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Tisková zpráva ze dne 24. dubna 2009:

Výsledky anket „Ropák 2008“ a „Zelená perla 2008“


V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 98 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 17. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 14. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.


Titul Ropák 2008 získal

1) MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) – Praha (269 bodů)

	za trvalé prosazování výstavby dvou mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni (75 metrů vysoký válec jako Epoque Hotel a 104 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V“ Epoque Bytový dům) navzdory kritice Centra světového dědictví UNESCO o riziku nevratného narušení panorama,

za trvalou podporu výstavby severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy v jižní variantě přes obytné části Suchdola, Dolních Chaber a Čimic, přestože existuje podstatně investičně i provozně levnější, dopravně bezpečnější, ekologicky příznivější a evropské předpisy splňující severní varianta mimo město, 
	za snahu o výstavbu paralelní dráhy ruzyňského letiště, která by byla o 1,5 km blíže k Praze, což by znamenalo nadlimitní zatížení hlukem desítek tisíc obyvatel obytné zástavby v Nebušicích, Suchdole a Lysolajích a také velkou hlukovou zátěž v Bohnicích, na Hanspaulce atd., 

za opakované prosazovaní změn územního plánu umožňujících výstavbu severozápadní části silničního okruhu po území Prahy a rozšíření přistávací plochy letiště v Ruzyni s cílem přípravy území pro olympijské areály nebo skladová a logistická centra, čímž by došlo ke zhoršení zatím příznivého životního prostředí v obytné zástavbě a snížení kvality chráněných území dvěma mohutnými dopravními stavbami.


Zelenou perlu 2008 získal

1) Jaroslav Mencl, poradce předsedy dopravní komise Plzeňského kraje (214 b.)

„My v současné době připravujeme vznik občanského sdružení pod názvem Stromy zabíjejí, protože lidí, kteří skončili svůj život na stromech, neustále přibývá.“
z rozhovoru o vlivu alejí a stromořadí na nehodovost v ČR a o jejich kácení
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 14. 1. 2008




V anketě Ropák 2008 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Milan Šimonovský, poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – Česká republika (185 bodů)
za předložení novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č. 580) v srpnu 2008 jako jeden z pětice poslanců (dalšími jsou Miloš Melčák, Michal Pohanka a Karel Sehoř), podle které by se žádná občanská sdružení nemohla zúčastnit stavebních řízeních a tedy se vyjádřit ke stavbám, které mohou mít vliv na přírodu a krajinu a životní prostředí, přičemž s novelou vláda v září 2008 vyslovila nesouhlas, neboť veřejným zájem je, aby se k nim zástupci občanů mohli vyjadřovat, jak jim to umožňují i mezinárodní závazky ČR (např. Aarhuská úmluva).

3) Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., poslanec PS P ČR a předseda Hospodářského výboru (ODS) – Ústecký kraj a ČR (165 bodů)
za vytrvalou podporu prolomit územní limity pro další těžbu hnědého uhlí, čímž by se prodloužila o asi dvacet let až do roku 2050 a pokračovalo by se tak s likvidací ještě zachovalé krajiny na Ústecku,
za předložení pozměňovacího návrhu při schvalování novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon, sněmovní tisk č. 566), podle kterého by elektrárny o výkonu nejméně 100 MW byly automaticky veřejným zájmem, takže by se elektrárenským společnostem snadno pro jejich podnikatelský plán vyvlastňovaly pozemky bez ohledu na požadavky původních vlastníků pozemků a na potřeby ochrany přírody a krajiny.

V anketě Zelená perla 2008 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Aleš Řebíček, ministr dopravy (ODS) (202 bodů)
„Pokud mluvíme o předražených dálnicích, bavme se tady, kolik je kde přechodů pro medvědy a žáby a byl bych rád, kdyby tady zaznělo, že to jsou ty důvody, proč máme drahé dálnice.
z článku Dopravní stavby předražují obce a ekologové
Žďárský deník, 17. 1. 2008

3) Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (170 bodů)
„Uhlí, ropa a plyn zkrátka nedojdou a není žádný rozumný důvod je uměle zdražovat a jinak znevýhodňovat v konkurenci s jinými zdroji energie.“
z článku Slovníček evropských levicových pojmů - 11. Obnovitelné zdroje energie
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=232127, 25. 3. 2008

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 24. 4. 2009:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2008

4) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky – Česká republika (156 bodů)
za odmítnutí schválené novely zákona o výrobě, povolování a používání chemických látek v Evropské unii (REACH), neboť jde prý o drahý, byrokraticky komplikovaný a podnikatele zbytečně omezující zákon, i když jeho cílem je především ochrana veřejnosti před negativními účinky mnoha velmi nebezpečných chemických látek nejasného původu a vlivů na zdraví,
za vytrvalou bagatelizaci rizik globální změny klimatu po celém světě, která je vyvolaná také antropogenními emisemi skleníkových plynů, a za aktivisticko-mediální přístup k tomuto tématu.

