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ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ARNIKA

ptaãího zpûvu a dûtského smíchu
Ornitologické soustředění, které se uskutečnilo ve dnech 15. - 22. 5.
2004 v Louňovicích pod
Blaníkem, bylo odměnou pro vítěze soutěže
Naše sovy. Zúčastnilo
se ho 40 dětí ve věku
10 až 16 let z deseti
pražských škol. Děti
byly rozděleny do 4 družin (podle barev na žlutou, červenou, modrou
a zelenou družinu)
a v nich plnily jednotlivé
úkoly, hrály hry s ptačí
tématikou, kreslily mapu
okolí a připravovaly
výstavu Naše ptactvo.
V následující reportáži
se Vám pokusíme alespoň trochu přiblížit, co
se na soustředění všechno dělo…
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Nabit˘ program t˘denního
soustﬁedûní byl naplnûn˘
pﬁedná‰kami, v˘lety a zábavn˘mi hrami. Dûtem se moc
líbilo napﬁíklad pozorování
ptaãích per pod mikroskopem, které jim pﬁedvedl Mgr.
Jiﬁí ¤ehounek. Velmi zajímavé povídání mûl také RNDr.
Lubomír Pe‰ke. Ten vyprávûl
o ãápech ãern˘ch a jejich
dlouhé cestû z Evropy do

Afriky a zpût. Dûti pﬁitom
stály na jedné noze, protoÏe
hrály hru, a se zájmem
poslouchaly neuvûﬁitelné pﬁíhody o dobrodruÏstvích
a strastech okﬁídlen˘ch ãern˘ch krasavcÛ a krasavic. „Tak
co? Cítíte se na to postavit
ãapí hnízdo?“, zaznûla odpoledne otázka Vûry Malátkové,
hlavní vedoucí t˘denního soustﬁedûní a vynálezce v‰ech
her. Dûti na ni nevûﬁícnû otoãily hlavy a nûkdo pronesl:
„Copak jsem ãáp?“ Poãáteãní
ostych vystﬁídala neuvûﬁitelná
dûtská fantazie a bojovnost.
Pﬁed veãeﬁí se na louce objevila ãtyﬁi ãapí hnízda. Jedno pﬁipomínalo vánoãní vûnec, jiné
vûnec z uschlé trávy, dal‰í
sklad dﬁíví, ale jedno mûla
spoleãné. Unesla malého dûtského ãápa.
(pokraãování na str. 3)

ni

„Musíme b˘t spolu ve druÏinû,“ to byla nejãastûj‰í vûta,
která znûla jídelnou, kdyÏ byly
dûti rozdûlovány do ãtyﬁ
barevnû odli‰en˘ch druÏin
(modrá,
zelená,
ãervená
a Ïlutá). První chvíle zklamání
z toho, Ïe Tereza nebude
v oddíle s Vûrkou, ãi Ïe Jirka
nebude s Filipem a Honzou,
vystﬁídala bûhem dvou dnÛ
nová pﬁátelství.

Uv

Ornitologick˘ t˘den zaãal
jednoho zataÏeného sobotního dopoledne. V‰ude postávající rodiãe louãící se se
sv˘mi ratolestmi, které pomalouãku nastupovaly do autobusu, vÛnû dobrodruÏství
a tajemno nov˘ch poznatkÛ
a kamarádÛ. To bylo moÏné
vidût a cítit ve vzduchu na
autobusové zastávce Praha Roztyly tûsnû pﬁed odjezdem.
Halasné dûtské ‰vitoﬁení bylo
znenadání pﬁeru‰eno v˘kﬁikem
Lenky
Ma‰kové:
„Poslední zamávání rodiãÛm
a vyjíÏdíme!“ Dûti poslu‰nû
zvedly ruãky a zamávaly.
Cesta utekla rychle. Za necelé dvû hodinky dûti vystupovaly v LouÀovicích pod Blaníkem (Smr‰Èov), které se
staly na t˘den jejich doãasn˘m domovem.

Na odchyt a kroužkování vzácného chřástala polního se přijel podívat i ministr životního prostředí Libor
Ambrozek. „Vždyť je to člověk jako každý jiný. Mnohem zajímavější je chřástal. Toho jsem zblízka ještě neviděla,“ reagovala jedna z účastnic soustředění na ohlášený příjezd ministra.
Foto Arnika: Václav Tutr
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Motto Arniky: „Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“

Ornitologické soustﬁedûní bylo plné

ROZHOVOR

MUDr. Kamil Ševela, CSc.: „Kontakt s Arnikou mě, i v mém věku, přiměl k tomu, abych se k některým věcem ohledně ftalátů ještě vrátil.“

2
Přinášíme rozhovor s doc.
MUDr. Kamilem Ševelou,
CSc., který pracuje v Nemocnici u sv. Anny a věnuje se vědecké práci.
Docent Ševela ukončil
v roce 1997 habilitační
prací pětiletý výzkum
o ftalátech v nefrologii oboru, kde léčí nemocné
s nevratným selháním
ledvin. Výsledků jeho
výzkumu Arnika využívá
ve své kampani „Zdravotnictví bez PVC“, jejímž
cílem je úplná náhrada
tohoto plastu za bezpečné materiály. První vlaštovkou našeho snažení je
pražská nemocnice Na
Homolce. Ta jako první
nemocnice v České republice nahradila infuzní
vaky vyráběné z PVC
jiným, bezpečným materiálem, aby tak uchránila
své pacienty před rizikem
působení toxických ftalátů.
O ãem byl vá‰ v˘zkum a jaké
pﬁinesl v˘sledky?
Ná‰ v˘zkum byl zamûﬁen na
zji‰tûní nejvût‰ích zátûÏí ftalátÛ
pro urãité skupiny nemocn˘ch.
Ftaláty se pouÏívají jako zmûkãovadla a pro dostateãnou plastiãnost PVC jsou zastoupeny
zhruba z tﬁetiny jeho hmotnosti.
Ftaláty nejsou v PVC vázány
pevnou chemickou vazbou,
takÏe kdyÏ se dostanou do kontaktu s tekutinou, která obsahuje tuky, tak masivnû pﬁecházejí
do roztoku. V na‰em v˘zkumu
jsme se nezamûﬁovali na hledání
a ovûﬁování toxick˘ch efektÛ ftalátÛ, protoÏe jsou uÏ dostateãnû
známy. Toxicitû ftalátÛ se vûnuje
taková spousta prací, Ïe se mi
zdálo
zbyteãné,
abychom
v tomto smûru pokraãovali.

FTALÁTY OVLIV≈UJÍ KAÎDOU

BU≈KU V LIDSKÉM TùLE
aterosklerózy. Znamenají také
riziko pro cévy zásobující Ïivotnû dÛleÏité orgány, jako jsou
srdce a mozek. Ftaláty pﬁispívají k vy‰‰ímu v˘skytu infarktÛ,
srdeãních a mozkov˘ch mrtvic.
Dal‰í velkou oblastí ‰kodliv˘ch
úãinkÛ ftalátÛ je moÏnost
po‰kození genového materiálu,
coÏ se t˘ká kaÏdé buÀky v lidském organismu. Po‰kozená
buÀka má tendenci snáze podlehnout nádorovému onemocnûní.
Na Va‰em oddûlení léãíte
nemocné pro nevratné selhání ledvin. Jak taková procedura probíhá?
Tito pacienti se u nás léãí na
tzv. umûlé ledvinû, kdy pravidelnû docházejí do nemocnice
a v prÛmûru 12 hodin t˘dnû se
jejich krev “ãistí” pﬁes hadicov˘
systém. BohuÏel je zatím tento
rozsáhl˘ mimotûlní obûh vyrábûn z PVC, coÏ vede k velké
zátûÏi ftaláty bûhem tohoto procesu. Jde o jeden z faktorÛ,
kter˘ se podílí na tom, Ïe
u tûchto nemocn˘ch je více jak
dvacetkrát ãastûj‰í v˘skyt komplikací, jako jsou srdeãní infarkty a mozkové mrtvice. Také za
dobu zhruba 30 let, kdy v âeské
republice peãujeme o nemocné
s nezvratn˘m selháním ledvin,
jsme zaznamenali vy‰‰í v˘skyt
nádorov˘ch onemocnûní neÏ
v ostatní populaci.
Co Vy vidíte jako ﬁe‰ení, aby
tito pacienti nebyli vystavováni ftalátÛm a rizikÛm, které
jsou s nimi spojeny?
Závûrem v˘zkumu z roku
1997 jsme navrhli jako definitivní ﬁe‰ení náhradu tûchto
PVC materiálÛ pro umûlou ledvinu za materiály jiné, které
nebudou z PVC obsahujícího
ftaláty. ProtoÏe se zatím náhrada pﬁímo pro umûlou ledvinu
nevyrábí, tak jsme hledali i jiné
moÏnosti, jak pacientÛm pomoci uÏ nyní. UplatÀujeme dietní
opatﬁení, která sníÏí hladinu
krevních tukÛ, ãímÏ dochází pak
aÏ o 60 procent men‰í zátûÏi ftaláty bûhem léãení.

