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est let geologického prùzkumu v Kaperských Horách:
struèná bilance

Ministerstvo ivotního prostøedí s koneènou platností odebralo spoleènosti TVX Bohemia dùlní povolení k prùzkumu loiska
zlata v Kaperských Horách. Stalo se tak
pouhých nìkolik týdnù pøed posled-ním
bøeznovým dnem, ve který by licence
beztak vyprela. Po esti letech se tak
uzavírá zøejmì nejvýznamnìjí kapitola
kontroverze nad osudem tohoto umavského mìsteèka.
Dosavadní geologický prùzkum v Kaperských Horách
Moderní prùzkum kaperskohorského loiska
zlata byl na základì dvou teoretických studií
ze 70. a 80. let zahájen v roce 1982. Na státní
náklady jej tu po deset let uskuteèòoval podnik
Geoindustria. Vedle lehkých prací provedl
rovnì 53 povrchových vrtù. Na jaøe 1989
zaèala raba dùlních dìl toly Nadìje, která
do konce roku 1991 dosáhla celkem 1720
metrù. Z ní bylo realizováno 14 podzemních
vrtù. [1] Poté se státem financovaný prùzkum
zastavil.
Dalí prùzkumné práce zahájila v roce
1994 èeská soukromá spoleènost Bohemia
dùlní. Celkem provedla 21 povrchových a opìt
14 podzemních vrtù o celkové délce 4300
metrù [2], vyrazila 720 metrù dùlních dìl [3].
V záøí 1994 získala majoritu v Bohemia
dùlní kanadská TVX Gold, v únoru roku
následujícího se pak stala 100% vlastníkem.
V roce 1995 provedla 18 povrchových vrtù
o celkové délce 6901,5 metru [4], v prosinci
tého roku se ovem práce na povrchu
zastavily. Do konce roku 1996 jetì staèila

provést 153 podzemních vrtù [5], je celkem
dosáhly délky 25.000 metrù [6], a vyrazit
dalích 2450 metrù dùlních dìl [7]. Poté práce
skonèily nadobro.
Celkem bylo tedy v Kaperských Horách
bìhem 80. a 90. let vedle lehkého prùzkumu
provedeno 181 podzemních a 92 povrchových
vrtù, vyraeno potom 4890 metrù podzemní
toly [8].
Geologie loiska
Nìkolik let prùzkumu, který v Kaperských
Horách provádìla TVX Bohemia dùlní, vedlo
k podstatnému rozíøení znalostí o loisku.
Tìební spoleènost ovem jeho výsledky z komerèních dùvodù tají. Dostupné údaje o geologii loiska se tedy omezují na èásteènì ji zastaralé informace ze starích prùzkumù a kusé
obecné zprávy, které TVX zveøejnila.
Objem loiska je nyní odhadován asi na
100 tun [9], zatímco starí kalkulace se pohybovaly okolo 30 t. Prùmìrná kovnatost èiní 9,3
gramu zlata na tunu horniny [10]. Kaperské
Hory tak pøekonaly primát Mokrska jako
nejkvalitnìjího loiska tohoto kovu ve støední
Evropì. Vedle zlata se tu nachází rovnì mení mnoství støíbra a scheelitové rudy, která
obsahuje wolfram. Zrudnìní se podle starích
výsledkù rozkládá pøevánì v pásu podél
Zlatého potoka a v nitru Suchého vrchu,
leícího jinì od Kaperských Hor. [11]
Pøípadná tìba by byla provádìna hlubinným
zpùsobem.
Oproti pùvodním výsledkùm technologické zkouky v roce 1996 ukázaly, e kaperskohorské zlato nemusí být z rudy nezbytnì

