyhlášen poplach:

jektu a požár hlásí.

- nasaseno nejprve 16 nušů sávod-

21.27» Opožděný příjezd jednotky

ni protipošárni ochrany
- potá nasaseno 160 městských po

požární ochrany z města díky špatnámu ohlášení místa požáru hlída

žárníků a 47 příslušníků basilej
ská polioie.

čem - jednotka se nejprve vydala
k nová cihelně na opačnám konci

Hrotilo rosšíření požáru na další

města. Později příjezd některých

skladiště - snaha o vytvořeni oo

funkcionářů/ONV.CO.MěNV,atd./

nejvyšší vodní stěny vede k maxi
málnímu čerpání vody s Rýna.

1.30» Požár "lokalizován",nikoli
však definitivně uhašen.

5.43» Zapáchající tmavý chemický

2.30» Opětná zahoření požáru,ten

mrak se dává do pohybu směrem nad

tokrát tvorba tmavého kouřového

centrum města.Hrosba kožních a

mraku, jenž se zvolna dává do po

dýchacích onemocněni mnoha osob

hybu směrem nad Kyjov.

O p a t ř e n i ;
- policejní vosy projíždí oběma
basilejskými okresy a varují s a-

O p a t ř e n i »
- s rozhodnutí náčelníka štábu CO
povolán na místo okresní hygienik.
- Dále povoláni místopředseda ONY,

II
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KYJOV - B ORŠOV, 3. - 5. 1.1986 /

mpliónů:"Zavřete okna a dveře,

ředitel OtftlZ, ředitel ZZH - podni

neopouštějte své bytyl"

ku, Jemuž sklad nad mčetem patří/,

- totéž varování a rádla -

předseda MíetKY.

- policie hromadní telefonuj«
«tajnou výsvu telefoním účastní

5.30 Zahajuje činnost havarijní
Itáb složený a výie «míněných funk

kům.

cionářů. Vyžádán sosnám skladova
ných chemikálií od ředitele ZZH

3.00: Zastavena doprava viech ve
řejných dopravních prostředků
- skoužky vody a vodovodů

/48 druhů látek, vitlinou pestici
dy a konservační činidla pro siláž/

- velký« potravinářským skladům

- hygienik dává pokyn, aby požárníci

nařlaeno aakrýt vítraoí okénka

použil

- porady starostů v Alsasku o mo

6.00 PřísluSníci SNB aastavují

žné evakuaci obol,
\- «volaný kriaový itáb ae nabývá
Úvahami, cda mají ditl ráno Jit
áo Ikoly,
• Vládní rada • krlaového štábu
ť ié dobi prohlašuje: «Kalia úko
le« Je uklidňovat obyvatelstvo a
nebránit všemu, oo by mohlo apůapbit panika."
7.02: požár uhelen a vyhlášen ko

maaky a ochranné obleky

jesd voaidel do «lata,hlídky na
přístupových oestáoh.

6.00-12.00: roahodnutí o soustředí- !
.ní d Čti do Skol ležíoích nad kouřo- !
vou hladinou, meal i.24 a €.40 in
formováni ředitelé Ikol.
- fiSAD Hodonín dává k disposici
autobusy pro připadnou evakuaci dČtí.
- Je provádlno míření Ikodlivin

nec poplachu.Oanámeno, že sltuaoe

v ovsdulí a vodí příal.fi3LA,0HS,C0.
- posastaveno «pracování mléka

Je pod kontrolou.

- roshodnutí pokračovat ve výrobl

Bllanoe: dle údajů počítače obaa-

v podnicích /9.00/ s výjimkou nejbllžiích aávodů k místu neštěstí.

hovalo skladišti asi 500 tun auro-

- voda a požářlBtl částeční odčerpá

vin pro výrobu semCdčlakých chemikrillí-hnojlv, pesticidů apod.,300t

vána aa pomocí fekálních voaů, ob
sah odválen nesnámo kam

močoviny,15 tun přídavných cheml-

- celá řada dalfiích opatření; oheň

kiílií do plastů.
- Do atmosféry unikl oxid siřiči

stále hoří, situaci stážuje mlha,

tý, nitróaní plyny/kysličníky du

- proto požární Jednotky posíleny
na celkem 116 mužů Jednotkami a o-

síku/, čpavek, merkaptan a další.

kolí a báňskými aáchranáři od Ho

- v hale 956 byly uloženy 1 velmi

donína se speciální výstrojí.

Jedovaté organofoefáty pro výrobu
insekticidů a rtufnaté přípravky,

1 .0 0 havarijní komise povoluje
vjesd autobusů do pista s výjim

kterýsi byl anečiitin Rýn.

kou smíru od Johuslavic a Jor-

- řeka Rýn byla scela otrávena,u-

lova.

hynulo přes půl «11lénu ryb. Jen

i
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úhořů asi 150 tisíc.
Rýnský 17 bolov zlikvidován

KYJOV

- BORŠOV, 3. - 5 .1. 1 988

- meteorologická situaoe se načíná
slepSovat

na řada lat.

15.00tRozhodnuto o návratu dětí

- bylo nutnú najít náhradní

domů

sdroje pitnú a užitkové rody
po celú dúloe toku Rýna až po

5.ledna 6.00:no téměř 33 hodinách
je poiár definitivně uhaSen, ve

ústí
- dle údajů nemocnic nebyli li

12.00 túhoi dne konči činnost hava
rijní komise se souhlasena rady ob

dů jedovatými látkami znatelně

rany okresu a pokračuje celá řada

zasaženi

opatření /předání poSářiStě apod./

- roseah Škod uváděn číslem
60 miliónů dolarů

Bilanoei

- hněv desetimiliónů lidi v

s uskladněnýoh 290 t shořelo asi 15C

Porýní vedl k vlně bouřlivých

ehemikálií/s toho nejméně 14 tun

protestů/davy demonstrantů po-

chlorového vápna , 34 t síry,2 tuny

Sudovaly podrobné objasnění

chlorssinu, organofcsfáty a dallí/

příčin neStěstí, třízení vy

- Skoda vyčíslena na 5,74 mil.Kčs

šetřující komise a účinnou

- do ovtdulí unikl oxid siřičitý

nápravu, skupinky mladých lidí

a dallí plyny,dle neofioiálnícb úda
jů túl fosgén a kyanovodík

rosbily okna kanceláří Sandosu
a snalily se sdemolovat budovu,

- údaje o «nečištění bestak velmi n<

na veřejně besedě se sástupci

čisté říčky Kyjovky nedostupné, dle

firmy v basilejském divadle- vy
pukl skandál, kdyi pódium bylo

rosborů ČSAD s 8.II.1988 byly orien

savaleno páchnoucími mrtvými
úhoři, atd./
- porýnskú státy - HSR#Prancie

tační hodnoty znečistění/BSK 5 apod,
vySSÍ 5 - 6 O krát oproti Moravě
ve Veselí.
- k poSkosení sdraví lidí doElo

a Holandsko vymáhají oděkodnú

prokazatelně u poEámíků, kteří vy

na firmě sandos a Švýcarském

máhají odSkodné na zaměstnavateli.

tátu.