Jak byste popsal toxické vlastnosti ftalátÛ? âím jsou pro
lidsk˘ organismus ‰kodlivé?
Jsou to typicky látky, které
jsou nebezpeãné hlavnû pro své
dlouhodobé úãinky. Chronická
zátûÏ ftaláty zvy‰uje poãet voln˘ch kyslíkov˘ch radikálÛ, coÏ
s sebou nese ve svém dÛsledku O jaká dietní opatﬁení jde?
zrychlení kardiovaskulárních Máme si pﬁedstavit pacienta
onemocnûní a urychlení rozvoje o vodû a chlebu?

Ne, to rozhodnû ne. Dietní
opatﬁení nemohou jít proti
zdraví, jsou taková, aby byla
obecnû prospû‰ná. Pacient,
kter˘ se zdravû stravuje, omezí
tím tuky na takovou hladinu, Ïe
pﬁi léãbû nedochází k tak masivnímu pﬁechodu ftalátÛ do krve.

MUDr. Kamil Ševela, CSc. Foto:
archiv Arniky
Jak reagovali v˘robci zdravotnick˘ch materiálÛ na závûry
habilitaãní práce?
V˘robci se chovali aÏ doposud
pomûrnû neutrálnû. U pÛsobení
ftalátÛ se nejedná o akutní po‰kození organismu, ale o po‰kození
dlouhodobé. Prokazovat tu bezprostﬁední závislost je obtíÏné
a to je skuteãnost, které oni asi
vyuÏívají. TakÏe zatím se uspokojujeme tím, Ïe mÛÏeme uskuteãnit dílãí opatﬁení - dietní zmûny,
jak jsem zmiÀoval - ale vzdalujeme se od ﬁe‰ení definitivního
nebo se k nûmu neblíÏíme. Dal‰í
otázkou je samozﬁejmû cena
alternativních v˘robkÛ, které
budou zﬁejmû na zaãátku vÏdycky
draÏ‰í. Ale odhady nûkter˘ch
technikÛ jsou takové, Ïe pokud
by byl pro nû zaji‰tûn takov˘
odbyt jako je tomu nyní u PVC,
cena by nemûla b˘t v˘raznû
odli‰ná od PVC.
Arnika vûnovala nemocnici
u sv. Anny dar v hodnotû
deset tisíc korun na nákup
bez-PVC infúzních vakÛ. Jak
jej vyuÏijete?
Za tento dar chci velmi podûkovat a kaÏd˘ takov˘ poãin
vítám. My vá‰ dar pouÏijeme
právû u nemocn˘ch léãen˘ch na
umûlé ledvinû tak, abychom
u nich nezvy‰ovali dal‰í moÏnou
zátûÏ ftaláty. PVC se v nemoc-

nicích pouÏívá i v ﬁadû dal‰ích
oblastí a napﬁ. taková jednoduchá procedura, jako je infúze, je
plo‰nou zátûÏí, i kdyÏ jednotlivû
jde o v˘raznû men‰í mnoÏství
neÏ u hemodial˘zy. Pokud
s infúzí ale pacient pﬁijímá napﬁ.
v˘Ïivu, která obsahuje tuky,
i zde dochází k urãit˘m pﬁechodÛm ftalátÛ do roztoku.
Co si myslíte o kampani
Zdravotnictví bez PVC? Mají
podobné aktivity smysl?
Já si myslím, Ïe z toho, co zde
bylo doposud ﬁeãeno, je nepochybné, Ïe to má velk˘ smysl.
Mûli bychom udûlat v‰echno
pro to, aby látky, o kter˘ch
víme, Ïe jsou ‰kodlivé, byly
odstranûny. Mûly by b˘t odstranûny asi nejdﬁíve v tûch oblastech, kde je ta zátûÏ nejvût‰í a zde musím opût pﬁipomenout
nemocné na umûlé ledvinû.
Zvlá‰tû pak ty, kteﬁí mají dal‰í
choroby, které mohou ovlivnit
neÏádoucím zpÛsobem cévní
systém, jako je napﬁ. cukrovka.
JiÏ nyní zátûÏ u tûchto nemocn˘ch sniÏujeme dietními opatﬁeními, správn˘m stravováním,
ale bylo by potﬁeba, abychom se
souãasnû nevzdalovali od definitivního ﬁe‰ení, a to náhrady
PVC za jiné materiály.
Arnika na podzim bude slavit
tﬁi roky své existence. Popﬁál
byste jí nûco do dal‰ích let,
mûl byste pro ni nûjak˘ vzkaz?
Já bych Arnice pﬁedev‰ím rád
podûkoval za to, co dûlá,
a popﬁál bych jí, aby se jí daﬁilo
i nadále. Nejsem oprávnûn
k tomu, abych hodnotil Arniku
celkovû, já mohu mluvit pouze
o svém vztahu a dosavadní spolupráci s Arnikou. A v tuto chvíli mohu ﬁíct, Ïe v mém vûku mû
kontakt s Arnikou pﬁimûl
k tomu, abych se k nûkter˘m
vûcem ohlednû ftalátÛ je‰tû vrátil. To je snad nejlep‰í vizitka
pro Arniku, kdyÏ mû pﬁimûla
vrátit se k tomuto tématu
a nûkteré vûci se pokusit zpracovat do nov˘ch vûdeck˘ch úkolÛ.
Zkusíme dát znovu dohromady
t˘m lidí, kteﬁí na tématu dﬁíve
pracovali a dotáhnout nûkteré
úkoly se znalostí nejnovûj‰ích
literárních zdrojÛ.
Lenka Ma‰ková

MOZAIKA
sklidil rys ostrovid a ‰tûkající
krkavec, a Záchranou stanici
ve Voticích. „Hele, hele podívej ten ãáp!“ zaznûlo nûkolik
v˘kﬁikÛ najednou, kdyÏ na
star˘ tovární komín nacházející se v prostorách Záchranné
stanice ve Voticích pﬁilétal
ãáp. VzhÛru hledící dûtské oãi
pátrající po zvíﬁeti, nûkdy
s pomocí dalekohledu, ãi
nastraÏené u‰i pﬁipravené
zachytit kaÏdiãké slovo ornitologa Pavla KﬁíÏka z Ochrany fauny âR, byly neopakovatelné.

T˘na,
mal˘
jezevãík,
poslouÏil dûtem jako ohroÏovatel v˘ra velkého. Kuba, jak
se v˘r jmenuje, pokaÏdé, kdyÏ
T˘nu uvidûl, se neuvûﬁitelnû
naãep˘ﬁil, a tak se z okolí
Kubovy klece oz˘valy hlasy:
Veãer byl pak prosycen „Pojì se taky podívat, co ten
napûtím. Dûti ‰ly spoleãnû v˘r dokáÏe.“
s ornitologem Pavlem Kolmanem vyhoukávat pu‰tíka
a nemohly se doãkat, zda se
sova skuteãnû objeví. Z kazeÈáku se linulo soví houkání,
dûti netrpûlivû potichu brebentily, ale pu‰tík se tentokrát
nalákat nenechal. „Nevadí,
v‰ak ho uvidíme nûkdy jindy,“
povídaly si dûti mezi sebou pﬁi
návratu do tábora.

Na této záchranné stanici
rovnûÏ dûti shlédly dokument
o tom, jaké nebezpeãí hrozí
velk˘m ptákÛm od sloupÛ
vysokého napûtí. V dûtsk˘ch
oãích jste poté mohly uvidût
smutek a zlobu na ãlovûka,
jehoÏ aktivity jsou pﬁíãinou
strastiplného umírání opeﬁen˘ch krasavcÛ.
V˘let skonãil, ale ornitologická dobrodruÏství je‰tû
nikoliv. âeho v‰eho je ãlovûk
schopen jenom proto, Ïe mu
kánû obãas uloví baÏanta, ãi
Ïe chce dravce do svého
chovu, se dûti dozvûdûli od
Mgr. ZdeÀka Vermouzka.
Fotografie dravcÛ s broky
v tûle, bez nohou ãi bezmocnû se plácajících v tzv. jestﬁábích ko‰ích rozpoutaly hrobové ticho a pocit nechuti
k lidem, kteﬁí jsou toho
schopni.