získáváno kyanidovým louením. Povaha
rudy umoòuje pouít kombinaci metod
gravitaèního a flotaèního rozdruování. Výtìnost se potom bude pohybovat okolo 85
procent. [12]
Výhrady oponentù
TVX v prùbìhu nìkolikaletého sporu uèinila
drobné ústupky - vzdala se pøedevím
technologie získávání zlata z rudy metodou
kyanidového louení. Zùstávají vak jiné,
závanìjí problémy: masivní zásah do
krajiny spojený pøedevím s ukládáním
odpadu a pøítomnost znaèného mnoství
toxického arzénu v loisku.
Podle svých prohláení má TVX k dispozici studie dokazující, e odpad ze zpracování rudy je nekodný [13]. Oznaèuje je
ovem za interní materiály a odmítá tøeba jen
ukázat k nahlédnutí [14]. Na dopis upozoròující,
e tak celý argument èiní znaènì
nevìrohodným, neodpovìdìla.
Právnì neexistuje významnìjí souvislost mezi geologickým prùzkumem a tìbou. Pøesto je zjevné, e jeho dokonèení
pøedstavuje první zásadní krok k otevøení
dolu. Proto se oponenti postavili ji proti prùzkumným vrtùm.
Povolení prùzkumu...
Povolení k prùzkumu kaperskohorského
loiska bylo ministerstvem ivotního prostøedí
vydáno spoleènosti Bohemia dùlní 16. bøezna
1993 s platností do konce bøezna roku následujícího, 28. února 1994 pak prodloueno do
31. bøezna 1999. Prùzkumné území o rozloze
20,28 km2 leí v katastrech mìsta Kaperské
Hory a obcí Nezdice, Nicov, Rejntejn
a Stachy.
Zaèátkem prosince 1998 plzeòský
územní odbor ministerstva ivotního prostøedí,
na které pøísluné kompetence v roce 1996
pøely, povolení pro opakované poruování
zákona odebral. V bøeznu 1999 ministr, k nìmu se TVX svým rozkladem odvolala, toto

rozhodnutí na doporuèení nezávislé, tzv.
rozkladové komise právníkù potvrdil.
Vedle toho firma TVX Euro dùlní získala jetì jako nezávislá Euro dùlní, je se a
pozdìji stala dalí dceøinou spoleèností TVX
Gold - v èervenci 1995 s platností na ètyøi roky
povolení prùzkumu na území Kaperské Horyokolí. Na tomto irím, geologicky ménì
významném území o rozloze pøes 85 km2 nikdy
nezahájila prùzkumné práce. V únoru 1998
Vrchní soud v Praze povolení na základì aloby
mìsta Kaperské Hory proti státu zruil, nebo
bylo vydáno v rozporu se zákonem.
...a jeho význam
Povolení prùzkumu (tzv. povolení geologických
prací) stanoví výhradní právo k provádìní
geologických prací pro vyhledávání a prùzkum
loisek vyhrazených nerostù urèeného druhu
vyhrazeného nerostu" a "nemá povahu
územního rozhodnutí. [15]. Jde tedy o jakousi
obdobu tradièního claimu: jeho dritel získává
exkluzivní nárok na geologický prùzkum
urèitého nerostu na jistém území a ve stanoveném období.
S výjimkou lehkého pochùzkového
prùzkumu jej jetì ovem neopravòuje k samotné realizaci prací. Napøíklad k provádìní
povrchových i podzemních vrtù od jisté velikosti
èi k rubání tol potøebuje povolení hornických
prací, vydávané obvodním báòským úøadem,
èasto se rovnì neobejde bez souhlasu majitele pozemku. Jakékoli stavby pochopitelnì
vyadují stavební povolení. Skuteènost, e
dùlní spoleènost získala exkluzivitu, pochopitelnì nijak nepøedurèuje výsledek pøísluných
správních øízení. Protoe jde o povolení komerèního prùzkumu, nemùe ani stanovit
veøejný zájem.
Chronologie právních sporù o prùzkum
l 1.1.1995: konèí platnost doèasné kolaudace
nìkterých staveb pøed tolou Nadìje
l 31.3.1995: konèí platnost souhlasu Správy
CHKO s povrchovými vrty na území Nebe-

