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Výroční zpráva 2002

Greenpeace ČR je národní pobočkou mezinárodní ekologické orga-
nizace Greenpeace. V současnosti má 11 stálých zaměstnanců 
a téměř 12 tisíc příznivců, kteří práci Greenpeace finančně podporují.
Greenpeace se zabývá výlučně ochranou přírody a životního prostře-
dí a není spojeno s žádnou politickou stranou. V loňském roce jsme
v České republice vedli celkem tři kampaně: proti vypouštění gene-
ticky manipulovaných organismů do životního prostředí (genetická
kampaň), za eliminaci nebezpečných toxických látek (toxická kam-
paň) a protijadernou kampaň. Příležitostně se podílíme také na vel-
kých mezinárodních kampaních Greenpeace jako jsou kampaně na
ochranu kytovců a pralesů. 

Pobočka Greenpeace v České republice byla založena v roce 1991.
Práci a aktivity Greenpeace u nás zpočátku podporovalo pouze něko-
lik stovek nadšenců a v podstatě celá devadesátá léta byla pobočka
závislá na finančních příspěvcích od mateřské organizace Greenpea-
ce International. V roce 1998 jsme přijali plán k dosažení finanční
soběstačnosti, který se nám právě v loňském roce především díky
podpoře našich příznivců podařilo prakticky naplnit.

Greenpeace je dnes nejznámější ekologickou organizací na světě 
a má kanceláře v desítkách zemí světa. Podpora veřejnosti Greenpe-
ace ve světě neustále roste, současný počet příznivců dosáhl počtu 
2,8 milionů. Greenpeace nepřijímá žádné peníze od vlád a průmys-
lu, aby si uchovalo svojí nezávislost. Finanční prostředky Greenpe-
ace pocházejí od jednotlivých členů a z malé části také z grantů od
nadací a prodeje reklamních předmětů jako jsou trička, tužky 
a nálepky.

Pobočky Greenpeace v jednotlivých zemích se podílejí na velkých
mezinárodních kampaních a zároveň se soustřeďují na místní problé-
my. Nástin kampaní a nejvýznamnějších akcí a aktivit Greenpeace
v uplynulém roce naleznete na dvou následujících stranách. Meziná-
rodní kampaně spolu s flotilou pěti lodí jsou koordinovány ústředím
Greenpeace International v Amsterdamu. Jakkoliv je Greenpeace
v povědomí veřejnosti spojeno především se svými přímými akcemi,
zastává bezvýhradně a za všech okolností princip nenásilí.



Genetické manipulace

Genetické inženýrství umožňuje vytvořit
vědcům rostliny, živočichy a mikroorganis-
my prostřednictvím genové manipulace,
která nemohou vzniknout přirozenou cestou.
Pokud dojde k uvolnění GMO do životního
prostředí, neexistuje potom možnost jejich
kontroly a tento proces je nevratný. Jeho
dopady na přírodu a na lidské zdraví jsou
nepředvídatelné. Greenpeace je proti jakému-
koliv vypouštění GMO do volné přírody 
a podporuje ekologické zemědělství. Díky
kampani Greenpeace a dalších nevládních
organizací přijala v loňském roce Evropská
rada nová nařízení pro označování geneticky
manipulovaných potravin a krmiva, která
vešla v platnost v tomto roce a jsou ve světo-
vém měřítku zcela nejpřísnější

Ochrana klimatu

Globální oteplování způsobené spalová-
ním fosilních paliv je v současnosti nejváž-
nější ekologický problém. Pokud nyní nic
nepodnikneme, hrozí nám výrazné klimatic-
ké změny – ledovce budou rychle tát, stoup-
ne hladina oceánů a stále častější budou
extrémní projevy počasí jako povodně, 
tornáda a velká sucha vedoucí k požárům.
Greenpeace proto prosazuje využívání
obnovitelných energetických zdrojů, které
jsou bezpečné pro životní prostředí a rovněž
ekonomicky využitelné. V souvislosti
s tímto tématem Greenpeace v říjnu loňské-
ho roku uspořádalo dosud svojí historicky
nejrozsáhlejší přímou akci. Více než 600
aktivistů zablokovalo v Lucembursku na
jeden den všechny benzínové pumpy nadná-
rodní společnosti ESSO, která dlouhodobě
sabotuje mezinárodní jednání ohledně
ochrany klimatu.