Dal‰í den znûlo od rána
táborem: „Veãer jedem lovit
chﬁástala.“ To, Ïe uvidí ministra, je vÛbec nezajímalo.
„VÏdyÈ je to ãlovûk jako kaÏd˘
jin˘,“ poznamenala Terouk,
„mnohem zajímavûj‰í je chﬁástal. Toho jsem zblízka je‰tû
nevidûla.“ Po dni naplnûném
pﬁedná‰kou o anatomii ptákÛ
a bojovkou, která je pobavila,
protoÏe nûkteré druÏiny
zakufrovaly, tu byl koneãnû
veãer. Cesta do Votic, je‰tû
jednou rychlá procházka po
stanici a hurá na louku, kde
Ïije chﬁástal.

Poslední cel˘ den byl tady.
Místo pﬁedná‰ky hajdy do pﬁírody chytit ptáãky zpûváãky
za pomoci ornitologick˘ch sítí
a pastí. âekání se vyplatilo.
Pan ·kopek pﬁinesl krásného
zpûváãka - cvrãilku ﬁíãní. Dûti
uÏ z dﬁívûj‰ích povídání vûdûly jak zpívá, ale teì mûly moÏnost si ji prohlédnout zblízka
a nûkteﬁí malí nebojsové si ji
i pohladili. Ptáãka pak
okrouÏkovali a pustili ho zpût
na svobodu.
A co veãer? Velká sláva
a paráda. Uskuteãnila se velkolepá vernisáÏ v˘stavy „Na‰e
ptactvo“. Mladí v˘tvarníci,
vÏdy zástupce druÏinky, pohovoﬁili, jaké strasti a slasti provázely vznik jejich umûleckého díla. Musím ﬁíci, Ïe
komentáﬁe to byly jedineãné.
Za zvonivého smíchu, bouchání ‰ampaÀského a cinkání
skleniãek se vzdával hold
v‰em pﬁítomn˘m umûlcÛm
a jejich pﬁekrásn˘m v˘tvorÛm.
Vlastnû se vzdával hold celému ornitologickému t˘dnu.

Dûti, novináﬁi i ministr
ãekali spoleãnû na malého
opeﬁence. Z louky se sice oz˘valo jeho volání, ale lapit se
nenechal. Ministr na nûj
musel ãekat je‰tû hodnû dlouho, zatímco dûti uÏ spokojenû
spaly.
Koneãnû tu byl celodenní
v˘let. Dûti bûhem jednoho
dne nav‰tívily Stanici pro
handicapované Ïivoãichy ve
Vla‰imi, kde nejvût‰í zájem

Na‰tûstí dûtskou náladu
vylep‰ily pﬁípravy na veãerní
táborák, kter˘ vzplanul za velkého oãekávání. Vatra se rozhoﬁela neoãekávanou silou,
takÏe opékání buﬁtÛ muselo
poãkat na pozdûji. Chvíle
ãekání vyplnily druÏinové
písnû, protoÏe kaÏdá druÏina
musela vymyslet text o ptácích na melodii známé písniãky. Pﬁední ãe‰tí skladatelé by
pukli závistí, kdyby mûli moÏnost si jejich písnû poslechnout. Veãerem znûly písnû
(musel v nich b˘t nûjak˘ ten
ptáãek), buﬁty se jedly a noc
plynula. „Tak spát,“ znûly
hlasy dospûlákÛ, ale dûti
smlouvaly o dal‰í pﬁíjemné
chvilky u ohnû. Marnû. Nezbylo jim nic jiného, neÏ
popﬁát dobrou noc a hurá do
pelí‰kÛ. VÏdyÈ druh˘ den je
ãekala ornitologická vycházka
s RNDr. Jaroslavem ·kopkem
a RNDr. Jiﬁím Formánkem,
CSc.

Poslední den. Cesta domÛ.
Nikomu se nechtûlo. Poslední
pozdravy, rodiãe a cesta do
praÏsk˘ch domovÛ. Tak na
vidûnou, mladí ornitologové,
a hodnû zdaru.
Děti musely postavit čapí hnízdo tak, aby se pod nimi nezbořilo.
Foto Arnika: Václav Tutr

Hanka Kuncová

Program týdenního soustředění pro pražské děti byl plný poutavých přednášek, výletů a her s ornitologickou tématikou.

(pokraãování ze str. 1)
Kdo kde bydlí? Tak znûlo
téma
povídání
nejenom
o stavbû ptaãích pﬁíbytkÛ, ale
i o jejich umisÈování do volné
pﬁírody. KdyÏ se dûti pozdûji
dozvûdûly, Ïe budou stavût
ptaãí budky, nebylo s nimi
k vydrÏení. Ze v‰ech stran se
zaãaly na Pepu, Va‰ka, Hanku
a Ivanu (oddíloví vedoucí)
valit nápady: „My postavíme
budku pro sovu pálenou, my
pro s˘ãka, my pro s˘korku…“
Z dûtí se staly architekti
budující dﬁevûné domy pro
opeﬁené zákazníky. KaÏd˘
chtûl
vybudovat
budku.
Nakonec dûti vytvoﬁily neuvûﬁitelné ptaãí pﬁíbytky pro
konipasy, sovy, s˘korky ãi
kachny. Na‰la se mezi nimi
i budka pro netop˘ra.
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N. Heřminovy podporují politici i zastupitelé okolních obcí.

Projednávání zákona ukázalo nechuť politiků k ochraně přírody.
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program OCHRANA PŘÍRODY
Po více než rok trvajících
peripetiích schválila nakonec Poslanecká sněmovna, Senát a prezident
novelu zákona o ochraně
přírody a krajiny. Tato
novela umožňuje České
republice v oblasti ochrany přírody naplnit požadavky evropských směrnic. Především pak vytvořit soustavu chráněných
území evropského významu zvanou Natura 2000.
Jak uÏ jsme si v poslední dobû
zvykli, projednávání zákona bylo
pﬁíleÏitostí pro ﬁadu poslaneck˘ch
návrhÛ, které mûly za cíl omezit
platnost zákona, uãinit ochranu
pﬁírody ménû efektivní a omezit
úãast veﬁejnosti na rozhodování.
V nûkolika pﬁípadech tyto snahy
uspûly a nov˘ zákon tak obsahuje nûkolik ustanovení, která
dûlají ochráncÛm pﬁírody starosti.
Poslanci napﬁíklad schválili, Ïe
o udûlování v˘jimek ze zákona

Odpůrci výstavby přehrady, která by zatopila obec
Nové Heřminovy na Bruntálsku, mají silného spojence. Úředníci ministerstva životního prostředí
totiž nedávno vstoupili do
řešení protipovodňové
ochrany na řece Opavě
a hodlají najít takovou
formu ochrany proti
povodním, která by umožnila lidem v Nových Heřminovech zůstat v jejich
domovech, a přitom by
vyřešila problémy s velkou
vodou v nejohroženějších
městech a obcích.
Na ﬁe‰ení protipovodÀové
ochrany v povodí ﬁeky Opavy
zatím existuje pouze studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo zemûdûlství. V ní je jako
nejv˘hodnûj‰í varianta ochrany
pﬁed povodnûmi v Krnovû doporuãována v˘stavba pﬁehrady
v Nov˘ch Heﬁminovech.
„Návrhy ostatních opatﬁení
v povodí nebyly prozkoumány
dostateãnû dÛkladnû a studie
nepokrytû preferuje tvrdá tech-