- k hromadným bouřlivým protestům
nedoSlo, jednotliví občané vSak žá

/Podle časopisu 100+1 ZZ

dali a žádají vyěetření a nápravu

6 .25/86 a 3/87 citující sahra-

včetně prevence/

niční prameny/

/podle KP s 26.II.1988 ,Zprevodaje
MSstHV Kyjov s března 1988 a ústníel
sp-áv občanů města Kyjova/

Srovnání Kyjova s Basilejí jasně ukazuje velkou podobnost che
mických havárií - požárů. V Kyjově byl podstatně menSÍ požár halen pod
statně déle, protože doBlo k silnému rozpálení sdiva kobek bývalé
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cihelny« Po obou událostech se rozvinula v tisku i mimo něj dis
kuse, co všechno se zanedbalo, jak napravit čkody a co učinit
proti opakování dalších obdobných případů. Firma Sandoz s vůbec
západní chemické koncerny byly silně kritizovány za to, že z a - ’
městnávají příliě málo požárníků a záchranářů v poměru k množ
ství hořlavin a jedů, které vyrábějí a skladují. Ekologické hnu
tí samozřejmě kritizovalo ssmotný fakt výroby a skladováni celé
řady chemikálií. Rovněž v ČSSR bylo mj. kritizováno zcela nedo
statečné vybavení požárníků. Při požárech nejsou podávány včas
přeené informace a požárníci podstupují obrovské riziko. Vždy?
např. fosgén, bojový plyn, vzniká v určitém množství snad při
každém požáru /vytváří se i při pálení obyčejného igelitového
sáčku/, natož pak při požáru ve skladu chemikálií.
Ze srovnání mezi oběma městy déle jasně plyne rozdíl v počíná
ní policie a v užití rozhlasu. V době, kdy veřejná bezpečnost
byla nejvyěěí měrou ohrožena, zůstala kyjovské a hodonínská Ve
řejná bezpečnost víceméně nečinná. Nebo snad chtěli nebo chtějí
příslušníci SNB někomu namluvit, že nemají k dispozici vozy s
tlampači? Prý městští funkcionáři vyjednávali i e výkupčím krá
ličích kožek, který takové auto má / I/. A městský rozhlas vysí
lal poprvé až v 9 hodin ráno, když už všichni - děti i pracující
- vyšli do chemické mlhy, protože nebylo lze porušit předpis, že
se relace musí nejprve nahrát e pouštět ze záznamu /to trvá oko
lo dvou hodin/ a do mikrofonu přímo mluvit nelze.
Nemá smysl se znovu zabývat jednotlivostmi. Podrobnosti, kri
tiky a diskuse k případu byly v tisku poměrně rozsáhle publiko
vány - připomínáme článek Vladislava ľ fiBbma v Nioe Ittio 9**
-10/1988. dále články v MF - příloze z 13.VIII. a 26,IX., Slo
vácku z 13. a 27.1. 1988, aj. Redaktorům Idadé fronty patří dík
za to, že konečně publikovali 26.XI. i zmínku o polychlorovaných
dibenzodioxinech a -furanech. Vo té doby jako by tyhle superjedy
v ČSSR oficiálně neexistovaly. Nebo se snad čekalo na ono roz
hodnutí FMV ČSSR z ledna 1988, rušící utajení některých informa
cí o stsvu životního prostředí a zdraví obyvatel? Přejme si jen,
že na další informace o těchto látkách nebudeme muset čekat až
do narození nějakých dalších znetvořených dětí...
Jedna otázka však v článcích na téma Boršov vyslovena ani zod
povězena nebyla. Proto ji klademe dnes: jak ještě dlouho se bude
naší /a koneckonců i světové/ veřejnosti tvrdit, že nejrůznějšl
jedy používané v zemědělství jsou naprosto nezbytným "intenzifi
kačním faktorem" a nutnou potřebou? Jak ještě dlouho se/ bude vy
rábět, skladovat a používat tak obrovské množství umělých hnojiv
a pesticidů a jak dlouho ještě potrvá u nás, než se oficiálně při
pustí existence alternativního zemědělství a začne se alespoň uvažovat o zániku Či redukci veškeré agrochemie? Vždyt většina
pesticidů jsou "bývalé" bojové látky, příslušné významné chemic
ké syntézy byly poprvé uskutečněny bu5 během 2. světové války
nebo krátce po ní za studené války. D zrodu dnešní insekticidů a
herbicidů stál intenzivní výzkum chemické války proti lidem, pro
ti
úrodě kulturních rostlin, proti životu vůbec. Vždyí i atomo
vá energie byla nejprve použita ve válce a teprve později, jaksi
"bokem", k výrobě tepla a elektřiny. Budoucnost obnovené rovnová
hy mezi lidmi a přírodním prostředím musí zkrátka nutně být bu
doucností bez zbraní hromadného ničení, bez umělé radioaktivity,
ultrajedů a jejich skladů, bez Bhopálů, Černobylů, Sandozů a sa
mozřejmě i bez Boršovů.
Pardubice - Kyjov
Leden 1989

Pavel Křivka
Petr Kozének
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O VZD UŠÍ
Národní výbor
hlavního města Prahy
náměstí Dr. Vacka 2
Praha 1
Věc: Podnět pražských matek - nedostatečné informovanost
o znečištěni ovzduší v Praze.

V druhé polovině ledna letošního roku došlo následkem nepříz
nivých meteorologických podmínek v Praze k podstatnému zvýšení
koncentrace škodlivých létek v ovzduší.
Ve stejné době v severních Čechách přistoupily úřady k vyhlášení
různých, opatření a podrobně informovaly veřejnost.

ify v Praze jsme však nebyly řádně informovány ani o koncentra
cích naměřených v pražských monitorovacích stanicích, ani o způso
bech, jak chránit zdraví našich dětí před škodlivými účinky smogo
vých situací. Až do dnešního dne jsme odkázány na náhodné informa
ce lidí, jimž jsou údaje o koncentraci Škodlivin v ovzduší dostup
né. Takové informace jsou předáváním od úst k ústům rychle zkres
lované a k většině matek se nedostanou vůbec. Vinou své neinformo
vanosti vystavují tak své děti zbytečně účinkům smogu i v situacích,
kterým by se rády a snadno mohly vyhnout, pokud by informované
o stavu ovzduší byly. /Nákupy, návštěvy, vycházky a jiné cesty
do centra města a míst s vysokou koncentrací spadu škodlivin, kte
ré lze odložit./ Mnohé z nás vytuší inverzní situaci až ve chvíli,
kdy se projeví výrazným zhoršením zdravotního stavu dětí. Naše děti
trpí opakovanými onemocněními horních cest dýchacích, jsou náchylné
k astmatickým, alergickým onemocněním a k atopickým ekzémům. Jejich
dětští lékaři se shodují v tom, že znečištěné ovzduší v hlavním měs
tě je právě jedním z nejvýznamějších faktorů způsobujících tato
chronické onemocnění. Některým z nás dokonce doporučují, abychom se
z Prahy odstěhovaly, jestliže chceme, aby se stav našich dětí zlep
šil. Je to jediné možné řešeni?
V zájmu zdraví našich dětí je proto pro nás matky nezbytné mít kaž
dý den přesnou informaci o koncentraci škodlivin v okolí našeho
bydliště a vědět, jak se zachovat při zhoršených podmínkách.
Požadujeme:
1. Důsledné dodržování vyhlášky NVP o opatřeních při nepříznivých
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meteorologických situacích ze dne 21, 12. 1988.
2. Každodenně veřejnost informovat ve vyhražené rubrice hro
madných sdělovacích prostředků o aktuálním stavu koncen
trace zplodin v ovzduší, a to ze věech monitorovacích e
stanic jednotlivě. /Celopražský průměr znevýhodňuje děti
žijící v oblastech Prahy s nepříznivějšími meteorologic
kými podmínkami./
a/ ve Večerní

Praze a Rudém právu,

b/ v relaci předpověď počasí v Československé televizi
a v československém rozhlase,
c/ na pražském telefoním čísle 116.
3. Dále poskytovat informace prostřednictvím:
a/ základních a mateřských škol,
b/ dětských zdravotnických středicek /informační letáčky
jsou zatím distribuovány náhodně na střediscích pro
dospělá/,
c/ poraden pro matky.
4. Prostřednictvím tisku a sdělovacích prostředků se zodpověd
ně věnovat osvětě s vzdělávání matek, jejichž děti žijí v
našem hlavním městě v rizikovém prostředí.
5. Uveřejnit konkrétní programy směřující k zlepšení ovzduší
v Praze a průběžně informovat veřejnost o jejich plnění.
Přesné a včasné informace jsou nejdčinnějším opatřením
proti fámě a panice. Zatajování informací o tom, co dýcháme,
je pro nás nedůstojné a pro naše děti nebezpečné.
Záleží-li vám na budoucích generacích, musí vám záležet
na naěich dětechl
V Praze v březnu 1989
Na vědomí: Hygienik hlavního města Prahy
československý rozhlas
Československá televize
Nika
Večerní Praha
Rudé právo
Ústav zdravotní výchovy
HS ÚNZ NVP - odd. hygieny vody, půd a ovzduší