Ochrana oceánů a velryb 

Přestože oceány tvoří dvě třetinu povrchu
naší planety, jejich možnosti nejsou neohrani-
čené. Nadměrný rybolov ničí rybí populace 
a snižuje rozmanitost druhů v mořích. Norsko
a Japonsko stále loví velryby, ačkoliv od roku
1986 platí přísné moratorium na jejich lov.
Přes rozsáhlé protesty světové veřejnosti se
v letošním roce přidal na stranu aktivních vel-
rybářských států také Island. Greenpeace
bojuje na mnoha frontách, jak zastavit návrat
komerčního lovu – skrz politické lobování,
informování veřejnosti a nenásilné přímé
akce, kdy aktivisté brání velryby vlastními
těly. V loňském roce aktivisté Greenpeace na
palubě lodi Arctic Sunrise po celých šest
týdnů pronásledovali v oblasti Jižního oceánu
lodě velrybářů, aby zabránili ilegánímu lovu
kytovců.

Ochrana pralesů

Téměř 80 procent všech světových prale-
sů již bylo zničeno, z toho velká část
v posledních třiceti letech. Ve vážném ohro-
žení zůstává nadále i poslední zbytky těchto
původních pralesů. Průmyslová těžba dřeva
devastuje i oblasti, kde dodnes žijí domoro-
dé kmeny, které jsou závislé na zdrojích
pocházejích z pralesů. Kácení je vyhání
z jejich domovů, plundruje jejich přírodní
zdroje a ohrožuje jejich kulturu i samotné
přežití. Greenpeace se snaží nadnárodním
těžařským firmám zabránit v devastaci 
a dalším drancování posledních pralesů naší
planety. V září 2002 uspořádali aktivisté
Greenpeace společně s místními domorodci
třídenní blokádu na řece Jaraucu ve státe
Para v centrální Brazílii. Při této akci byly
zadrženy dva čluny s nákladem více než
dvou stovek ilegálně pokácených stromů.
Jejich majitel zaplatil pokutu ve výši téměř
60 tisíc USD.

Jaderná energie

Od svého vzniku v roce 1971 Greenpeace
vedlo kampaň za zastavení jaderného prů-
myslu - od výroby a zkoušek jaderných zbra-
ní až po těžbu uranu, provoz nebezpečných
atomových elektráren, přepracování vyhoře-
lého jaderného odpadu a potápění odpadu do
moře. V této činnosti pokračujeme dodnes 
a snažíme se o ukončení všech fází jaderné-
ho cyklu jednou provždy. Greenpeace nyní
zaměřuje svou pozornost zejména na přepra-
cování odpadu z jaderných elektráren, jenž
zvětšuje riziko zneužití plutonia pro výrobu
jaderných zbraní. V loňském roce uspořáda-
lo Greenpeace celou řadu protestních akcí
doprovázející transport plutonia z Japonska
zpět do Velké Británie. Z nákladu na palubě
dvou lodí by bylo možné vyrobit zhruba 50
jaderných zbraní. Proti transportu protesto-
valo také téměř osmdesát pacifických, afric-
kých a karibských států.

Toxické látky

Průmyslové závody vypouštějí toxické che-
mikálie, jež zamořují naši půdu, zemi, vodu 
a potraviny. Tyto jedy jsou často vysoce toxic-
ké a zůstávají v životním prostředí po dlouhá
léta. Greenpeace se snaží zastavit spalování
toxického odpadu a ukončit výrobu toxických
produktů. Aktivisté brání shazování odpadu do
moře, blokují výpusti jedovatých odpadů 
a snaží se zvýšit povědomí veřejnosti o nebez-
pečí průmyslového znečištění. Greenpeace též
pracuje na eliminaci PVC, které při spalování
uvolňuje karcinogenní dioxiny. V rámci výro-
čí tragédie v Bhopálu, kde v roce 1984 zahy-
nuly tisíce lidí při úniku jedovatého plynu
z chemické továrny, se aktivisté Greenpeace
společně s domorodými obyvateli pokusili
uklidit část ze stovek tun pesticidů a dalších
chemikálií, které v areálu opuštěné chemičky
zanechala společnost Union Carbide. Tuto
nenásilnou akci sice překazila policie, ale Gre-
enpeace pokračuje v kampani a vyjednává
s vládou indického státu Madhya Pradesh 
a usiluje, aby viníci havárie odškodnili oběti 
a dekontaminovali místo havárie.
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Jaderná kampaň 