NATURA 2000 SCHVÁLENA,
ZÁKON V·AK TRPÍ NEDOSTATKY
má v pﬁípadech pﬁevaÏujícího
veﬁejného zájmu rozhodovat
vláda. Toto ustanovení má tﬁi
základní nedostatky. Za prvé,
vláda není správní orgán a nemÛÏe rozhodovat ve správním ﬁízení.
Novela neﬁe‰í procesní souvislosti, a tak si lze stûÏí pﬁedstavit, jak
takové udûlování mÛÏe probíhat,
ke komu se lze odvolat apod. Za
druhé, ustanovení je krajnû nelogické. Vláda má rozhodovat
v pﬁípadû, Ïe jin˘ veﬁejn˘ zájem
pﬁevaÏuje nad zájmem ochrany
pﬁírody. Kdo v‰ak rozhodne
o této skuteãnosti, která je pro
udûlení v˘jimky rozhodující?
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
jako doposud? Pak je ustanovení
naprosto zbyteãné. Samotná
vláda? Pak uÏ jen to, Ïe se nûjak˘m pﬁípadem zab˘vá, pﬁedurãuje její v˘sledné rozhodnutí a rozhodovací proces by byl fra‰kou
s pﬁedem jasn˘m v˘sledkem. Za
tﬁetí, z praktického hlediska si lze
stûÏí pﬁedstavit, jak to vláda

nepﬁíjemné dÛsledky. Pro úãast
veﬁejnosti nyní novû platí, Ïe
Ïádost o informace o zahajovan˘ch ﬁízeních musí b˘t místnû
a vûcnû specifikována. Bude nyní
záleÏet na úﬁadech, jak budou
toto ustanovení vykládat. Praxe
ukáÏe, zda toto ustanovení nebude pouÏíváno úﬁady obstrukãním
zpÛsobem a zda se nestane
nástrojem, jak obãanská sdruÏení
ze správních ﬁízení vylouãit.
Dal‰í nedostatky novely se
t˘kají ustanovení o chovu ÏivoãichÛ v zajetí a v˘slovné stanovení
sokolnictví jako dÛvodu pro udûlení v˘jimky ze zákona.
Projednávání zákona ukázalo,
Ïe nechuÈ politikÛ k ochranû pﬁírody je silnûj‰í neÏ kdykoli pﬁedtím. Pro uplatÀování evropsk˘ch
smûrnic a naplnûní základního cíle
Natura 2000 chrání domov řady evropské politiky v ochranû pﬁíroživočichů.
Foto: Archiv Arniky dy, kter˘m je zastavení poklesu
biodiverzity v Evropû do roku
Dal‰í zmûna není tak dramatic- 2010, to není dobré znamení.
Ing. Vlastimil Karlík
ká, mÛÏe v‰ak mít v praxi velmi
zvládne. Îádostí o v˘jimku ze
zákona je roãnû více neÏ tisíc.
Bude si vláda vybírat z nejdÛleÏitûj‰ích kauz? Novela zákona v‰ak
ﬁíká, Ïe vláda má rozhodovat
v kaÏdém jednotlivém pﬁípadû.

MINISTERSTVO ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ CHCE

POMOCI ZACHRÁNIT NOVÉ HE¤MINOVY
nická opatﬁení. PﬁestoÏe jsme
Ïádali vypracování alternativy,
která by hledala ‰etrnûj‰í zpÛsoby
protipovodÀové ochrany, nikdo
na na‰e poÏadavky nereagoval,“
vysvûtluje vedoucí kampanû „Za
záchranu ﬁeky Opavy“ Lenka
DaÀhelová. Neexistence alternativního ﬁe‰ení bez pﬁehrady podle
ní pﬁispûla k tomu, Ïe zastupitelé
Moravskoslezského kraje bez velkého váhání v˘stavbu pﬁehrady
podpoﬁili. Rozhodování o pﬁehradû leÏí nyní na vládû. Ta se v‰ak
tímto problémem v dohledné
dobû nebude zab˘vat.
„Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí nyní usiluje o to, aby do rozhodování vlády leÏela na stole alternativní studie, která navrhne jinou
moÏnost ochrany pﬁed povodnûmi,
neÏ je pﬁehrada v Nov˘ch Heﬁminovech. Úﬁedníci ministerstva jednají s odborníky i zástupci neziskov˘ch organizací a snaÏí se vypracovat zadání, z nûhoÏ se bude pﬁi
vypracovávání studie vycházet,“
uvádí DaÀhelová.
„Povodí je velké a problémÛ
velmi mnoho. DÛleÏité je proto
urãit si priority, které budou ve
studii postupnû ﬁe‰eny. Odhaduji,

Ïe jako jednu z prvních budeme
ﬁe‰it protipovodÀovou ochranu
pﬁímo ve mûstû Krnovû,“ konstatuje DaÀhelová. Jak doplÀuje,
právû situaci v Krnovû nebude
zﬁejmû moÏné vyﬁe‰it jinak, neÏ
technicky - zkapacitnûním koryt
obou ﬁek protékajících mûstem.
„V nezastavûn˘ch územích se
naopak budou hledat moÏnosti,
jak zv˘‰it retenãní schopnost krajiny. Je potﬁeba vytipovat území,
v nichÏ se bude moci voda
ne‰kodnû rozlévat, zjistit, jak˘
efekt budou mít zmûny druhové
skladby porostÛ v pramenn˘ch
oblastech i nivách, pﬁechod
k extenzivnímu zpÛsobu hospodaﬁení na zemûdûlské pÛdû i v lesích,
ãi návrat pﬁedev‰ím horních ãástí
tokÛ do pﬁírodního stavu,“ jmenuje DaÀhelová. „Opatﬁení je
mnoho a jsem pﬁesvûdãena, Ïe
budou-li posouzena v kombinaci,
dojdeme k tomu, Ïe v˘stavba pﬁehrady je zbyteãná,“ dodává.
Osud Nov˘ch Heﬁminov netíÏí
pouze úﬁedníky ministerstva
Ïivotního prostﬁedí. O 260 lidí,
kteﬁí by v pﬁípadû stavby pﬁi‰li
o své domovy, se zaãali zajímat
také politici. Naposledy nav‰tívil

Nové Heﬁminovy poãátkem
dubna pﬁedseda Senátu âR Petr
Pithart. „Místní obãané mají po
desetiletích nejistoty právo, aby se
rychle rozhodlo, mají právo na
budoucnost. Pokud se v dohledné
dobû nebudeme schopni rozhodnout, pak je celá vûc natolik sporná, Ïe by se nemûlo stavût nic,“
konstatoval Pithart.
Zachování Nov˘ch Heﬁminov
poÏaduje více neÏ 4 100 lidí, kteﬁí
podepsali stejnojmennou petci.
Do boje za zachování Nov˘ch
Heﬁminov vytáhli nejenom znepokojení obãané, ale také zastupitelé místních samospráv. Zastupitelé mûsta Hranice a obcí Supíkovice, Bernartice, Bohuslavice,
Nové Sedlice a Chuchelná zaslali
vládû v˘zvu, v níÏ vyz˘vají
k zachování Nov˘ch Heﬁminov
a hledání takové alternativy protipovodÀov˘ch opatﬁení, která by
vzala v úvahu potﬁeby obyvatel
v celém území. Na novoheﬁminovskou radnici navíc zaslali
zastupitelé nûkolika desítek obcí
dopis, v nûmÏ vyjadﬁují podporu
místním obãanÛm v jejich úsilí
a nabízejí jim pomoc.
Lenka DaÀhelová

program TOXICKÉ LÁTKY A ODPADY

ARNIKA VYZVALA
CHEMIâKY, ABY P¤ESTALY

POUÎÍVAT RTUË
V České republice jsou dvě chemičky - Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem, které k výrobě chlóru
používají rtuť (postupem nazývaným amalgámová elektrolýza).
Během výrobního procesu opouští obě chemičky rtuť po
desítkách až stovkách kilogramů ročně ve formě emisí do
vzduchu, vod a je obsažena i v pevných odpadech. Nikdo
ale netuší, kolik toxické rtuti je v těchto pevných odpadech přítomno.
star˘ch v˘robních prostorách
Spolany, které jsou od roku
1975 nevyuÏívané a chátrají bez
jakékoliv údrÏby, byly nalezeny
i dioxiny. Tyto nebezpeãné
látky zde vedení podniku neãekalo, ale ekologické organizace
na moÏnost jejich pﬁítomnosti
na více místech provozu upozorÀují jiÏ nûkolik let.