.
Cl e

n
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r a d y

N Á RO D N ÍH O V Ý B O R U
H LA VN ÍH O M Ě S T A PRAHY

ing. Milan Ho r ský
předseda KŽP rady N VP
V Praze dne 15.5.1989
č.j. 107/89
Vážená paní,
rada Národního výboru kl.m. Prahy projednala na svá
schůzi dne 10. kvjtna 1989 podnět Váš i všech dalších podepsaných žen k zajištění větší informovanosti veřejnosti o znečištění
ovzduší v hl.m. Praze a pověřila mne sdělit Vám následující infor
maci:
Y topném období 1988/1989 nedošlo na území hl.m. Prahy ani

r Jednom případě k takové koncentraci škodlivin ▼ ovzduší, aby ilYP
mohl uplatnit svoji vyhlášku o opatřeních při nepříznivých meteoro
logických situacích. Plenární zasedání KYP schválilo tuto vyhlášku
dne 21.12.1988 a rada NVP pokládá její důsledné uplatňování nejen
za oprávněný požadavek občanů, ale i jako povinnost XVP.
Váš podnět na informační činnost školských a zdravotnických
zařízení a osvětu prostřednictvím sdělovacích prostředků projedná
a zajistí podle rozhodnutí rady XVP štáb nepříznivých raateorologických situaci,

který byl ustaven jako její pracovní aktiv.

i\ Vašemu požadavku o zveřejňování konkrétních programů s m ě 
řujících ke zlepšení ovzduší v Praze Vám sdčluji, že i touto proble
matikou se zabývají základní koncepční dokumenty sociálně ekonomic
kého rozvoje hl.m. Prahy do r. 2009, t.j. aktualizace generálního
plánu rozvoje hl.m. Prahy,

ekonomická struktury, oblastní plán r o z 

voje lil.m. na 9. pětiletku a aktualizace generelu životního prestfp
dí. Tyto materiály se v současná době zpracovávají a budou předloze
našim občanům do veřejná diskuse. Dne ó.í.1989 projednala federální
vláda materiál federálního ministerstva paliv a energetiky, který
byl zpracován vc spolupráci s ministerstvem vnitra a životnínc
prostředí CSiv a XVP. Ten řeší zásadním způsoben změnu palivoenergetické základny hl.m. Prahy tak, že do r. 2000 budou z území Pražské
památkové rezervace vyraístěna tuhá a kapalná paliva a do r. 2010
s výjimkou koksu v okrajových částecu města pak z celé Prahy.
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irné přestavit.

,5 tisíce 1'toVon'rh a domovních

Kote] ei a deseti tí sice lokálních topen i š i • tvroba tepla a u/i t-u.ot>
vodv bude zajišťována zemním plynem, t-1 • energií a centr.. 1 'ur:
tepelnvm zdrojem umístěným mimo území města.

Hr.ise

klesnou

v r. 2010 proti roku 1 9? 5 na ^ ,5,;", popílku na 9Í a oxidů dusíku
na

r>'. Investiční náklady dosáhnou č.-.stky 29 mld Kčs.
Národní vvbor hl.m. Prahv venuje zvýšenou pozornost i pražským

dětem a mládeži. Praha ntá jako jediný krajský útvar zajištěnou tzv,
fyziologickou normu pro stravování žáků. Vztahuje se na děti v m a 
teřských školách, žáky základních i zvláštních škol a od 1.5.1989
i na všeehnv stu dentv středních škol. Fyziologická vyživovací norma
splňuje objem 100^ doporučených výživových látek. Pouze na uplatnění
této normy v roce 1989 bylo uvolněno ze státního rozpočtu pro Prahu
32 miliony Kčs. V ostatních částech fcSR je fyziologická výživová
norma zavedená přibližně v 5$ Školního stravování.
Žáci pražských škol jsou od roku 1980 pravidelně vysílání
do škol v přírodě. Jde o celou populaci od 3 do 15 let. Rodiče
na pobytové náklady přispívají v podstatě symbolickým poplatkem
5,- Kčs na dítě a pobytový den, příspěvek státu činí přibližně
70,-- Kčs na dítě a den. Rozsah akce je zcela mimořádný nejen po
stránce ekonomické, ale i organizačně a vyžaduje mimořádné úkoly
kladené na národní výbory,
bylo takto vysláno celkem

školy i pedagogické pracovníky. V r. 1998
10 9

.9 S*f žáků pražskýcn škol, doprovod za -

ji šcjvolo l£.c02 pracovníků a celkové náklady činily 189 milionů Kčs.
Rozsah .pražských škol v přírodě tvoří téměř čtvrtinu vysílaných žáků
v CSR.
Všechny úkoly budou i v budoucnu pravidelně kontrolovány a ve
řejnost bude o jejich plnění informována prostřednictvím sdělovacích
prostředků i poslanci KV na veřejných schůzích občanů.
Váš návrh na pravidelnou i n f o m o v a n o s t veřejnosti je již dnes
částečně splněn. Ještě před schválením vyhlášky o opatřeních při n e 
příznivých meteorologických situacích požádal NVP ministerstvo lesní
ho,

vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, které je

gestorem za ovzduší v ČJSR a v jehož rezortu je zajišťován provoz
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monitorování ovzduší, o pravidelné uveřejňování zpráv v deníku
Večerní Praha. Údaje se zveřejňují od počátku března t.r. Od dubna
letošního roku stejné údaje přináší denně i Kudé právo. V současné
době je projednáváno další rozšíření informovanosti naší veřejnosti.
O možnostech a způsobech Vás bude informovat MLVD ÚSU.
Národní výbor hl.m. Prahy chce na podzim t.r. zveřejnit
ve Večerní Praze několik článků, které budou informovat naši veřej
nost o této problematice na počátku další topné sezóny. Máme v úmy
slu využít i další sdělovací prostředky.
Závěrem Vám chci poděkovat za Vaše cenné podněty a ujistit
Vás, že rada NVP pokládá problematiku tvorby a ochrany životního
prostředí, tedy i čistotu ovzduší, za jeden ze zásadních úkolů.
S pozdravem

Vážená paní
Jana

B r a b c o v é

Belgická 13

P r a h a

2

Dne 29» května 1989 proěel v Praze po pěší zóně mezi desátou
a jedenáctou hodinou dopoledne manifestační průvod aei třice
ti matek a padeeáti děti. Bezpečnost nezasáhla, pouze se poku
sila zabavit podpisy pod níže uvedenou výzvu.
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Výzva schůzce ministrů životního prostředí sousedních států
Dnes bylo v Praze zahájeno jednání, na kterém se budou ministři
ekologie C33R £ sousedních států zabývat problémy životního prost
ředí v Evropě. Vítáme, že vláde ČSSR svolala tuto schůzku a očeká
váme, že jednání zlepší spolupráci zúčastněných zemí při řešení
společných problémů.
I když si nyní československá vláda uvědomuje závažnost ekologické
situace, domníváme se, že jedině spolupráce široké veřejnosti může
zastavit pokračující ničení naší země. Prvním krokem musí být otev
řenost v této oblasti. Jedině pravdivé informace mohou přesvědčit
občany o upřímné snaze o nápravu. Očekáváme od vlády ČSSR úplné
zveřejňování odborných studií, včetně údajů o vlivu prostředí na
zdraví našich občanů, výzvu k široké spolupráci a prohloubení eko
logické výchovy.
Veřejnou diskusi považujeme za samozřejmý předpoklad všech rozho
dování o akcích, které mohou být příčinou devastace přírody a zhor
šování životního prostředí, tezi takové zásahy pEtří budování elektrárny Gabčíkovo-Sagymaros, výstavba jaderných elektráren,