5) Kateřina Neumannová, lyžařka a manažerka Světového poháru ve Vesci – Liberecký kraj (116 bodů)
za morální zodpovědnost při odvážení sněhu z chráněných částí CHKO Jizerské hory a za likvidaci části Jizerské lyžařské magistrály v únoru 2008 pro Světový pohár v klasickém lyžování ve Vesci.

6) Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství a poslanec PS P ČR (ODS) – Moravskoslezský kraj (98 bodů)
za prosazení výstavby přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě za téměř 8 miliard korun v tzv. menší variantě proti vůli místních obyvatel a 24 starostů obcí a měst Jesenicka, s nimiž se nevedla žádná diskuse o variantách, přestože stavba ochrání jen obyvatele Krnova a nikoliv další obce a navzdory tomu, že alternativní koncepční řešení doporučilo výstavbu podstatně levnějších, účinnějších a přírodě příznivějších opatření, jako je suchý poldr či rozšíření koryta řeky v Krnově a zamezení další zbytečné výstavbě v nivě řeky.

7) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje (ODS) – Středočeský kraj (97 bodů)
za trvalou podporu dálnice D3 přes cennou rekreační oblast dolní Posázaví, přestože existuje ekologicky šetrnější a finančně levnější varianta řešení silničního spojení do Českých Budějovic v podobě nové silnice R3 a modernizace silnice č. I/3 Mirošovice - Benešov, která se této oblasti vyhýbá, a přestože se proti dálnici postavilo pět obcí, které na obranu okolní krajiny musely vyhlásit stavební uzávěry.

8) Sanjay Samaddar, předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava, a. s. – Moravskoslezský kraj (94 bodů)
za zodpovědnost při podílu na nadlimitním znečištění ovzduší na Ostravsku se závažnými zdravotními riziky pro obyvatele Radvanic a Bartovic, což potvrdily studie Vysoké školy báňské v Ostravě a Zdravotního ústavu v Kolíně, podle nichž tito obyvatelé žijí v desetinásobně vyšším riziku onemocnění rakovinou než obyvatelé ostatních částí Ostravy.

9) Ing. Bohumír Rada, předseda představenstva společnosti Agrodružstvo Jevišovice a jednatel společnosti ZEVO, s. r. o. Jevišovice – Jihomoravský kraj (92 bodů)
za zodpovědnost při provozování bioplynové stanice ve Velkém Karlově na Znojemsku bez platného integrovaného povolení již od roku 2006, za což Česká inspekce životního prostředí udělila firmě ZEVO s. r. o. pokutu 5 milionů korun,
za opakované bezohledné vyvážení digestátu na pole v noci a o víkendech, čímž docházelo k neúnosnému obtěžování obyvatel Velkého Karlova zápachem, takže zástupci šesti okolních obcí vyzvali ČIŽP k zastavení provozu bioplynové stanice,
za nedostatečné zajištění zpevněných ploch v areálu bioplynové stanice, které může způsobit únik závadných látek do prostředí,
za prosazování výstavby velkochovu krokodýlů ve Velkém Karlově, což je v zásadním rozporu s tradiční přírodní hodnotou, jakou je život nedomestikovaných divokých zvířat v přirozených biotopech.

10) Ing. arch. Anna Procházková, radní Jihomoravského kraje pro územní plánování (ODS) – Jihomoravský kraj (80 bodů)
za trvalou podporu spojení Brna s Vídní výstavbou rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov v dotyku s chráněným územím evropské soustavy NATURA 2000 a CHKO Pálava, přestože podle řady dílčích studií z ekologického, stavebně-technického, dopravního i finančního hlediska může být výhodnější spojení kolem Břeclavi čtyřpruhovou silnicí R55 s využitím stopy plánovaného dvoupruhového obchvatu,
za doporučení Radě Jihomoravského kraje z března 2008 odmítnout návrh MŽP o porovnání variant rychlostní silnice R55 z Rohatce do Napajedel, a to přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a mimo ní, přestože Evropská komise zkoumá stížnost proti absenci provedení tohoto porovnání, takže ČR hrozí riziko soudního sporu a příp. i velkých finančních sankcí.

11) Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí a poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – Česká republika (73 bodů)
za prosazení jedné státní „superzakázky“ za více než 115 miliard korun na likvidaci starých ekologických zátěží namísto mnoha menších (celkem jich zbývá 1100 z původních 1500), navzdory kritice protikorupčních sdružení a podnikatelských skupin o riziku korupce a o čtvrtinu vyšších výdajů státního rozpočtu z důvodů menšího počtu zájemců.

12) Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje (ODS) – Zlínský kraj (32 bodů)
za bezmeznou snahu rychle začít stavět rychlostní silnici R49 Hulín – Fryšták, která byla již v září 2008 ještě před krajskými volbami „slavnostně“ zahájena, avšak bez potřebných stavebních povolení a bez výjimky ze zákona o ochraně přírody k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, takže stavební práce by mohly začít nejdříve až o rok později,
za bezmeznou snahu rychle schválit výstavbu rychlostní silnice R55 z Rohatce do Napajedel přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví bez posouzení varianty mimo ni, takže jeho argumentace v dopise z dubna 2008 Evropské komisi o její přípravě podle zákona byla v odpovědi striktně odmítnuta.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2008

4) Václav Klaus, prezident ČR (127 bodů)
„Princip předběžné opatrnosti, toto dogma environmentalistů, vede k neodůvodnitelné maximalizaci averze k riziku, což může ve svém důsledku vést k zablokování a zákazu téměř všeho.“
z projevu v Cascade Policy Institute v Portlandu ve státě Oregon USA dne 30. 9. 2008 pod názvem Panika kolem globálního oteplování je nepřijatelná, čelit jí musí i ekonomové
http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=crfGuAYhEBJK, 2. 10. 2008
5) Lubor Šimeček, starosta Hodonína (ODS) (109 bodů)
„O tuto plochu byl mezi odborníky zájem, ale poté, co se dostala do systému Natura 2000, tak možnost vybudování golfového hřiště padla. Myslím, že je to chyba, protože trávy i živočichové by se dali mnohem účinněji chránit, kdyby tam bylo golfové hřiště.“z článku Místo golfu polygon? Byl by druhý v zemi
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/misto-golfu-polygon-byl-by-druhy-v-zemi-20081104.html, 4. 11. 2008

6) Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (92 bodů)
„Prakticky už nic. V roce 1992, kdy byla na seznam připsána, o Praze ve světě téměř nikdo nevěděl a pro město to znamenalo příliv peněz. Dnes už by metropoli vyškrtnutí, kromě ztráty prestiže, prakticky neublížilo.“
(odpověď na otázku: „Co by to pro metropoli znamenalo, kdyby přece jen ze seznamu zmizela?“)
z článku 3 otázky pro...
24 hodin, 26. 2. 2008
7) Václav Klaus, prezident ČR (74 bodů)
„Je racionální očekávat, že technologické změny budou daleko významnější než jakékoliv potencionální změny klimatu.“
z projevu v Cascade Policy Institute v Portlandu ve státě Oregon USA dne 30. 9. 2008 pod názvem Panika kolem globálního oteplování je nepřijatelná, čelit jí musí i ekonomové
http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=crfGuAYhEBJK, 2. 10. 2008
8) Václav Roubíček, senátor Senátu P ČR (ODS) (69 bodů)
„Představíme-li si například, že po orkánu Kyrill bychom ponechali spadané stromy svému osudu, pak za jistých podmínek by došlo k přeměně původní dřevní hmoty v hmotu uhelnou. Můžeme tedy říci, že uhlí je metamorfovaná biomasa.“
z článku Uhlí: obnovitelný zdroj energie
Lidové noviny, 27. 2. 2008
9) Jaroslav Foldyna, zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD) (53 bodů)
„Stát například vynakládá nemalé prostředky na grantovou politiku Dětí země a Přátel přírody a oni nám pak škodí.“
z článku Jiří Šulc proti Jaroslavu Foldynovi: který z nich bude krajský hejtman?
MF Dnes-severní Čechy, 14. 10. 2008