Rtutí není znehodnocena
pouze pÛda, podzemní a povrchové vody v prostorách chemiãek, ale i vodní organismy
Na množství rtuti vypouštěné Ïijící v ﬁece Labi. Ryby pod
Spolanou Neratovice Arnika upo- neratovickou Spolanou obsazorňovala mimo jiné i v rámci tra- hují vysoké koncentrace této
dičního happeningu „Vynášení látky. U ryb odchycen˘ch na
Sporany“.
profilu Obﬁíství byly v letech
Foto Arnika: RNDr. Jindřich Petrlík 2000 - 2003 opakovanû zji‰tûny

Ze souhrnného hodnocení
provedeného Arnikou je zﬁejmé, Ïe spalovna nebezpeãn˘ch
odpadÛ Ekotermex Vy‰kov
dlouhodobû zneãi‰Èuje ovzdu‰í
dioxiny a slouãeninami chloru.
ProtoÏe Krajsk˘ úﬁad Jihomoravského kraje umoÏnil spalovnû je‰tû dal‰í dva roky neplnit
emisní limity platné od 1.
ledna 2003, vypracovala Arnika anal˘zu jejího vlivu na
Ïivotní prostﬁedí. Vyplynulo
z ní, Ïe z hlediska technologického vybavení a celkového
mnoÏství produkovan˘ch dioxinÛ se spalovna ve Vy‰kovû

ProtoÏe amalgámov˘ postup
pﬁedstavuje podle dokumentace Evropské komise nejhor‰í
moÏnou variantu v˘roby chloru
a emise rtuti jsou pﬁíãinou znehodnocování Ïivotního prostﬁedí, vyzvala Arnika Spolanu
i Spolchemii, aby veﬁejnosti
sdûlily, kdy hodlají ve sv˘ch

VY·KOVSKÁ SPALOVNA

PAT¤Í MEZI

NEJHOR·Í V ZEMI
s pﬁehledem ﬁadí do první typ filtru, kter˘ postavila a chce
desítky nejhor‰ích ãesk˘ch jej spustit do zku‰ebního provozu, nemá stavební povolení.
spaloven.
Povolení z roku 2002 na rekonStudie Arniky kritizovala strukci spalovny nebylo vydáno
mimo jiné také pﬁístup spalovny na technologii, kterou nyní
k veﬁejnosti. Vedení totiÏ odmí- instaluje,” ﬁekl RNDr. Jindﬁich
tá podat informace o vypou‰tû- Petrlík. Podle zákona o posuzon˘ch ‰kodlivinách s odÛvodnû- vání vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí
ním, Ïe nemá ãas vûnovat se jed- by mûly v˘znamné zmûny technologie ve spalovnû navíc projít
notliv˘m Ïádostem obãanÛ.
pﬁinejmen‰ím zji‰Èovacím ﬁízeEkotermex Vy‰kov také ním anebo pﬁímo procesem
nemá v‰echna potﬁebná opráv- posuzování vlivÛ na Ïivotní
nûní k pﬁestavbám, které nyní prostﬁedí. Îádn˘m takov˘m
provádí. „Spalovna se sice chlu- posouzením pﬁitom spalovna
bí, Ïe bude mít nainstalovan˘ dosud bûhem své historie
filtr zachycující dioxiny, ale na nepro‰la.

Za nejlep‰í dostupnou technologii je podle odborníkÛ
z oblasti chlorové chemie povaÏován membránov˘ proces
v˘roby chlóru, kter˘ nepracuje
s azbestem a rtutí a má mnohem men‰í spotﬁebu energie.
Reakce vedení chemiãek na
na‰i v˘zvu neposkytuje nijak
nadûjnou vyhlídku pro obyvatele z jejich okolí ani pro Ïivotní prostﬁedí. Spolana hodlá
pﬁejít na membránovou technologii v roce 2015, pﬁitom by
ji mohla vyuÏívat uÏ o osm let
dﬁíve. Spolchemie nám sice
konkrétní datum, do kdy chce
pouÏívání rtuti ukonãit, nesdûlila, ale odpovûdûla, Ïe Eurochlor
(evropské
sdruÏení
v˘robcÛ chlóru) stanovil jako
nejpozdûj‰í termín rok 2020.
Mnohé jiné instituce vidí jasnou moÏnost ukonãení v˘roby
chloru s pomocí rtuti mnohem
dﬁíve - napﬁ. OSPAR Commission uÏ v roce 2010 a dﬁíve.
Obû chemiãky se hájí tím, Ïe
nemají dostatek finanãních
prostﬁedkÛ, aby mohly stávající
provozy pﬁebudovat na membránovou technologii a skonãit
tak s po‰kozováním Ïivotního
prostﬁedí.
Hanka Kuncová

Nyní platn˘ emisní limit pro
dioxiny, kter˘ díky zásahu kraje
pro spalovnu zatím neplatí, pﬁesahovala spalovna 22 - 69x (podle
mûﬁení z roku 2001). Nejde pﬁitom o v˘jimku, ale o setrval˘ stav.
Podle RNDr. Petrlíka by mûla
spalovna nejspí‰ problémy také
s naplnûním limitu pro slouãeniny
chloru a pro tûÏké kovy. Problém
mÛÏe pﬁedstavovat také ãasto
znaãnû toxick˘ popílek, kter˘
vzniká jako odpad samotného spalovacího procesu. Dosud ov‰em
není jasné, jak spalovna s tímto
nezanedbateln˘m
mnoÏstvím
odpadního materiálu nakládá.
Vy‰kovská poboãka Arniky se
snaÏí dosáhnout toho, aby spalovna namontovala úãinné filtry
zachycující ‰kodliviny a zajistila
ekologicky bezpeãnou likvidaci
popela a popílku - tedy jejich chemické vyãi‰tûní. Pokud na to
nepﬁistoupí, mûla by b˘t uzavﬁena.
Marek Jehliãka

Spalovna odmítá podat informace o vypouštěných škodlivinách

Spalovna Ekotermex Vyškov patří mezi nejhorší
zařízení svého druhu
v České republice. Vyplynulo to ze studie programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

nejvy‰‰í koncentrace rtuti
z celého Labe nûkolikanásobnû
pﬁekraãující povolené limity.
Obﬁíství pod Spolanou Neratovice povaÏuje za nejvíce zatíÏenou lokalitu také Ing. Tomá‰
Randák z V˘zkumného ústavu
rybáﬁského a hydrobiologického Jihoãeské univerzity ve
VodÀanech, kter˘ zde provádûl
nûkolikalet˘ v˘zkum.

provozech od pouÏívání rtuti
upustit a pﬁejít na tzv. nejlep‰í
dostupnou technologii podle
evropsk˘ch norem.

Rtutí nejsou kontaminovány jen areály chemických továren, ale i ryby v Labi.

V obou chemiãkách vznikly
provozem amalgámové elektrol˘zy staré ekologické zátûÏe.
DÛsledkem pouÏívání rtuti
v minulosti je kontaminace staveb, zeminy a podzemních vod.
Ve Spolchemii se musí odstranit cca 387 500 tun rÛzn˘ch
druhÛ zemin a stavební suti,
které jsou kontaminovány cca
350 tunami toxického kovu. Ve
Spolanû jsou to prostory staré
amalgámové elektrol˘zy (SAE),
které jsou kontaminovány více
jak 260 tunami rtuti. V tûchto
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Arnika se přesvědčila, že díky lidem, kteří na sporné případy kácení včas upozorní, se každoročně podaří zachránit stovky stromů.
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program VEŘEJNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Centrum pro podporu
občanů sdružení Arnika
zahájilo na počátku března
nový projekt „Zachraňme
stromy“. Jeho cílem je
pomáhat lidem v případech zbytečné likvidace
dřevin ve městech. Nejdůležitější informace přinášejí internetové stránky
(www.stromy.arnika.org)
s návodem, co může člověk dělat, je-li svědkem
kácení nebo poškozování
stromů. Přímo z webu je
pak možné odeslat stížnost na inspekci životního
prostředí. Protože v květnu začíná vegetační období, kdy je kácení zakázáno,
právě v předjaří každoročně případů kácení stromů
přibývá. Arnika se přesvědčila, že díky lidem,
kteří na sporné případy
kácení včas upozorní, se
každoročně podaří zachránit stovky stromů.
Na Centrum pro podporu
obãanÛ se kaÏdoroãnû na konci
zimy obracejí desítky lidí z celé
republiky a upozorÀují na kácení
stromÛ v parcích a alejích. Nejvíce
pﬁípadÛ souvisí s rekonstrukcemi
ulic a parkÛ a s novou v˘stavbou.
Jak investoﬁi, tak i mnohé úﬁady,
vidí v plo‰ném vykácení stromÛ
ãasto nejsnaz‰í ﬁe‰ení. V mnoha
pﬁípadech je ale kácení zbyteãné
a stromy by pﬁi tro‰e vÛle mohly
dál rÛst. Stromy ve mûstech jsou
dÛleÏité pro ãi‰tûní vzduchu i jako
estetick˘ prvek. Kácet by se proto
mûlo jen v takov˘ch pﬁípadech,
kdy jsou dﬁeviny na konci Ïivot-