zne

čišťování měst průmyslovou činností a nepřiměřené využívání pří
rodních rezervací zdůvodňované okamžitými ekonomickými zájmy, pří
kladem je stavba lanovky na Sněžku.
Jako Pražané očekáváme odvolání projektu výstavby dálnice Stromov
kou, omezení automobilové dopravy ve středu místa a snížení průmys
lových exhalací. Požadujeme odpovědné informování o aktuálním sta
vu znečištění ovzduší ze všech monitorovacích stanic a včasná opat
ření v době, kdy znečištění přesáhne hygienické normy v jednotli
vých obvodech místa.
Láme pocit, že už nyní je na řadu věcí pozdě. Earušené zdraví na
šich dětí je dostatečným důkazem toho, jak je péče o životní prost
ředí stale hrubě zanedbávána. Jako matky pociťujeme spoluodpověd
nost především za okamži.é zlepšení kvality ovzduší, vody a potra
vin. Tyto problémy ohrožují všechny vrstvy naší společnosti, a pro
to doufáme, že si všichni uvědomí svoji odpovědnost za jejich okam
žité řešení.
Praha 29.5.1989
Eehcm průvodu 25 pražských matek centrem Prahy získáno 31c podpisů
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ZPRÁVY A POZNÁMKY
SETKÁ NÍ ve Vimperku
Ve dnech 1. - 4. 6. 1989 proběhlo ve Vimperku mezinárodní
setkání mládeže. Organizováno bylo jako 23. ročník "Setkání
mládeže ne Šumavě" e neslo název "Bohemian Porest Ecological
and Peace Meeting 1989" /ekologické 8 mírové setkání/.
Zúčastnilo se jej asi 1500 lidi. Přijeli sem představitelé
ekologických mládežnických hnutí z 27 zemí, kteří zde spolu
rozmlouvali o mnohých problémech životního prostředí. V řadě
diskusí se projevila stále dosud nízká ekologická informova
nost e to i o tak závažných problémech, jako je výstavba
Soustavy vodních děl Gabcikovo-Nagymaros. A to zde byli lidé,
kteří se o otázky životního prostředí zajímají!
Ve veřejných diskuzích se zde představily různé ochranářské
organizace včetně nezávislých.Vystoupila zde Skupina aktivis
tov Greenpeace ze Slovenska a Ekologické epolečnost z českých
zemí. Setkání se zúčastnil i poslanec západoněmecké strany
Zelených, Horáček, který v diskusi navrhoval zákaz budováni
a provozu jaderných elektráren a výroby jejich dílů v Česko
slovensku. Bylo mu, tak jako mnohým jiným radikálním odpůrcům
jaderné energetiky, namítáno, že nesouhlas s jadernými elektrár
nami nemůže být provázen nerealistickými radikálními požadavky
deetruujícími hospodářství státu, ale naopak, že musí být sou
části úsilí o energeticky nenáročnější strukturu hospodářství
a prosazení nekonzumního životního stylu ve společnosti.
Na závěr asi tři sta účastníků setkání podepsalo rezoluci,
kterou níže otiskujeme. K ni je snad jěetě třeba poznamenat,
že bezpečnost obcházela představitele oficiálních organizací
a žádala je, aby se k ní nepřipojovali.
-id _
REZOLUCE ze setkání ve Vimperku
My níže podepssní, kteří jsme se sešli ve dnech 1 . - 4 . červ
ne 1989 ve Vimperku v Československu si uvědomujeme nebezpečí
vyplývající z ničení životního prostředí. Je to především na
še budoucnost a budoucnost našich dětí, která je ohrožena.
Proto požadujeme:
1/Aby vlády a odpovědné instituce pravdivě informovaly veřejnost
a zejména mládež o:
a/ vývoji kvality životního prostředí ve své zemi a v meziná
rodním srovnání,
b/ zdravotních, sociálních a ekonomických důsledcích zhoršo
vání kvality životního prostředí,
c/ příčinách zhoršování kvality životního prostředí a opatře
ních přijatých pro zéssdní změnu přístupu k tomuto problému,
jeme přesvědčeni, že co nejpřesnějěí informovanost nejěirěí
veřejnosti je prvním nezbytným a zároveň nejlevnějším s nejúčinnějším krokem k řešeni problému ochrany životního prostře
dí. K tomu je nutné zajistit všem občanům volný přístup k
informacím v této oblasti.
2/ Aby všechny připravované investiční akce byly komplexně
hodnoceny s plným respektováním jejich ekologických souvis
lostí v průběhu přípravy, výstavby, využívání, demolice a re
kultivace. a to zvláště u staveb zasahujících do přirozených
ekosystémů. Toto hodnocení by měly provádět také nezávislé
skupiny expertů, případně za účasti zahraničních odborníků,
K tomu je nezbytné zajistit včasnou informovanost široké ve* řejnosti o všech významných projektech, které mohou negativ
ně ovlivnit kvalitu prostředí.
3/Aby podobným způsobem byly hodnoceny ekologické parametry
všech výrobků a zahrnuty do ceny.
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4/Aby vlády s vládni instituce podporovaly činnost mládežnických
i jiných organizací a iniciativ zaměřených na péči o životní
prostředí - spolupracovaly s nimi při realizaci strategií smě
řujících k trvale udržitelnému a ekologicky šetrnému rozvoji v
tiérodním, kontinentálním i globálním měřítku a umožňovaly všem
občanům volně vyjadřovat ave názory na ekologické problény a
poskytovaly prostor těmto názorům v hromadných sdělovacích
prostředcích.
5/ Aby do ústav všech států bylo zakotveno
a/ právo všech občanů na kvalitní životní prostředí, a právo
na shromažďování, rozšiřování a publikování informací o kva
litě životního prostředí, důsledcích a příčinách změn této
kvality a možných cestách řešeni ekologických problémů,
b/povinnost všech občanů a institucí aktivně přispívat k péči
o životní prostředí a poskytovat informace se vztahem k
životnímu prostředí široké veřejnosti.
6/Aby byly podstatně racionalizovány systémy řízení péče o ži
votní prostředí v národním i mezinárodním měřítku a to včetně:
a/vytvořenl účinné legislativy usměrňující vztah k životnímu
prostředí.
b/ustavení institucí zodpovídajících za komplexní řešení péče
o životní prostředí,
e/integraci péče o životní prostředí do všech programů a plánů,
d/vytvoření ekonomických a jiných nástrojů stimulujících péči
o životní prostředí*
Tři řízení péče e životní prostředí vycházet z principu demo
kratizace společnosti a decentralizace rozhodovacích pravomo
cí při současném zlepšení kvality koncepční a koordinační
funkce státu*
7/Aby byly podstatně rozšířeny systémy školní i mimoškolní
ekologické výchovy.
Upozorňujeme
na tyto klíčové problémy vztahující se k životnímu prostředí,
které byly podrobně diskutovány na seminářích:
1/Neúnosně vysoká a v některých zemích /včetně Československa/
stále rostoucí spotřeba energie a surovin, která neumožňuje
účinné řešení problémů životního prostředí.
2/Necitlivé zasahování do krajiny v podobě výstavby a provozu
gigantických vodníeh děl jako je SVD Oabčíkovo-Nagymaros na
území Československa a připravovaný průplsv Dunaj-Odra-Labe
/ D O V na území Československa,Polska, NDR a Rakouska a kas
káda přehrad na Katyni v SSSR na Alteji, které vede k nevrat
nému narušování přírodního prostředí.
Doporučujeme:
1/Využít situaci vzniklou rohodnutím vlády MLR o pozastavení
výstavby Vodního díla Nagymaros:
,
a/V nejkratší době ustavit společnou komisi vl*»d ČSSR, MLR,
a Rakouska složenou z kvalifikovaných zastánců i odpůrců
SVD G-N, která1 by doporučila optimální řešení situace s při
hlédnutím ke stupni rozestavěnosti celé soustavy. Aktivisté
SZOFK, ČSOP, hnutí Brontosaurus a Strom života SSM a Ekolo
gická sekce ČSBS ve spolupráci s International River Net
work jsou připraveni podílet se na práci této komise.
b/Minimalizovet negativní důsledky stavby a provozu Vodního
díla Gabčíkovo, zejména zajistit ekologicky nezbytné vzdutí
hladiny ve starém korytě a s ním související soustavě ramen.
2/Urychleně vytvořit při úřadu předsednictva vlády ČSSR komisi
složenou z kvalifikovaných zastánců i odpůrců projektovaného
kanálu DOL, resp. jeho části Dunaj-Vftkovice, která by kom
plexně posoudila všechny souvislosti tohoto díla a vyzýváme
ke stejnému kroku i vlády zainteresovaných států. Aktivisté
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ČSOP, SZOFK, hnutí Brontosaurus a Strom Života SSM a Ekolo
gické sekce CSBS spolu s International River Network ^sou
připraveni podílet ae na práci této komiae. Nepřipustit zahá
jení prací na realizaci projektu DOL, e to ani přípravných
prací před rozhodnutím vlády o této otázce.
3/urychleně publikovat závažné materiál OSN a jiných meziná
rodních organizací vztahující ae k problematice životního
prostředí. Především publikovat zprávu OSN "Naše společné
budoucnost".
4/RozŠířit možnosti mezinárodních výměn a umožnit mladým lidem
volně cestovat.
5/Doporučujeme vládám, aby nechápaly odpady jako odpady, ale
jako druhotné suroviny.
6/Snažit se hledat a realizovat ekologicky nejbezpečnějšf
získávání a využívání energie.