Pískovna-Nadìje
l 9.5.1995: Správa CHKO zjiuje ilegální vrty,
okamitì zakazuje dalí práce
l èervenec 1995: TVX Bohemia dùlní oznamuje, e prùzkum mùe potenciálnì vést k tìbì a vykresluje její pøedbìnou charakteristiku,
mìsto Kaperské Hory na jejím základì mìní
stanovisko k projektu
l 22.8.1995: Správa CHKO povoluje vrtné
práce do 31.9.
l 28.8.1995: Správa CHKO umava ukládá
TVX pokutu 70.000 Kè pro poruování
podmínek prùzkumu, TVX ji platí
l 2.10.1995: Správa CHKO prodluuje srpnové doèasné povolení vrtných prací do 31.10.
l 18.10.1995: mìstská rada vydává TVX zákaz vstupu na mìstské pozemky a vyzývá
k odstranìní vekerých zde rozmístìných
zaøízení, 27.10. starosta rozhodnutí oznamuje
spoleènosti, TVX jej ignoruje
l 24.10.1995: TVX ádá okresní úøad o omezení vlastnických práv mìsta a povolení
vstupu na nìkteré z jeho pozemkù
l 27.10.1995: TVX ádá Správu CHKO o dalí
prodlouení souhlasu s vrty
l 31.10.1995: konèí platnost posledního prodlouení souhlasu Správy CHKO s vrty
l listopad-prosinec 1995: TVX pøesto, e nemá souhlas Správy CHKO, nadále ilegálnì
provádí prùzkumné práce
l 3.11.1995: Správa CHKO v souladu s horním zákonem vyzývá TVX, aby jí zaslala
podklady nezbytné pro odpis zásob loiska
l 25.11.1995: mìsto podává návrh na obnovu
øízení o povolení prùzkumu, nebo bylo podle
jeho názoru vydáno v rozporu se zákonem mìsto nebylo úèastníkem øízení, aèkoli na to
má právo. Ministerstvo hospodáøství ani ministerstvo ivotního prostøedí, na které v listopadu 1996 pøecházejí pøísluné kompetence,
vak nic neèiní.
l 30.11.1995: TVX odmítá necelý mìsíc starou výzvu Správy CHKO k zaslání podkladù
k odpisu zásob loiska
l 1996: TVX pokraèuje v podzemním prùzkumu ze toly Nadìje
l 4.1.1996: Správa CHKO zamítá pokraèování
povrchových vrtù, TVX se odvolává
l 23.1.1996: Správa CHKO ukládá TVX pro

dalí poruování podmínek prùzkumu pokutu
350.000 Kè, TVX se odvolává
l23.5.1996: mìsto podává proti TVX alobu
na vyklizení vrtné soupravy z pozemkù
l 28.5.1996: plzeòský územní odbor MP zamítá odvolání TVX proti pokutì, udìlené v lednu Správou CHKO, sniuje ji vak na 300.000
Kè
l 31.5.1996: klatovský okresní soud vydává
pøedbìné opatøení, kterým naøizuje vyklizení
pozemkù, TVX jej ignoruje
l tentý den územní odbor ministerstva ivotního prostøedí v Èeských Budìjovicích zamítá
odvolání TVX a potvrzuje lednový nesouhlas
Správy CHKO s povrchovým prùzkumem
l 29.7.1996: TVX podává k Vrchnímu soudu
alobu proti èervencovému rozhodnutí MP,
které potvrdilo lednovou pokutu
l konec srpna 1996: TVX øeí problém se zabezpeèením své toly tím, e kolem ní bez
stavebního povolení a na cizím (mìstském)
pozemku vztyèuje plot - namísto aby ji osadila
møíí nebo nechala hlídat ostrahou
l 9.9.1996: krajský soud v Plzni ruí kvìtnové
pøedbìné opatøení soudu okresního, které
beztak nebylo nikdy naplnìno, nebo jej TVX
ignorovala
l 7.10.1996: mìsto se vyklizení nìkterých zaøízení ze svých pozemkù domáhá rovnì návrhem na odstranìní staveb, který podává u stavebního úøadu v Suici, ten ale øízení pøeruuje
do doby, kdy o stavbách rozhodne soud
l 18.11.1996: TVX ádá obvodní báòský úøad
o prodlouení povolení hornické èinnosti ve
tole, jeho platnost vyprí s koncem roku
l 21.11.1996: obvodní báòský úøad pøeruuje
øízení o prodlouení povolení hornické èinnosti,
nebo chybí podklady o vyøeení støetù zájmù,
zejména souhlas majitele pozemkù (mìsta)
l 25.11.1996: mìsto podává proti TVX alobu
na vyklizení zaøízení pøed tolou Nadìje z jeho
pozemkù
l 28.11.1996: TVX ádá pro plochu pøed tolou
Nadìje povolení tzv. doèasného odnìtí
pozemkù k plnìní funkcí lesa (døíve vynìtí
z lesního pùdního fondu, de facto jde o prodlouení povolení, které platí do konce roku)
l 6.12.1996: TVX oznamuje, e z mìstských
pozemkù odveze vrtnou soupravu, spor se tak