ARNIKA POMÁHÁ BRÁNIT

STROMY P¤ED
ZBYTEâN¯M KÁCENÍM
nosti nebo ve ‰patném zdravotním
stavu a ohroÏují okolí.
Arnika pﬁi zachraÀování stromÛ úzce spolupracuje s âeskou
inspekcí Ïivotního prostﬁedí. Ta je
jedin˘m nezávisl˘m orgánem,
kter˘ mÛÏe pﬁezkoumávat povolení vydaná obecními ãi mûstsk˘mi úﬁady, zastavit probíhající akci,
pﬁípadnû za nepovolené kácení
udûlovat pokuty aÏ do milionu
korun.
Inspekce potvrzuje, Ïe neoprávnûného kácení stromÛ ve mûstech
rok od roku pﬁib˘vá. Jen v Praze
vzrostl poãet stíÏností obãanÛ na
kácení pûtinásobnû oproti jaru
2003. Vût‰ina stíÏností byla oprávnûná. Podle vedoucího oddûlení
ochrany pﬁírody âeské inspekce
Ïivotního prostﬁedí Praha RNDr.
Vladimíra Marka, CSc., jsou za
neoprávnûná ãi neopodstatnûná
kácení stromÛ ãasto zodpovûdní
úﬁedníci státní správy. „Chybnû
vydan˘ch je asi devût z deseti
povolení ke kácení. Vinu na tom
nese nedostateãná úroveÀ úﬁedníkÛ. Zejména na obecních úﬁadech
pracují ãasto lidé, kteﬁí nejsou
kompetentní posoudit opodstatnûnost kácení a vydat rozhodnutí
v souladu s pﬁedpisy. AÏ na v˘jimky nepracují na obecních úﬁadech
odborníci,“ uvedl Vladimír Marek. Svou roli pr˘ hraje také fakt,
Ïe v poslední dobû se stalo „módou” nahrazování vzrostl˘ch stromÛ v parcích a stromoﬁadích mlad˘mi v˘pûstky, aãkoliv pÛvodní
dﬁeviny mohou v ﬁadû pﬁípadÛ
rÛst je‰tû desítky let.

Nûkteré z pﬁípadÛ
kácení

Jak postupovat v případě podezřelého kácení:
V případech podezřelého kácení stromů se obraťte na příslušný obecní úřad a vyžádejte si kopii povolení. Pokud se
kácí bez povolení nebo v rozporu s ním, měli byste se obrátit
na Českou inspekci životního prostředí, která může nepovolené kácení zastavit a udělit za něj pokutu. I v případě, že je
kácení povoleno, je možné stromy zachránit. Povolení totiž
často neodpovídají zákonu. Úřad je při rozhodování povinen
vyhodnotit funkční a estetický stav dřevin a uvést závažné
důvody pro kácení, na což se často zapomíná. Pokud rozhodnutí takové vyhodnocení a zdůvodnění neobsahuje, je možné
se domáhat jeho zrušení. Předpokládají-li se v nějakém místě
rozsáhlejší úpravy zeleně, měli by místní obyvatelé založit
občanské sdružení a přihlásit se za účastníky správních řízení.

Stromy na zahradû obecního úﬁadu v Husinci
Na poãátku roku rozhodlo
zastupitelstvo obce Husinec ve
Stﬁedoãeském kraji o stavbû
poÏární zbrojnice na zahradû
obecního úﬁadu, kde do té doby
rostly smrky, túje a jablonû. PﬁestoÏe na stavbu nebylo vydáno

ﬁila pﬁíslu‰né firmû pokutu. Ukázalo se, Ïe pﬁíãinou rychlého
pokácení stromÛ bylo právû jejich
po‰kození pﬁi v˘kopov˘ch pracech a snaha úﬁadu kauzu zamaskovat a vyhnout se potíÏím.

Lipová alej v Neratovicích
Mûstsk˘ úﬁad v Neratovicích
chce kvÛli roz‰íﬁení silnice jiÏ od
roku 2000 vykácet pût desítek
vzrostl˘ch stromÛ. Za záchranu
lipové aleje podél ulice 28. ﬁíjna
bojuje SdruÏení obãanÛ Neratovic, petici podepsaly tﬁi tisíce lidí.
Odborné posudky potvrdily, Ïe

Tato lipová alej v Neratovicích by měla být vykácena kvůli rozšíření
silnice.
Foto: Archiv občanského sdružení Neratovice
povolení, rozhodla obecní komise
veﬁejného poﬁádku o vykácení
stromÛ, na coÏ podle zákona
nemá právo - takové rozhodnutí
mÛÏe vydat jen odbor Ïivotního
prostﬁedí. KdyÏ zaãali dûlníci
kácet jeden ze smrkÛ, poÏádali
zdû‰ení obyvatelé o pomoc âeskou inspekci Ïivotního prostﬁedí.
Ta dal‰í kácení okamÏitû zastavila.
ProtoÏe ke kácení nebylo vydáno
rozhodnutí podle zákona, dostal
obecní úﬁad pokutu. Petici proti
kácení dal‰ích stromÛ poté podepsala zhruba stovka obãanÛ.

Lipová alej v Bystﬁici pod
Host˘nem
Mûstsk˘ úﬁad v Bystﬁici pod
Host˘nem na Zlínsku nechal
v bﬁeznu vykácet lipovou alej ve
Slobodovû ulici. Kácení souviselo
s v˘kopov˘mi pracemi, v jejichÏ
prÛbûhu byly kmeny i koﬁeny
stromÛ znaãnû po‰kozeny. Aãkoliv obyvatelé pﬁedpokládali, Ïe
stromy nûkdo o‰etﬁí, lípy byly
namísto toho vykáceny. Z dendrologick˘ch posudkÛ vypl˘vá, Ïe
v‰ech tﬁiatﬁicet stromÛ bylo pﬁed
provedením v˘kopÛ zdrav˘ch.
Arnika se proto obrátila na âeskou inspekci Ïivotního prostﬁedí,
která podezﬁení potvrdila a vymû-

kácení není nutné - lípy jsou
v dobrém zdravotním stavu
a tvoﬁí dÛleÏitou souãást mûstské
zelenû. Rozhodnutí mûsta jiÏ dvakrát zru‰ily nadﬁízené orgány
kvÛli poru‰ení zákona a podjatosti. Úﬁad pﬁesto zahájil ﬁízení
o kácení lip v roce 2004 potﬁetí.

Kácení zelenû v Ostravû Porubû
V roce 2001 schválila ostravská
radnice rozsáhl˘ plán na rekonstrukci parkÛ a alejí v mûstském
obvodû Poruba. Projekt „Estetizace a humanizace zelenû“ poãítá
s nekoncepãním kácením stovek
stromÛ. Jejich zdravotní stav je
v ﬁadû pﬁípadÛ dobr˘, odborníci
oznaãují tûÏbu dﬁeva zdrav˘ch
stromÛ z mûstsk˘ch parkÛ za bezdÛvodné niãení Ïivotního prostﬁedí. Kácení odmítá také Agentura ochrany pﬁírody a krajiny
a âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí. Tak rozsáhlé projekty by
mûly projít ‰irokou veﬁejnou diskusí a odbornou oponenturou.
Radnice v‰ak diskusi s obãany
dlouhodobû odmítá a snaÏí se
prosazovat dílãí projekty na kácení stromÛ ve správních ﬁízeních
i v prÛbûhu roku 2004.
Martin Skalsk˘

ZPRÁVY Z POBOČEK
Arnika Děčín

Arnika jednala
s Foldynou o potﬁebû
cyklostezek

Arnika České Budějovice

Stromky vyzvaly úﬁad
k pouÏívání
recyklovaného papíru
Aktivisté ze sdruÏení Arnika a Calla pﬁevleãení za
stromky vyzvali v dubnu jihoãesk˘ Krajsk˘ úﬁad v âesk˘ch
Budûjovicích, aby podpoﬁil
Koalici pro recyklovan˘ papír.
Pochod stromkÛ s transparentem „Úﬁedníci ‰etﬁte stromy“ vedl z Piaristického
námûstí na nábﬁeÏí slepého
ramene Mal‰e, po nûmÏ se
dostal k mostu pﬁes Mal‰i
a skonãil v ulici U Zimního
stadionu, kde je sídlo Krajského úﬁadu. Tam v dopoledních
hodinách pﬁevzal ﬁeditel Krajského úﬁadu PhDr. Jan Strásk˘ z rukou zástupcÛ obou
sdruÏení v˘zvu k „·etrnému
papírování“ (ke zv˘‰ení pouÏívání recyklovaného papíru
a v˘robkÛ z recyklovan˘ch
surovin) a balík recyklovaného
kanceláﬁského papíru.
Tuto v˘zvu zaslalo sdruÏení
Arnika téÏ starostÛm mûst
Prachatice, Strakonice a âesk˘ Krumlov. Úﬁedníci tamních mûstsk˘ch úﬁadÛ pouÏívají recyklovan˘ papír pro tisk
a kopírování dokumentÛ.