youttt and
environment
europe,
y e a r le a f le t
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YOUTH AID KNVIRONKEHT £VKOPE - Mládež a životní prostředí Evropy
leták pro rok 1989
Co je YEE
YEE je smbol hnutí Mládež a. životní prostředí Evropy a představu
je evropský region Mezinárodní federace mládeže pro studium život
ního prostředí a ochranu přírody /IIP/. YEE je organizace, která'
existuje hlavně prostřednietvía svých Členských mládežnických or
ganizací pro studium přírody a životního prostředí, kterých je
kolem čtyřiceti po celé Evropě.
Proč?
Cíleni YEE je rozšiřovat informace a znalosti o životním prostředí
a jeho problémech a klást důraz na fakt, že hranice státu nejsou
proti těmto problémům žádnou ochranou. Mimoto se YEE pokouší vy
tvořit kontakty jak mezi jednotlivými členskými organizacemi, tak
mezi členskými organizacemi a jinými skupinami mládeže.
Jak?
Pro dosažení těchto cílů YEE organizuje ve spolupráci s členskými
organizacemi mezinárodní sponzorované výukové kurzy a semináře.
Na nich se mladí lidé dozvědí více o specifických otázkách a zí
skané informace pak mohou použít při výchově jiných mladých lidí.
Mimoto YEE dvakrát ročně pořádá velká setkání. Jedno na začátku
roku - nazývá se Setkání mezinárodních vyslanců /International
Secretaries meeting/ a druhé v létě - nazývá se Výroční setkání
/Annual meeting/. Na prvním z nich vyslanci členskýchnorganisací
diskutují a plánují výměnné akce, ma druhém se diskutuje a rozho
duje o ročním plánu a programu.
Výukové kurzy YEE
Výukové kurzy YEE nejsou jen zdrojem informací, ale můžete v nich
°sažít také mnoho legrace a potkat příjemné lidi z celé Evropy.
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8. - 16. 5. 89
Výukový kure při Správě krajiny t Luchow-Darmenburgu t NSR, po
bílá hranic b HDR.
12. - 16. 5. 89
Seainář o netoplrech ▼ Hálech, v centru NSR. Spojeno a množství«
raktické činnosti ▼ terénu,
erven 89
Výukový kure o kultuře a životní« prostředí v Krakově v Polsku,
červen 89
Výukový kure o vzdělávání v oboru životního prostředí, v ECO
Irainlng Centru, Wicklon, Irsko. Kure bude trvat 18 dnů a bude•
zahrnovat výuku, pracovní skupiny, exkurze a praktickou činnost,
podlin 89
Výukový kurz o ochraně ptactva a Jeho lovu, někde v Belgii,
podsin 89
Seainář o kooperaci s mládežnický«! skupinani pro ochranu život
ního prostředí v Africe. Bude se konat v Evropské« centru «ládeže
ve Štrasburgu ve Francii.
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Jiné kurzy
červen - září 89
Intenzivní jazykové kursy organizované Evropský« centre« «ládeže
vyučuje ae jazyků«: franeouětlně, němčině, angličtině. Španěl
štině, italštině a portugalštině, trvají tři týdny a konají «e
v zeni zvoleného jazyka.
Serve« - září 89
Výukový kurs pro «ládežnické vedoueí o aezinárodní «ládežnické
práci.organizován evropský« centre« mládeže. Kursy jsou deseti
denní a konají se v EYC ve -Štrasburgu ve Francii. Háte-li zájem
o Jeden nebo více z těchto kurzů, spojte s e s Mezinárodním sekre
tariáte« vaší organizace nebo s kanceláří IEE. Cestovní výlohy
na tyto kurzy budou ve větělně případů hrazeny.
Pracovní skupiny /Workíng Groups/
YEE má mnoho pracovních.skupin /WG/. Můžete se stát jejicj) ak
tivními členy. Jsou tvořeny lidmi z různých zemí. To umožňuje
vznik dalěích mezinárodních kontaktů.
Pracovní skupiny pro Afriku , /WG on Africa/
WG Afrika má dva předměty z^jmu: Získávání fondu pro založení
Afrického regionu IYF a zapojení evropské mládeže do problémů
životního prostředí a rozvoje Afriky.
Spojovací adresa: Melte Grossman, Wietreiche 78, D - 2000 Ham
burg 67, FRG /NSR/.
Pracovní skupiny pro Východní Evropu
/WG on Eastern Európe/
WG pro Východní Evropu se 6naží zlepšit kooperaci mezi mlá
dežnickými organizacemi pro životni prostředí ve Východní a
Západní Evropě prostřednicktvím společných akcí, mezinárod
ních výměn spod. Za tímto účelem IEE navázalo kontakty se ekupinami v Polsku, NDR, Československu a Madarsku.
Spojovací adresa: It i b Brose, Johanniterstrasse 1 0 - 4 ,
D - 1000 Berlin 65 FRG /NSR/.
Pracovní skupiny pro Středomoří
/WG on the Mediterranean/
Stredomorská oblast má v YEE vzláštní místo, má dokonce svoji
kancelář. Konalo se tu několik velmi úspěšných akci - autoka
rové zájezdy a pod. K této WG se může připojit každý, zvláště
jsou však k účasti zváni lidé z celého stredomorského regionu
včetně Afriky a portugalské.
Spojovací adresa: Carmel Hili, YEE Mědit. Office, PO Box 521,
Valletta, Malta
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Pracovní skupine sledující lov ptáků /WG on birdhunting/
Vzhledem k tomu, že řada ptačích druhů migruje, má jejich lov
mezinárodní charakter,
proto by měla
být i
ochrana ptačích druhů mezinárodní* Jedním z cílů WG je tu
spolupráce mládežnických organizací v této otázce. Dalším
cílem je šířit informace ve veřejnosti o této otázce.
Spojovací adrea8: Rainer Eromer, Via Svezia 14, 5600 Pisa,
Italy
Publikace:
TEL nabízí několik publikací - periodika a sborníky o akcích
a jiných námětech.
TOUTHŔENVIRCNMENT /Ľlédež a životní prostředí/
Je Čtvrtletník vydávený TEE. Každé číslo se zaměřuje na urči
tý námět. V příštím
roce to budou tyto náměty:-netopíři6
- spoluoráce Východ-Západ při ochraně prostředí a studiu pří
rody, - užívání krajiny, - energie a Afrika. Letos je editován
Christophem kůllerem. Příspěvky posílejte na adresu:
Chriatoph llúller, Tůrkenstrasae 74,
D - 8000, lífinchen, FRG /NSR/.
Předplatné je 50,D/fKna téže adrese nebo v úřadu TEE
TEE Heveletter