10) Mirek Topolánek, předseda české vlády (ODS) (50 bodů)
„Nakonec budou uspokojeny obě lobbistické skupiny. I ta, která nakoupila pozemky pod Mikulovem, i ta, která nakoupila pozemky pod Břeclaví, protože vláda rozhodla, že ten projekt počítá jen s dostavbou čtyřproudové silnice R52 z Pohořelic až do Mikulova, později také s dálničním obchvatem z Břeclavi a s prodloužením rychlostní silnice R55 až k rakouským hranicím.“
z odpovědi na interpelaci poslance Michala Haška (ČSSD) o silničním spojení Brna s Vídní
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/038schuz/s038096.htm, 25. 9. 2008

11) Pavel Bartoš, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (49 bodů)
„Ekologické nevládní organizace představují vážný problém, kterým je nutno se zabývat, protože kraji škodí.“
z článku Podnikatelé a samosprávy chtějí pravidla, která usměrní ekology
http://www.frydecko-mistecko.cz/aktualne/vypis.aspx?id_clanku=32053, 24. 6. 2008 

12) Bohumír Rada, předseda představenstva Agrodružstvo Jevišovice a jednatel společnosti ZEVO, s. r. o. Jevišovice (45 bodů)
„Říkám si, že dnes žijeme v ekologickém fašismu.“
z rozhovoru o svém umístění na 9. místě v anketě Ropák 2007
Česká televize 1 – Jihomoravský večerník, 25. 4. 2008

13) Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (42 bodů)
„REACH je nadnárodní chemická regulační směrnice založená na iluzi. Je obludným monstrem, které rozsahem a hloubkou regulace představuje novou generaci evropských direktiv a posiluje právo Evropské komise ovlivňovat hospodářské politiky členských států.“
z článku REACH zabije evropskou chemii
http://hn.ihned.cz/2-29030670-500000_d-43, 15. 10. 2008

14) Aleš Řebíček, ministr dopravy (ODS) (41 bodů)
„Škodu budeme vymáhat. Půjdeme tvrdě proti ekologům, my se vydírat nenecháme.“
(vyjádření k situaci, kdy Městský soud v Praze na téměř 2 měsíce přiznal žalobě proti vydání stavebního povolení pro jeden tunel na dálnici D8 v Českém středohoří odkladný účinek)
z článku Ministr: Ekologové způsobili škodu za 215 milionů
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20080830ministr.html, 29. 8. 2008

15) Tereza Šímová, pracovnice Centra pro studium životního prostředí Liberálního institutu a katedry ekonomiky životního prostředí VŠE v Praze (37 bodů)
„Co však Václav Klaus bude naštěstí i nadále ovlivňovat, je podoba veřejné debaty o problémech spojených s životním prostředím. Snad i do budoucna bude pro mnohé prvním člověkem, od kterého se dozví o existenci alternativního pohledu na problematiku ochrany životního prostředí.“
z článku Znovuzvolení Václava Klause: Ekonomické myšlení k životnímu prostředí patří
http://ekolist.cz/nazor.shtml?x=2088105, 11. 4. 2008

16) Jan Baťák, ředitel taxislužby HALOTAXI (36 bodů)
„Naši taxikáři říkají totéž, současná úprava je v pořádku, ale měli by ji dodržovat také chodci, nechodit po jednom nebo mimo přechod.“
z odpovědi na otázku v článku Měli by mít chodci v městských ulicích více práv?
Respekt č. 32, 4. 8. 2008

17) Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR (32 bodů)
„Odstraněním vodní dopravy zařízneme český těžký průmysl.“
z článku Na konec lodníků v Čechách dojede domácí těžký průmysl
Logistika, 18. 2. 2008

18) Antonín Hrbek, ředitel vnitřního auditu vydavatelství Stratosféra (5 bodů)
„Spalování biomasy pěstované na polích je nesmysl, protože se tím silně degraduje zemědělská půda. Uhlík (a další prvky) z vypěstované biomasy je nutné ze značné části do půdy navrátit, jinak klesá její adsorpční schopnost.“
z článku Myslí to zelení s CO2 vážně?
http://neviditelnypes.lidovky.cz/analyza-mysli-to-zeleni-s-co2-vazne-dtd-/p_politika.asp?c=A081001_115903_p_politika_wag, 2. 10. 2008

Poděkování za podporu akce patří:
Nadaci Veronica (http://nadace.veronica.cz), Vegalite – vegetariánské restauraci (http://www.vegalite.cz)
a cestovní agentuře Cesty za vínem (http://www.cestyzavinem.cz)

