NEPŘEHLÉDNĚTE!

Prohlášení odborných společností
a akademických pracovišť k zahájení přípravy
plavebního koridoru Dunaj–Odra–Labe
Jakožto zástupci odborných společností
a akademických pracovišť vyjadřujeme
zásadní znepokojení nad usnesením o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj–
–Odra–Labe (DOL), které v pondělí 5. října
na svém jednání přijala vláda České republiky. Považujeme za nepřijatelné, aby bez
náležité společenské a odborné diskuze
vláda projednávala a schvalovala kroky
vedoucí k realizaci DOL či jeho části.
S ohledem na závěry Studie proveditelnosti i našich vlastních šetření a odborných
studií je zřejmé, že se jedná o projekt, který
by měl významný negativní dopad na
hydrologický režim krajiny a zásadně by
poškodil životní prostředí. V tomto duchu
se vyjadřuje i usnesení Senátu Parlamentu
ČR z jednání ze dne 14. června 2019, které
žádá, aby rozhodnutí vlády předcházela
oponentura provedená nestrannými zahraničními experty. Životní prostředí v ČR
potřebuje systematické a nákladné zásahy
cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího
vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí
patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti

plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území, která patří
mezi evropsky významné lokality (EVL).
Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy
a tato území zničil. Tyto argumenty, včetně
řady dalších, jsme již dříve shrnuli ve stanovisku části odborné veřejnosti.
V současné situaci, charakterizované
prudkými klimatickými a společenskými
změnami, existuje obrovská nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich
řek, stejně jako nejistota ohledně rozvoje
různých alternativních dopravních cest.
V takové situaci je plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně
měnících krajinu, naprostým hazardem.
Jakékoli kroky ve prospěch projektu DOL
tak považujeme za krajně nezodpovědné.
Postup ve věcech tak velkého rozsahu,
a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR
i okolních států, může být založen pouze
na široké odborné i společenské diskuzi
a na dostatečném zvážení všech odborných
studií a dalších podkladů.
V Praze 8. října 2020

Prohlášení připravili zástupci České společnosti pro ekologii a České limnologické
společnosti s přispěním řady signatářů.
Podepsáni jsou zástupci Učené společnosti ČR, Komise pro životní prostředí
AV ČR a ústavů Akademie věd ČR – biologie
obratlovců, botanického, pro hydrodynamiku, výzkumu globální změny, živočišné fyziologie a genetiky, entomologického,
hydrobiologického a půdní biologie Biologického centra AV ČR; dále představitelé
významných odborných společností: kromě
výše jmenovaných České arachnologické
společnosti, České asociace geomorfologů,
České asociace pro krajinářskou architekturu, České botanické společnosti, České
geografické společnosti, České herpetologické společnosti, České komory architektů, České pedologické společnosti, České
společnosti entomologické, České spo lečnosti ornitologické, České společnosti
pro krajinnou ekologii, České zoologické
společnosti, Českého rybářského svazu,
Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, zástupci přírodovědeckých fakult –
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Ostravské
univerzity, Univerzity Hradec Králové,
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého
v Olomouci, a dalších fakult a orgánů –
České zemědělské univerzity v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze,
Jihočeské univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity Karlovy a Západočeské
univerzity v Plzni.
Více na https://ekolist.cz
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Město naruby
Radan Haluzík (ed.) a kol.
Edice Mimo – přírodní vědy
Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky,
místa s jasnou funkcí, ale i tisíce
míst, která zdánlivě „k ničemu nejsou“. Místa mezi místy – odvrácená strana města, vágní terén, o jehož životě mnoho nevíme. Jak tato
místa v historii vznikala, jak vznikají dnes a proč jich v současné
době máme tolik? Jaký mají urbanistický, ekologický i sociální život? K čemu vybízí jejich svérázná
estetika? Mají v dnešním městě
vůbec své místo? Tato kniha nahlíží naše postsocialistická,
postindustriální a globalizovaná města z pohledu naruby.
400 str. – flexi – doporučená cena 695 Kč

Antropocén
P e t r P o k o r n ý, D a v i d S t o r c h
(eds.) a kol.
Edice Mimo – humanitní vědy
V r. 2000 došlo k vyhlášení globálního věku člověka, ve kterém vliv
lidstva na planetu údajně dosáhl
úrovně řádově srovnatelné s většinou přirozených činitelů. Pro někoho je antropocén krizí, pro jiného příležitostí. Jednou je vědeckou
hypotézou, jindy uměleckou inspirací. Stane se antropocén součástí
vědy, politiky a (populární) kultury? Nebo vlna zájmu opadne, jako
u mnoha velkých konceptů minulosti? Kniha nenabízí jednoduchá
řešení, ale vybízí k nezbytnému odstupu a k hlubšímu zamyšlení.
660 str. – flexi – doporučená cena 650 Kč
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