Zpravodaj určený sekretariátům a kancelářím TEE a členským
organizacím TEE. Se žádosti o zpravodaj ae obrčíte na Meziná
rodní sekretariát vaší členská organizace. Zpravodaj vychází
každých 6 - 8 týdnů a vydává jej sekretariát TEE. Příspěvky,
která chcete učinit známími v dalších zemích zasílejte na ad
resu sekretariátu TEE v ^loatermollevey.
členaká kniha TEE A E E Memberbook/
Seznam členských organizací a informace o nich. Objednávky v
sekretariátu TEE
Námětová listy /Topič aheete/
Poskytují souhrné informace o určitých támatech. V přípravě
jsou tyto námětové liaty; Ekoturistika, Světová banka a sne
sitelný rozvoj, Konference Lome IV. Vítáme .vypracováni ná
mětových liatu o předmětu, kterým se zabývate. Námětové lia
ty obdržíte zdarma v sekretariátu TEE
Zprávy /Reporte/
Informují o výukových:kurzech. V sekretariátu TEE můžete obdr
žet tyto zprávy;
- výukový kurz ekoturiatiky v NSR
- kurz TEE středomořaká ekologie na líeltě
- kurz TEE o hnojení v Dánsku
- kurz o biotechnologii v Holandsku.
Sekretariát TEE dále nabízí eeznam kempů TEE, Narozeninový
kalendář a trička všech velikostí vpředu a nápisem TEE a vza
du a pampeliškou.
Sekretariát TEEnabízí k zapůjčení pro kurzy a výukové hodiny
série diapozitivů k nejrůznějším tématům podle dožádaného
seznamu. Zapůjčení je zdarma. Vypůjčovatel však hradí poštovné.
Program TEE na rok 1989
Z akcí které ještě přicházejí v úvahu:
- červenec 89
Výroční setkání TEE v Krakově
- 21.- 23. července 89
Pochod po pobřeží Severního moře několika zeměmi. Je organizo
ván "Seae at Risk" jako akce, která má upozornit ne znečiětění Severního moře.