Arnika Ostrava

Porubská radnice
chce na místû ‰kolních
hﬁi‰È postavit parkovi‰tû
Radnice v Ostravû-Porubû se
rozhodla postavit parkovi‰tû
pro více neÏ padesát vozÛ
pﬁímo na místû sportovních
hﬁi‰È u základní ‰koly
v Komenského ulici. Hﬁi‰tû
mají b˘t zru‰ena. Rodiãe ÏákÛ
základní ‰koly se o celé akci
dozvûdûli aÏ od místních
zahrádkáﬁÛ, veﬁejnost nebyla
informována vÛbec. V souãasné dobû probíhá územní ﬁízení, jehoÏ se vedle majitelÛ
okolních zahrad úãastní
i sdruÏení Arnika. Jak rodiãe
ÏákÛ, tak místní obyvatelé
povaÏují plán radnice za
mimoﬁádnû
bezohledn˘
a chtûjí v˘stavbû parkovi‰tû
u základní ‰koly zabránit.
„Nedávno se nám dostal
náhodou do rukou plánek,
v nûmÏ je v prostoru obou

‰kolních hﬁi‰È zakresleno parkovi‰tû s pﬁíjezdov˘mi cestami. Jsme naprosto zdû‰eni,“
ﬁíká zástupkynû rodiãÛ Jana
Horáková. „O projektu nikdo
nic nevûdûl. Stavba parkovi‰tû
by znamenala nejen zru‰ení
pûkného hﬁi‰tû, ale i vykácení
parãíku, kde si odpoledne
hrají dûti ze ‰kolní druÏiny.
Zv˘‰en˘ provoz na pﬁíjezdové
komunikaci by znamenal
i vût‰í nebezpeãí pro dûti
jdoucí do ‰koly,” doplÀuje
Horáková.
Stavba parkovi‰tû se nelíbí ani
místním obãanÛm, kteﬁí poukazují na znehodnocení Ïivotního prostﬁedí. „V souãasné
dobû je Komenského ulice
klidnou ãástí mûsta. Vedle
zneãi‰tûní ovzdu‰í a hluku se
bojíme i zv˘‰ení nebezpeãnosti silnic, neboÈ souãasná slepá
ulice se stane prÛjezdní dráhou,” ﬁíká Jaromír Vrubel.
Podle nûj bude zabráním hﬁi‰-

tû po‰kozena nejen základní
‰kola, ale v‰echny tûlov˘chovné organizace a veﬁejnost,
kteﬁí ‰kolní hﬁi‰tû v dobû
mimo vyuãování vyuÏívají.
Obãané protestují také proti
stavbû dvoumetrové betonové
zdi, která má údajnû kompenzovat negativní vlivy parkovi‰tû.
Podle
Heleny
VáÀové
z ostravské poboãky Arniky
úﬁad neprokázal nezbytnost
nov˘ch parkovacích stání
v ulici Komenského. „Existuje
ﬁada jin˘ch moÏností, jak
vyﬁe‰it parkování vozidel bez
likvidace ‰kolního hﬁi‰tû. Je
také velk˘ rozdíl v tom, zda
mají dûti v˘hled do zelenû
nebo mají pod okny betonovou plochu,” ﬁíká paní VáÀová
Podle Skalského se sdruÏení
Arnika bude intenzivnû snaÏit
stavbû parkovi‰tû ve správních
ﬁízeních zabránit.
Lenka DaÀhelová

Od 22. dubna do 7. kvûtna
byla na ãeskobudûjovickém
gymnáziu v Jírovcovû ulici 8
k vidûní v˘stava kampanû
Arniky ·etrné papírování
„Papír jako surovina“, jejímÏ
smyslem bylo informovat studenty o dopadech v˘roby
papíru na Ïivotní prostﬁedí
a motivovat domácnosti, úﬁady
i firmy k vût‰ímu tﬁídûní odpadÛ.
Iva Neveãeﬁalová
Arnika Vyškov

Jak se slavil Den Zemû
ve Vy‰kovû
Oslavy Dne Zemû ve Vy‰kovû byly zahájeny jiÏ v pondûlí 19. 4. úklidem mûstského
parku a okolí rybníka Jandovky. Odpoledne se mohli zájemci zúãastnit prohlídky
sbûrného dvora a dotﬁiìovací
linky spoleãnosti RESPONO, a.s. ve Vy‰kovû a pﬁesvûdãit se tak, Ïe vytﬁídûn˘
odpad navzdory v‰em spekulacím nemusí vÏdy konãit na
jedné skládce.
S tématem odpadového
hospodáﬁství souvisela také
v˘tvarná a fotografická soutûÏ, kterou vyhlásila Arnika
Vy‰kov ve spolupráci s knihovnou Karla Dvoﬁáãka ve Vy‰kovû, Mûstsk˘m úﬁadem
Vy‰kov a Hnutím Duha Vy‰kov pro Ïáky základních
a stﬁedních ‰kol. V˘stava
s názvem „Co oãi nevidí…
aneb Kde konãí obsah na‰í
popelnice“ bylo moÏné shlédnout ve dnech 20. - 23. 4.
v sále místní knihovny.
Oslavy dne Zemû vyvrcholily ve ãtvrtek 22. 4. celodenním programem na vy‰kovském námûstí. Vyhlá‰eni zde
byli autoﬁi nejlep‰ích prací
v soutûÏi „Co oãi nevidí…“,
vystoupil dûtsk˘ pûveck˘ sbor
âtyﬁlístek a hudební skupina
Tropická Agnes. K vidûní
byly také ukázky break dance
ãi japonského bojového
umûní.
V˘tûÏek ze v‰ech tûchto
akcí Arnika vûnovala Fakultní
nemocnici U sv. Anny v Brnû
na nákup zdravotnick˘ch
pomÛcek bez PVC.
Iva Neveãeﬁalová

Přinášíme Vám aktuální informace o tom, jaké aktivity podnikají členové poboček Arniky v různých koutech České republiky.

Arnika Dûãín spoleãnû
s dal‰ími ãleny Dûãínské koalice pro pû‰í a cyklistickou
dopravu (DKPCD) uspoﬁádala v dubnu schÛzku se
zástupcem hejtmana Ústeckého Kraje a dûãínsk˘m
zastupitelem Jaroslavem Foldynou. Setkání mûlo za úãel
obeznámit J. Foldynu se
zámûrem cyklotrasy propojující Dûãín se Star˘m mûstem
a s moÏností získat finance na
její realizaci. Tato trasa je
souãástí programu rozvoje
cyklistiky v Dûãínû, kter˘
minul˘ rok schválili dûãín‰tí
zastupitelé. Arnika spolu
s koalicí usiluje o to, aby
Mûsto Dûãín zaãalo s realizací právû této stezky, na kterou
je vydané stavební povolení
a je jednou z páteﬁních tras.
„Je dÛleÏité vybudovat jednu
„ukázkovou“ cyklotrasu, kterou by se nastartovala realizace dal‰ích. Tato trasa je z hlediska projektu jiÏ pﬁipravena,
proto by se mûlo zaãít právû
s ní,“ ﬁíká Jan Dostál z Arniky
Dûãín.

Jaroslav Foldyna bûhem
schÛzky zmínil, Ïe budoucnost Dûãína vidí také v rozvoji cestovního ruchu a cyklotrasy jsou jednou z vûcí, které
mohou turisty do Dûãína pﬁilákat. Proto chce i do
budoucna se shánûním financí na realizaci cyklostezek
pomáhat a podporovat tuto
my‰lenku.
Arnika prosazuje my‰lenku
ekologicky ãisté dopravy
(cyklistická, pû‰í) v Dûãínû jiÏ
tﬁetím rokem. Koncem minulého roku byl mûstsk˘m
zastupitelstvem schválen Program rozvoje cyklotras v Dûãínû. Tomu ale pﬁedcházel
nespoãet besed a veﬁejn˘ch
setkání, které Arnika bûhem
uplynul˘ch let uspoﬁádala.
Na základû námûtÛ, získan˘ch na tûchto besedách, byla
vypracována cyklistická studie mapující Dûãín z hlediska
moÏností pro vnitromûstskou
cyklistiku - cyklostezky, pruhy pro cyklisty, parkování pro
kola apod. Tato studie následnû poslouÏila Mûstu Dûãín,
jako podklad pro návrh harmonogramu realizace cyklotras na Dûãínsku.
Kamil Repe‰
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Tiráž:

Arnika se snažila upozornit na význam jednoho z nejdůležitejších živlů.