Greenpeace požádalo Státní úřad pro
jadernou bezpečnost (SÚJB), aby odtajnil
dokumenty o vyšetřování nepovolené opra-
vy na hlavním chladícím potrubí reaktoru 
1. bloku jaderné elektrárny Temelín. Pokud
tato oprava skutečně byla provedena
nestandardním způsobem, mohlo by to vést
až k vážné jaderné havárii. Protože SÚJB

Genetická kampaň

V rámci kampaně proti GMO Greenpeace
ČR přeložilo a nechalo publikovat studii
„Genetické manipulace před soudem“, která
představuje souhrn článků zahraničních
odborníků o rizicích spojených s GMO. 

Akce poukazující na prodej GM produktů
v českých supermarketech vyústila v přijetí
legislativy, která s platností od 1. ledna 2002
uzákonilaoznačování potravin vyrobených
z GMO. Namátkové testy Greenpeace nepro-
kázaly na trhu žádné produkty obsahující
GMO.

V červnu loňského roku podnikli aktivisté
Greenpeace akci namířenou proti polním
pokusům nadnárodní společnosti Monsanto
v Branišovicích na Znojemsku a iniciovali
tak veřejnou debatu o této problematice.

Díky kampani Greenpeace proti GMO,
která je jediná svého druhu v České republi-
ce, klesl počet polních pokusů o zhruba 50
procent.

Toxická kampaň

V lednu loňského roku aktivisté Greenpeace
vyznačili s pomocí geodeta kótu stoleté vody
u hlavní brány Spolany a varovali, že při větší
povodni může Labe zaplavit budovy zamořené
toxickými dioxiny. Následující měsíc Greenpe-
ace podalo trestní oznámení na vedení Spolany,
které roky ponechávalo budovy a areál neza-
bezpečený proti úniku rtuti a dioxinů.

V květnu aktivisté Greenpeace upozornili
veřejnost na zamoření Spolany akcí, při které
odebrali vzorky kontaminované zeminy
v areálu podniku. Analýzy vzorků v akredito-
vaných laboratořích prokázaly extrémní zne-
čištění rtutí, v některých případech až 100
tisíckrát větší než v běžném prostředí.

Při loňských povodních Spolana odmítla
nabídku Greenpeace na pomoc při budování
protipovodňových hrázích. Aktivisté Green-
peace odebrali ve Spolaně a v jejím okolí
vzorky na dioxiny. Analýzy prokázaly, že
dioxiny se z areálu Spolany skutečně vypla-
vily. Aktivita Greenpeace rozpoutala rozsáh-
lou veřejnou debatu o Spolaně dokonce
i v zahraničních médií a také na Summitu
Země v jihoafrickém Johannesburgu.

V listopadu Greenpeace podalo trestní
oznámení kvůli sanci dioxinů v neratovické
Spolaně a současně podnět k antimonopolní-
mu úřadu. FNM totiž tuto zakázku za téměř 
3 miliardy přidělil bez výběrového řízení
firmě Sita Bohemia.

▼

tyto dokumenty odmítlo zpřístupnit v roz-
poru se zákonem o informacích, požádalo
Greenpeace Vrchní soud v Praze, aby naří-
dil SÚJB tyto dokumenty zpřístupnit. 
Greenpeace na tuto kauzu upozornilo také
předsedu vlády Vladimíra Špidlu v souvis-
losti s podobným skandálem v Japonsku,
kde byly závažné defekty na reaktorech uta-
jovány řadu let.
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