YEE Adresses:
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DOPIS z Holandska
V Holandsku existují tři hlavni názory na přírodu a její och
ranu:
1. Klasický názor říkát Kolem roku 1900 byla krajina Holandska
bohatá co do diversity druhů, nebot vliv člověka na přírodu byl
mírný. Krajina by měla být chráněna v táto historicky vzniklá
podobě tam, kde se zachovala*
2. Funkční pohled říká: Příroda by měla být všude. Území by mě
lo mít víc než jednu funkci. yzenuC by mělo být v optimání míře
obýváno člověkem, faunou i florou. To znamená, že v zemědělské
oblasti by měl být vytvořen kompromis mezi agroprodukcí, volnou
přírodou, rekreaci a vodohospodářskou funkcí území. Přírodní
rezervace by neměly mít jen přírodochranářskou funkci, 8le mě
ly by být využívány k rekreaci, produkci dřeva apod.Ochrana
jednoho ohroženého druhu nemá v tomto pohledu žádnou vyšší
prioritu.
3. "Přírodní rozvoj* /Nátuře developent/. Tento pohled je tro
chu romantický a říká, že tam, kde příroda může jít svou cestou,
vytvoří neporovnatelně krásnější krajinu. V tomto svobodném vý
voji přírody hrají důležitou roli velcí býložravci jako koně á
divoký dobytek. V oblastech jejich výskytu byli příčinou zají
mavá pestrosti lesa a otevřená krajiny. Z tohoto důvodu jsou
tato svlřata důležitá pro Polsko či Německo/Hc ckrinder/« V Ho
landsku by mělo být malá množství velmi rozlellých^rezervací
jako je německá, Jíohou sloužit jako zdroj pro doplňování druhů
v menších rezervacích. Všechny rezervace by měly být propojeny.
Naproti tomu může člověk volit mezi vyspělou technologií a jed
noduchou technologií malého rozsahu. Volba první z nich předpo
kládá víru v to. že nová technologie mohou vyřešit problémy zne
čištění. Volba druhá znamená v některých případech krok nazpět,
protože věří, že nové technologie mohou vyřešit některá problé
my, ale že se vytváří současně nová problémy.
Zjistil jsem, že v Československu je pohled na přírodu pře
vážně podoben funkcionálnímu pohledu, který je popsán výše.
Například koncepce VernsdBkého "noosfáry" a Ekoprogram racio
nálního využívání krajiny do kterého je zaangažovéna ČSAV.
Ptám se, zda byly či jsou u vás diskuse o názorech na příro
du.
Byl bych vděčen za materiály na toto téma /umím číst
česky a slovensky/.
Tolik náš přítel z Holandska. Pokud by někdo mohl vyhovět jeho
přání, rádi to zprostředkujeme. K samotnému tématu se vrátíme
v některém z příštích čísel.
SETKÁNÍ ministrů pro životní prostředí 29. - 30. 5. 1989 v
Praze.
Na samém počátku byl dopis předsedy vlády ČSSR Ladislava
Adamce, v němž navrhoval, aby se v první dekádě března 1989
uskutečnilo v Praze krátké pracovní setkání všech předsedů
vlád států sousedících s Československem. Dopis jim byl pře
dán prostřednictvím zastupitelství 22. prosince 1988.
Pravilo se v něm, že "je motivován upřímnou snahou vlády
aktivně se podílet na společném řešení ekologických problémů
ve Střední Evropě"..."při jejichž řešení je mezinárodní sou
činnost, bez ohledu na státní hranice, nezbytná".*
Stála-li u jeho zrodu opravdu výše zmíněná upřímná anaha,
pak z hlediska mezinárodně politické situace přišel na svět
v pro něj nejmén| vhodnou dobu, totiž po vetu delegace USA
na následné vídenské schůzce KEBS československé nominaci na
uspořádání konference o hospodářské spolupráci zemí účastnících
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se KEBS. Teto Teto přišlo jako výraz aesouhlaeu ae zásahem vlá
dy proti manifestaci veřejnosti u příležitosti
70. výročí
vzniku republiky a proti neoficiální mezinárodní konferenci
Československo 88. Dopisu proto byla od počátku připisována
spíše snaha prolomit vznikající mezinárodní £zolaci a .četnou
kritiku postupu Československé vlády na vídenské schůzce KEBS
otupit iniciativní ochotou spolupráce v neutrální a všeobecně
přijatelné oblasti.
Tomu odpovídala reakce četných vlád. Po lednových zákrocích
policie proti demonstrantům na Václavském náměstí v Praze už
setkání na tak velké úrovni politické reprezentace nepřichá
zelo v úvahu.
Proto, či správněji přesto /vzhledem k závažnosti tématu/,
došlo 13. - 14. března 1989 v Praze k setkání expertů sedmi
zemí a k jednání o otázkách spolupráce v ochraně a tvorbě ži
votního prostředí. Na setkání byly navrženy okruhy témat pro
příští schůzku na úrovni ministrů pro životní prostředí naplá
novanou na konec května 1989 rovněž do Prahy.
Setkání expertů a připravovaná schůzka ministrů byly z čes
koslovenské strany považovány za"kroky na cestě k chystané
«
ekologické konferenci předsedů vlád států sousedících e ČSSR.
Většina zúčastněných však takový názor nesdílela. Nejotevřeně-ji to dala na jeve NSR. Československá stranaae však tohoto zá
měru nevzdala*
7 návrhu pořadu jednání schůzky ministrů pro životní prostře
dí připraveném Československou stranou se praví, Ze vychází: - ze situace životního prostředí ve Střední Evropě a snahy vy
tvořit podmínky pro vzájemnou důvěru v této oblasti,
- z nových přístupů k ekologickým problémům založených na nyělence ekonomického a sociálního rozvoje při zachováni kvali
ty životního prostředí,
- z potřeby integrálního hodnocení ekonomických a ekologických
aspektů v rozhodování vlád,
- a zejména z dosavadní rozsáhlé spolupráce v mezinárodních
organizacích a mnohostranné mezinárodní spolupráce.
Jako náměty jednání návrh stanovuje:
1. Výměna názorů, informací a zkušeností z oblasti ochrany
životního prostředí.
2. Posouzení dosavadní
dvoustranné a mnohostranné
spolupráce v oblasti životního prostředí.
3. Náměty na zintenzivněnl vzájemné spolupráce v oblasti
životního prostředí.
4. Příprava neformální schůzky předsedů vlád zúčastněných zemí.
Formulace "neformální" ve čtvrtém bodu již byla snahou česko
slovenské strany o kompromis, kterým chtěla zvětšit vyhlídky
na úspěch setkání.
Zpráva Státní komise pro vědeckotechnický
a- investiční
rozvoj o přípravě setkání ministrů pro životní prostředí, vy
pracovaná počátkem května 1989 pro vládu ČSSR,konstatuji, že
účast řady zemí nebyla dosud potvrzena. Naviti*PIU podminuje
svoji účast zastavením výstavby kokaáíny ve Stonavě, přemístě
ním skládky odpadů v Malé Čermné a nepřijatelnou výší odškod
ného za znečištění Odry ropnou havárií; že NSR trvá na vypu
štění čtvrtého bodu z pořadu jednání; že Rakouako podminuje
účast možností setkat se s nezávislími skupinami a Matersko
uvažuje zastavit výstavbu vodního díla Nagymaros těsně před
plánovanou schůzkou. Doporučila proto schůzku odložit a pro
blémy vyřešit diplomatickou cestou.
»
Vláda se však rozhodla pro operativní jednání a ukázala, že
ji na této její vlastní iniciativě v oblaati životního prostře
dí velmi záleží.
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Při bilaterálních jednáních e polskou stranou 22. května 1989
v Praze předseda vlády ČSSR L.Adamec přislíbil polskému ministru
ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů J.Koziolovi pře
místění skládky odpadů v Malá Cermné a společné jednáni o ná
hradách za znečištěni Odry a o koksovně ve Stonavě, jež mají být
ukončena do konce června. Ujistil ho též, že vláda nedá gouhlae
k postaveni žádné nové výrobní kapacity, která by znečiětovala
životní prostředí v sousední zemi. 3
Při jednání předsedy vlády L.Adamce s jeho mBaarským kolegou
v Praze 24.května se vzhledem k rozdílným pojetím východisek i
orientace dalšího politického vývoje obou gemí jednalo o celé řa
dě otázek. Nejnaléhav-ější však bylo alespoň dočasné zmírnění pro
tichůdných stanovisek k výstavbě SVD Gabčíkovo-Magymaros. Teprve
čas ukáže, zda formulace:"Jako vláda jame samozřejmě zaujali sta
novisko, ele jestliže se vyskytly nové okolnosti, které dříve ne
byly známy, a mohly by vážně narušit životní prostředí MLH nebo
naše, shodli jsme se, že i za naší účasti věci posoudíme a pora
díme Be o závěrech* *, byla jen výrazem této chvilkové potřeby,
nebo náznakem tolik u nás dnes potřebné otevřenosti a pružnosti
vedení.
Těmito jednáními byly hlavní překážky schůzky odstraněny, ale
když ae pek 29. s 30. května v Preze ministři pro životní prostře
dí sešli, tak prakticky jediným výsledkem jejich setkání bylo me
morandum, na jehož znění se v zásadě shodli již experti při břez
novém setkání, konference skončila, aniž by se dohodlo, zda a na
-jaké úrovni as strany dále sejdou. Jednou z příčin tohoto výsled
ku je zjzřejmě i úsudek o skutečné reprezentativnosti a lidové
podpoře naší vlády, který se dnes ne Západě i na Východě mnoho
neliší.Samo memorandum je jiště právo nárokům věci , které se do
týká, avšak vzhledem k okolnostem, které dosavadní jednání pro
vázely, nezbývá než skepticky dodat:"Uvidíme"*
Ivan Dejmal
Poznámky:
1 Společně v ochraně životního p oatředl, Rudé právo, str. 1,
23. prosince 1988
2 Úspěšná vykročení v ochraně životního prostředí, Rudé právo,
atr. 1, 15. března 1989
3 0 Stonavě, odpadech a náhradě škody, Rudé právo, atr. 1,
23. května 1989
4 Posouzeny aktuální otázVy vzájemných vztahů, Rudé právo,
atr. 2, 25. května 1989'
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z konference ministrů sedmi sousedních zemí
M n o f i B d u a k o a t a m n lla a t alád adpovftdafch
u o tis k , li.otalho urestřadl MAĎARSKÉ LIDOVÉ
IEPDBUKT. NEMECKÉ DEMOUATICKS REPUBLIKY,
NEMECKE SPOLKOVÉ REPUBLIKY, POLSKÉ LIDOVÉ
REPUBLIKY. RAKOUSKÉ REPUBLIKY, SVAZU SOVSYCKtCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK, ČESKOSLOVEN
Oiastnlci kooieranca. a,chiaa0oa a Zivlradního a k J
ta Konteronce o bezpačoostl o apolupricl » Evropě,
pPIJatábo , Halilnkich , roce 1Í7S, a aívéroCniho dokumentu vídeňské následné acbbtk, Konference o bezpaCnoetl a apolupricl « Evrop* a roku J9B6, přijatého
» roce IMS. a regionální strategie ochran, tlvotnlbo

SKÍ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, koalaařa X m p ek,ch epoMianatrl o Tfkannihe tajemníka Enspoké
kaapadUekt komiaa OSN, aa k t.r o . |o poaral přediM a » lid , ČSSR k M o a l apolatafak prsklémá ttvatnlha praotfodL
proattodj a racionálního »ituiltl přírodních adrojh
» dlanekíeb otitach Evropské hocpodifakd komiaa OSN
n* období do roku 2000 a dila. )akoS i a výsledků po
ra d , na vysoká tLrornl o otázkich tlvotnlbo proelfedl
* rámci Evropská hospodářská komiaa OSN konaná
» Zanevi » roce 107» o jejich nátlednfci konforand a
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s konference o -životním prostředí uspořádaně v Mní ' — vypracovat a realizovat technická a technologická
ch oré ▼ roce 1964,
Opatřeni ke sníženi znečisťování ovzduší,
• cílem prohloubit epolnprícl při ochraně životního w — vypracovat a reaUzovat technická a technologická
prostředí
opatřeni v boji proti .znečisťováni transhranlCních vod,
1 . posoudili v průběhu sH ho V ^ díh I otázky ochrany
usnadnit výměnu technologií chránících Životni
Životního prostředí a šachováni přírodních ndrojft,
prostřed! v aouladu se svými platnými zákony, jinými
2. vynětím *1 informace a xkutanosti s oblosti.ochru- předpisy a zvyky a podporovat spolupráci p fi rozvíjeni
o y Životního prostředí a názory na noínoatl prohlou nových technologu na ochranu životního prostředí,
bení spolupráce zúčastněných stran,
>»?
■ vč
3. konstatovali. ž e » M l «účastněnými « tra se m cris-í /- — ýypracovát a uplatnit návrty na sjednocen! moni
tuje rozsáhlá spolupráce a s dvoustranná a mnohostran torovacích systémů a způsobů Vyhodnocováni t -tilem
né Úrovni t h v zájmu urychleného zlepšeni životního jporovnatelnostl a výměny áakáných výsledků, '
— ziepllt vzájemnou informovanost, vzděláváni apráprostředí je nezbytná zintenzívnil tuto spolupráci na
nech úrovních.: Vr. _ _ _
^
,;.ť•...__ _ t i S veřejnosti v oblasti Životního prostředí,
— spolupracovat při zabraňování haváriím a jejich
: 4. vyjádřili spoleCná přesvědčeni, fe tato epolupráce
pnusl vycházet zejména z těchto zásad:
; zdoláváni, včasná vzájemné Informovanosti při vzniku
m o opatřeních
k odstraňováni Jajlch následků,
— ochrana životního prostředí e přírodních zdrojů
Vyžaduje vysokou prioritu’
•: « 4 - fr- . vypracovat a -- odsouhlasit společná vopatřeni
pk
ochraně
přírody,
u p sán a v příhraničních oblastech,
* — požadavky ochrany životního prostředí je nezbytni
• k . zúčastněni strany ee •dohodly předložit informace
respektovat ve viech oblastech,^
.
? -— účinná ochrana životního prostfíitfr ^představuje «0 vfsledcich jednáni zvým nadřízeným orgánům, • - 4
' T. zúčastněné strany vzaly na vědomi, Že Ceskosla
•značný přinos pro hospodářsky a sociálni rozvoj viech
vansko je ochotno organizovat dalSl setkáni k někte
utátú.
* '**-í
.. y . .
rým
bodům spolupráce na základě výsledků táto kon
v 5 . xa úCeletn reallzácě ,těchto zásad se úCastnlcl
shodu dále rozvíjet dvoustrannou a mnohostrannou ference; dali! účastnici projevili rovněž podobnou
ochotu,
i* < v * ~ 'í c í
v
spolupráci zúčastněných stran s cílem:

