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Vûc: otevfien˘ dopis pro Hlavního hygienika âR

VáÏen˘ pane doktore,
byl jsem sv˘mi kolegy informován o Va‰em vystoupení na
konferenci Brnûnské onkologické dny, dne 29. kvûtna tohoto
roku, v nûmÏ jste se velice negativnû vyjádfiil o ãinnosti na‰e-
ho Konsorcia i jeho jednotliv˘ch ãástí. 
Ve svém vystoupení jste se velmi ostfie postavil proti na‰í úãas-
ti v procesu hodnocení rizik a doslova nás odmítl jako nekom-
petentní. Dokumentoval jste to na konkrétním pfiíkladu hod-
nocení dat o kontaminaci skládky Barré, kdy jste nás oznaãil
za organizaci „odpovûdnou za namûfiení 6 hod. nesmysln˘ch
hodnot a rozpoutání dezinformaãní kampanû“. Útok nebyl
v pfiímé souvislosti s tématem konference a pfiítomní pracov-
níci nemûli dostatek informací, aby se mohli ohradit. 
Na‰e Konsorcium nebylo odpovûdné a ani nikdy neprová-
dûlo mûfiení kontaminace na haldû Barré a Ïádná 6 hod. data
neprodukovalo. Odbûry byly provádûny pracovníky Státní-
ho zdravotnického ústavu (vãetnû Vámi zmiÀovan˘ch 6 hod.
a dle mého názoru nepfiili‰ dobfie zvoleného intervalu odbû-
ru) a anal˘zy laboratofiemi KHS a AXYS, s.r.o. Experti na‰e-
ho Konsorcia byli najati na základû podnûtu âeského geolo-
gického ústavu k provedení základního zhodnocení
primárních dat o chemick˘ch koncentracích organick˘ch
polutantÛ identifikovan˘ch v odebran˘ch vzorcích ovzdu‰í
z okolí haldy Barré. Toto hodnocení bylo formou zprávy
(TOCOEN REPORT no. 220: I. Holoubek, P. âupr: Základ-
ní zhodnocení dat organického zneãi‰tûní ovzdu‰í v okolí hal-
dy Barré) odesláno zadavateli âeské geologické sluÏbû v pon-
dûlí, 27. kvûtna, 2002. Tedy po medializaci celé záleÏitosti
vãetnû velice pochybnû zpracovaného pofiadu TV Nova Stfie-
piny. 

Závûr na‰í studie je doslova konstatováno: „Po zváÏení v‰ech
dostupn˘ch informací a v˘sledkÛ této studie nelze jednoznaã-
nû potvrdit hypotézu v˘znamného vlivu emisí z prohofiívající
haldy Barré na zdraví místních obyvatel“. Závûrem této stu-
die bylo jednoznaãné odmítnutí dezinformaãní kampanû t˘ka-
jící se skládky Barré jako neopodstatnûné – tedy prav˘ opak
situace, kterou jste prezentoval. 
Nechápu tedy dost dobfie, odkud pocházejí Va‰e informace,
jenÏ jste vefiejnû prezentoval na zmínûné konferenci. Na‰e Kon-
sorcium ani Ïádná jeho souãást se nepodílela ani na zpracová-
ní plánu odbûrÛ a anal˘z ani na jejich provádûní a uÏ vÛbec ne
na pfiípadné medializaci v˘sledkÛ. To je dokonce v pfiímém
rozporu se zásadami na‰í ãinnosti a odporuje to na‰ím pravi-
dlÛm styku s obchodními partnery.
Vzhledem k tomu, Ïe Va‰e vystoupení zaznûlo na tak v˘znam-
ném fóru jako jistû jsou Brnûnské onkologické dny a na‰e Kon-
sorcium úzce spolupracuje s fiadou onkologick˘ch pracovi‰È,
vyvíjí metodiku pro hodnocení ekologick˘ch rizik a ãásteãnû
spolupracuje na rozvoji analytického zázemí pro data Národ-
ního onkologického registru (projekt SVOD), cítíme se Va‰ím
vystoupením na tomto odborném fóru velmi po‰kozeni právû
v oãích odborné onkologické vefiejnosti. A nemohu si samo-
zfiejmû b˘t jist ani tím, zda jste toto své stanovisko neprezen-
toval i pfii jin˘ch pfiíleÏitostech. 
ProtoÏe nepravdivá tvrzení a obvinûní se ‰ífií mnohem rychle-
ji neÏ pravdivá a toto Va‰e prohlá‰ení zfietelnû po‰kozuje na‰i
dlouholetou odbornou ãinnost, zasílám tento svÛj dopis do
odborného zdravotnického a onkologického tisku spolu se
Ïádostí o Va‰i omluvu. Pokud ji nezvefiejníte, budu velmi váÏ-
nû uvaÏovat o podání Ïaloby. 
Tento svÛj postoj a tvrzení jsem schopen kdykoli doloÏit pfií-
slu‰n˘mi materiály. 
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