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Bečva a (ne)vyšetřování její otravy
K ekologické katastrofě na Bečvě došlo v neděli 20. září. Do řeky se dostaly jedovaté látky, které zabily desítky tun ryb.
Viník ani po půl roce není známý. Na kontroverzi přidává i skutečnost, že mezi podezřelými je chemička Deza
z holdingu Agrofert. 

Ministr životního prostředí Brabec pár dní po havárii sliboval, že viník bude brzy odhalen a exemplárně potrestán. Dnes až
absurdně vyznívá jeho tvrzení, že se zdroj katastrofy najde v řádu hodin. O několik dní později ukázal na firmy z areálu
Tesla Rožnov, aniž by k tomu měl jasné důkazy. Zároveň nezapomněl zmínit, že Deza vinu za otravu Bečvy určitě nenese.
V průběhu října a listopadu probíhalo vyšetřování, havárií se zabýval také sněmovní Výbor pro životní prostředí. Během
vyšetřování ministr Brabec odmítal odpovídat na jakékoliv otázky, protože informace by prý mohly vyšetřování ohrozit.
On i Česká inspekce životního prostředí tvrdili, že jim policie zakázala se k případu vyjadřovat, ta to ovšem popřela:
Policie nemůže bránit orgánu státní správy (ČIŽP) informovat o své činnosti a nikdy nic takového od nikoho ani nežádala.
Otázky ohledně Bečvy, týkající se působnosti ČIŽP jsou zcela v její gesci a policie nemůže omezovat její pravomoc, včetně
informování veřejnosti. Na konci listopadu navíc novináři z Deníku Referendum zjistili, že v den otrávení Bečvy došlo
v Deze k havárii, která byla ututlána. V rozsáhlém textu také upozornili na několik stop, které vedou právě do agrofertní
chemičky.

Soudní znalec Jiří Klicpera, který se případem zabývá, dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro dodání svého posudku.
V rozhovoru v Deníku Referendum sdělil, že viníka už zná, ale vzhledem k mlčenlivosti ho nemůže prozradit. Deza jím však
podle něj určitě není. 

Podle vyjádření jiných odborníků jsou hlavním problémem chybějící klíčové vzorky, které měly být odebrány
bezprostředně po havárii. K ničemu takovému ale nedošlo. Vzorky od rybářů ČIŽP odmítla přijmout, protože podle ní byly
nevěrohodné. Za zmínku také stojí, že ředitel ČIŽP Erik Guess (který byl dosazen do funkce hnutím ANO) byl kvůli
neschopnosti havárii vyšetřit vyzván ekologickými organizacemi k rezignaci. On sám pro ni ale důvod nevidí a svého
místa se pevně drží. Podle investigativních novinářů z Neovlivní naopak pod jeho vedením údajně proběhly v inspekci
personální čistky vedené proti neloajálním pracovníkům.

Takže si to shrňme. Největší ekologická havárie za poslední desetiletí není ani po půl roce vyšetřena. Veřejnosti jsou
tajeny důležité informace a celková komunikace vyšetřujících orgánů je chaotická. Havárii v Deze v den otravy Bečvy
objevili novináři, nikoliv vyšetřovatelé. ČIŽP a další odpovědné úřady postupovaly pomalu a laxně. Zkrátka to vypadá,
že se klíčoví představitelé snaží celou kauzu zamést pod koberec. 

Milion chvilek 20. prosince uspořádal akci Světlo pro Bečvu. Lidé po celé republice zapalovali svíčky jako symbol naděje,
v Praze je dokonce posílali po Vltavě. Na Karlově mostě se pak objevilo laserem napsané heslo Bečva nevyšumí. Ve stejný
den proběhly také demonstrace ve Valašském Meziříčí a dalších městech po republice.
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