—
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EB

S E ŠTĚPÁNEM A RENATOU Z P RAHY
EBi Jaký -iSe Váš názor na současný stav životního prostřsdi v
Československu?
S: Já osobni ss k tonu asi dost odobře vyjadřovat nsmflžu;
se svým euten spotrebujú aei 200 litrů nafty dennš, motory
běží celý den...
R: Je to doet špatné. Ušlo by se s tím nšco dělat. Vidím to
třeba i když jdu naši ulicí s kočárkem - několikrát se mi
už etalo, ze jsem nemohla dýchat sama. Co ale potom děcko?
EB: Jaké jsou podle veěeho názoru příčiny tohoto etavu?
5: Je jieh strašně moc...
R+SíMyslíme sl, že je to vlna epolečnoeti. A začíná ee to ře
šit strašně pozdě.
R: l$yslím ei taky, Se ee tyto problémy neřeěí účinně - pro
střednictvím úspor a pod.
Š: Neřeěí ee třeba vůbec otázka aut.
EB: Setkali jaté ae vy osobně a nějakým
konkrétním pří
padem ničení životního prostředí?
R: V okolí obce Liberk-Hláska ae dělají rekultivace. Tímto
způsobem ae snad melioruje celé podhůří Orlických hor.
Proč se to vlastně dělá, neví ani referentka MNV: na náš
dotaz nám sdělila, že "nějaký chytrý člověk z kreje"vymyslel, že ae dají peníze, které je nutné vyčerpat, využít
tímto způsobem. Melioracemi ee narušily nejen ekosyetémy,
ale i vodovodní alt a celá vesnice byla asi dva měsíce
bez vody.
S: Jeden můj známý mi vyprávěl o tom, že lodi požární ochrany
měsíčně vypouští do Vltavy tieíce přebytečných litrů nafty.
Na každý měsíc mají stanovený limit a pokud ho nevyčerpa
jí, je jim tento limit příště zkrácen. Proto ee přebyteč
nou naftu snaží tajně prodat. V případě, že ae jim to mepodeří, ji pr atě vypustí do řeky.
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EB: Jaté spokojeni a městem e e prostředím, ve kterém žijete?

E:

Když nemáš možnost ujet s dětmi z Prahy ven, jit s nimi
tady na procházku je téměř nemožné i parky jsou ve straš
ném stavu, znečištěné, všude psi. Nelibí se mi, co chtějí
dělat se Stromovkou. Myslím si, že se o tom mělo hlasovat,
mluvit, že se měli především zeptat lidi. Když si ne chví
li otevřu doma okno, mám tu najednou tolik prachu, že ae
mi tomu ani nechce věřit. Co se týká údržby domů a bytů
- co si lidi neudělají, to nemají.

EB: Máte dvě malé děti. Jsi spokojena s kvalitou potravinář
ských výrobků, ovoce a zeleniny?
R:

O kvalitě /obsahu chemických látek/ bohužel moc nevím tyto^údaje nejsou příliš známé, nezveřejňuji se, anebo se
aspoň nezveřejňuji často. Žijeme z jednoho platu. Koupit
si'V létě kilo broskvi za čtyřicet korun nebo jahody, ales
poň pro děti, je opravdu přepych. Nevěřím, že jsou mléčné
výrobky kvalitní, ale i tak není výběr široký. Některé vě
ci vůbec nekupuju - mléko v pytlíku, salát spod., ale něco
kupovat musím. Kaso je plné hormonů. Jednou jsem viděla v
kravině, člm ae dobytek krmi...
EB: Jedna moje známá má asi šestiletou holčičku. Před několika
týdny. ..začala mít krvavý výtok. Lékařka se jí ptala, jestli
peče doma často kuřata. Prý to není ojedinělý případ.
B: Když jsem byla v jiném stavu, doktor v poradně mi doporučil,
abych nepila mléko. Ué přítelkyni to zakázal - měla nějaké
problémy.
EB: Máš zdravé děti?
R:

Ne, starší je alergik, u holčičky lékaři nevyloučili nemoc
z ozáření po havárii v Černobylu.

EB. Znáš nějaké děti, které jsou úplně zdravo?
R: Neznám, ale vzpomínám si na holčičku, která se narodila le
tos v lednu a už prodělala dva zápaly plic. Jiná moje zná
má má zase chlapečka, narodil se v březnu 1986, v červenci
upadl do komatu a v nemocnici také nevyloučili následky ha
várie v Černobylu. Nyní je pod lékařským dozorem v nemocni
ci v Motole a jeho maminka na něj bere invalidní důchod.
Prý se a tím nedá nic dělat - takřka nic, je to nevyléčitelné.
EB: Zpozorovali jste v poslední době nějaké změny v přístupu k
ochraně životního prostředí?
R: Myslím si, že se o této problematice hodně mluví a píše,
ale je to člm dál, tlm horši. Jsou dokonce už i zakázány
některé školy v přírodě. Myslí», že je hodně pozdě.
S: Asi před 5 lety jsem viděl, jak se ne severu Cech těží uran
pomoci kyseliny /Stráž pod Ralskem, Mimoň/. Lesy tam byly
zdevastované už tehdy, jak to tam asi vypadá tea?
EB: Co si zyslíte o možnosti zlepšeni tohoto stavu?
R: Myslím si, že by se všechny údaje, týkající se životního
prostředí, měly zveřejňovat. 0 každém podniknutém nebo zamý
šleném kroku by se mělo uvažovat do důsledků, měli by být
omezeny platy policie a armády a věnovat je na ochranu pro
středí. Mělo by se něco dělat i s těmi auty. Máme prý tolik
nekvalitního benzínu, že bude stačit na desetiletí a musí
se spotřebovat - jako musí lodě spotřebovat naftu, aby jim
nebyl krácen limit. Je to absurdní. Podniky by neměly být
pouze pokutovány, ale ec znečistí, by měly samy vyčistit.
Ž. V současném systému tu možnost nevidím. Není schopen ani
zamezit nárůstu znečištěni, natož pak současný stav nepravit»
m « nřv-uňi ze rozhovor,
-lem-
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- ißt Ton einer unabhfingingen Redaktionsgruppe herauegegeben»
~ bietet seinen Raum allen an, die irgendetwas zum Umweltschutz
sagen möchten} es will zur gegenseitigen Verbindung und grös
seren Informiertheit der Menschen beitragen und die öko-den
kenden Leute zur Öko-Handlung bewegen.
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