Hanku Kuncovou baví ruční práce, toxické látky a sní o Africe.

HANKU KUNCOVOU,

Je tady nûco, co Tû v této organizaci zklamalo? Pﬁípadnû nûco, co bys radikálnû zmûnila?
Nenapadá mû nic, co by mû
nûjak zklamalo. Radikálnû bych
zmûnila v mnoha momentech
kolem Spolchemie Ústí nad sebe. Obãas jsem hrozn˘ zmatLabem.
káﬁ, zapomnûtlivec a dÛvûﬁivec.
Baví mû na tom, Ïe je stále co
se uãit, od písemn˘ch Ïádostí Prozradí‰ nám, co patﬁí mezi
o informace aÏ po komunikaci hlavní témata v Tvém osobs úﬁedníky, odborníky apod.
ním Ïivotû?
A co mi dosavadní práce
NejdÛleÏitûj‰í je pro mû moje
v Arnice pﬁinesla? Já jsem rodák rodina, mí pﬁátelé a mÛj Ïivotní
z Ústí nad Labem. Pro mû je to sen. Ten si chci urãitû splnit.
mûsto chemie a taky místo s krás- Nechci si v sedmdesáti letech
n˘m okolím. I kdyÏ to bude znít ﬁíkat: „Jó, to tehdy, kdyÏ jsem byla
divnû, pﬁíroda na Ústecku ãi je‰tû mladá, tak jsem mûla…!” To
Dûãínsku je fakt nádherná a jedi- bych opravdu nerada.
neãná. Ústeckou Spolchemii
jsem vÏdycky brala jako samo- A co je Tv˘m Ïivotním snem?
zﬁejmost. Nûco, co k mûstu patﬁí
M˘m snem je pracovat v Africe.
odedávna a bude tam stát i po Nejradûji bych na‰la práci v nûjamojí smrti. Vût‰ina m˘ch pﬁátel kém národním parku nebo jinou
z Ústí má na chemiãku stejn˘ práci spojenou se zvíﬁaty a s jejich
pohled. AÏ tady v Arnice jsem si ochranou. NezáleÏí mi ale na konpoﬁádnû uvûdomila, jakou hrozbu krétní práci, kterou bych tam dûlachemiãka pﬁedstavuje pro Ústí la. Pokud by se naskytla nûjaká jiná
nad Labem a jeho obyvatele. Teì pﬁíleÏitost, ráda vezmu jakoukoliv
uÏ vím, Ïe i já jako jednotlivec práci, jen kdyÏ to bude v Africe.
s tím mohu nûco udûlat.
Iva Neveãeﬁalová

VEDOUCÍ KAMPANù STOP

NEBEZPEâÍ ZE SPOLANY

Hanka Kuncová nastoupila do Arniky v polovině
listopadu loňského roku.
Je jí 26 let a narodila se ve
znamení panny. Hanka je
svobodná a mezi její záliby patří především ruční
práce, vandry v přírodě,
plavání a potápění.

První bﬁeznov˘ t˘den byl
vûnován pﬁedev‰ím protipovodÀové ochranû. Tomuto tématu se
téÏ vûnovala v˘stava o ﬁece
Opavû, která je ohroÏena v˘stavbou pﬁehrady. Na ‰esti panelech
byl zachycen prÛbûh povodní na
ﬁece Opavû v roce 1997 a doklady
toho, jak ãlovûk „pﬁispûl“ k jejímu niãivému prÛbûhu.
Druh˘ t˘den Arnika vûnovala
alternativám ke stavbû pﬁehrad.
Ve Vratimovû, Dûãínû a v Praze
jsme promítali dokumentární
film o nebezpeãí pﬁehrad.
V Praze navíc Arnika uspoﬁádala
happening „Pochod hastrmanÛ
za zachování Nov˘ch Heﬁminov“. Hastrmani se se‰li v ranních hodinách u bﬁehu Vltavy
a odtud zamíﬁili prÛvodem k ministerstvu zemûdûlství. Tam se
rozestoupili a vyvûsili transparenty „Rybám vodu, lidem domov
a nebo naopak??“ ãi kresbu vodníka sedícího na komínu zatopeného domu s nápisem „Kde

Jaké stezky osudu Tû pﬁivedly do Arniky?
Já jsem se zajímala o pﬁírodu uÏ
jako malá holka. Hodnû ãasu
s na‰ima nebo s kamarády jsem
trávila venku v pﬁírodû, aÈ uÏ to
byly v˘lety, dovolená, vandry
nebo jenom zahrada. Hodnû jsem
také ãetla a sledovala nauãné
filmy vûnované pﬁírodû a ekologii. Z tûchto dÛvodu jsem se také
rozhodla studovat pﬁírodní vûdy.
VÏdycky jsem chtûla, aby moje
práce, ale i zábava byly spojeny
s pﬁírodou a Arnika mi takovou
moÏnost poskytla.
Na ãem teì pﬁeváÏnû pracuje‰ a co Ti práce pﬁiná‰í?
Moje práce v Arnice se toãí
pﬁedev‰ím kolem toxick˘ch látek
(hlavnû kolem rtuti) a chemick˘ch továren vyrábûjících chlor.
Mám-li b˘t konkrétnûj‰í, tak
kolem Spolany Neratovice a taky

ARNIKA SLAVILA PO CELÉ REPUBLICE

„B¤EZEN - MùSÍC VODY“
Na celém světě je od roku 1992 slaven 22. březen jako
Světový den vody, 14. březen je pak vyhlášen jako
Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, vodu
a život. Na význam vody a nutnost její ochrany se
snaží upozornit také sdružení Arnika. Desítky akcí týkajících se ochrany vody soustředila Arnika do jediného
měsíce - března, který vyhlásila měsícem vody.
domov mÛj?“. Pﬁed budovou
ministerstva poté pﬁedali zástupci
Arniky vedoucímu oddûlení vnûj‰í komunikace Ing. Hugo Roldánovi petici Za záchranu Nov˘ch
Heﬁminov, pod kterou se podaﬁilo nashromáÏdit více neÏ 4000
podpisÛ.
Tﬁetí t˘den se Arnika vûnovala
ochranû vod pﬁed zneãi‰tûním
toxick˘mi látkami, pﬁedev‰ím
tûmi, které v prostﬁedí pﬁetrvávají
stovky let a jsou nebezpeãné jiÏ ve
stopovém mnoÏství (Perzistentní

organické polutanty - POPs).
V rámci tohoto t˘dne Arnika usilovala o naplnûní Stockholmské
úmluvy, která zakazuje v˘robu
a pouÏití dvanácti nejtoxiãtûj‰ích
POPs látek a 17. kvûtna vstoupila
v platnost. O této problematice
Arnika informovala pomocí
putovní v˘stavy „Budoucnost bez
jedÛ“, upozorÀující na problémy
spojené s látkami jako jsou dioxiny, polychlorované bifenyly anebo
pesticidy. V˘stava byla zahájena na
ministerstvu Ïivotního prostﬁedí,
které právû pﬁipravovalo ﬁadu

strategick˘ch dokumentÛ a legislativu zamûﬁenou na toxické látky.
Dne 19. 3. jsme v Neratovicích
jiÏ tradiãnû vyná‰eli Sporanu od
bran nechvalnû proslulé chemiãky Spolana Neratovice. V tomtéÏ
dni pﬁedstavila Arnika v ostravském divadle v˘stavu s názvem
„S vodou nebo bez ní?“ popisující v˘znam vody v lidském Ïivotû
i dÛsledky neuváÏeného hospodaﬁení s ní.
Poslední bﬁeznov˘ t˘den Arnika pracovnû nazvala „¤eky pro
lidi“ a byl vûnován zejména propagaci koupání a ãisté vody. Na
Svûtov˘ den vody - 22. bﬁezna se
v Ostravû uskuteãnil Pochod hastrmanÛ za ãistou vodu. V tento
den byla také zahájena veﬁejná
sbírka, jejíÏ v˘tûÏek je vûnován na
vypracování studie alternativního
ﬁe‰ení protipovodÀové ochrany
namísto pﬁehrady v Nov˘ch Heﬁminovech.
Iva Neveãeﬁalová
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