zuuje na plochu pøed tolou
l 9.-10.12.1996: TVX odstraòuje z pozemkù
mìsta vrtnou soupravu
l 31.12.1996: konèí platnost povolení hornických prací ve tole, TVX musí ukonèit podzemní vrty a tedy i prùzkum vùbec, listopadová
ádost o prodlouení nadále nemùe být
obvodním báòským úøadem vyøízena pro støet
zájmù s mìstem
l ve stejný den konèí platnost vynìtí plochy
pøed tolou z lesního pùdního fondu, vedle
poadavku vlastníka tak pøibývá dalí dùvod,
proè TVX musí odstìhovat svá zaøízení,
spoleènost jej vak rovnì ignoruje
l 23.1.1997: okresní úøad v Klatovech na základì ádosti z øíjna 1995 omezuje vlastnická
práva mìsta a povoluje TVX vstup na nìkteré
z jeho pozemkù, mìsto se odvolává
l 7.2.1997: Správa CHKO nesouhlasí s dodateènou legalizací plotu pøed vstupem do toly
Nadìje
l 14.2.1997: stavební úøad v Suici oznaèuje
plot pøed vstupem do toly Nadìje za èernou
stavbu a naøizuje jeho odstranìní
l 11.3.1997: námìstek ministra ivotního prostøedí prohlauje, e MP zahájí øízení k odnìtí
povolení prùzkumu pro opakované poruování
zákona, nic se vak nedìje
l 15.4.1997: aèkoli doposud nezahájil oficiální
správní øízení, oznamuje námìstek ministra
ivotního prostøedí, e ve výsledcích kontrol
ministerstva hospodáøství z let 1995-96 neshledal dùvody k odnìtí povolení k prùzkumu
l 18.4.1997: Správa CHKO na ádost TVX
zahajuje øízení o prodlouení souhlasu s vyuíváním plochy pøed tolou, který vyprel
1. ledna
l 22.4.1997: mìsto a sdruení umava nad
zlato podávají oficiální návrh na odnìtí povolení
pro opakované poruování zákona
l 22.5.1997: TVX bere zpìt ádost o prodlouení souhlasu s vyuíváním plochy pøed tolou,
na základì které Správa CHKO v dubnu
zahájila øízení
l 31.5.1997: konèí lhùta, do které mìla TVX
zrekultivovat (zalesnit) plochu pøed tolou - nic
se ovem nestalo
l 24.6.1997: okresní soud v Klatovech zamítá
alobu TVX, která se snaila dokázat, e

mìsto není vlastníkem nìkterých pozemkù,
TVX se odvolává
l 25.6.1997: okresní úøad po doplnìní listopadové ádosti TVX zahajuje pro plochu pøed
tolou øízení o tzv. doèasném odnìtí pozemkù
k plnìní funkcí lesa, TVX nadále ignoruje fakt,
e dosavadní povolení ji koncem roku 1996
vyprelo
l 22.7.1997: územní odbor ministerstva ivotního prostøedí pro plzeòskou oblast ruí lednové
povolení okresního úøadu ke vstupu na
pozemky mìsta
l 30.7.1997: okresní úøad pøeruuje øízení
o povolení tzv. doèasného odnìtí plochy pøed
tolou Nadìje k plnìní funkcí lesa, zahájené
na ádost TVX v listopadu 1996, s tím, e musí
vyèkat rozhodnutí soudu o tìchto pozemcích
l 16.9.1997 MP oznamuje, e nebude øeit
návrh na odnìtí povolení k prùzkumu, nevydává ovem ádné oficiální správní rozhodnutí
l 11.10.1997: mìsto Kaperské Hory podává
alobu, ve které zpochybòuje vlastnický nárok
TVX na nìkterá sporná zaøízení na pozemku
pøed tolou Nadìje
l 15.10.1997: plzeòský krajský soud hned
v prvním stání zamítá odvolání TVX proti
èervnovému rozhodnutí soudu okresního ve
vìci vlastnictví pozemkù
l 18. a 23.12.1997: ministr ivotního prostøedí
na základì rozkladu TVX vrací k pøezkoumání
rozhodnutí územního odboru MP v Plzni,
kterým bylo v èervenci zrueno povolení
okres-ního úøadu o povolení vstupu na
p
o
z
e
m
k
y
z ledna 1997
l 9.1.1998: mìsto jako vstøícný krok stahuje
øíjnovou alobu zpochybòující vlastnický nárok
TVX na nìkterá zaøízení na pozemku pøed
tolou. Chce tak pøispìt rychlejímu vyøeení
sporu, na správnosti vìcného obsahu aloby
vak trvá
l 24.2.1998: okresní soud v Klatovech zamítá
alobu mìsta na vystìhování pozemkù, mìsto
se odvolává
l v tentý den Vrchní soud v Praze rozhoduje,
e obce jsou úèastníky øízení o povolení
prùzkumu a odnímá spoleènosti TVX Euro dùlní
povolení na území Kaperské Hory-okolí
(netýká se samotného loiska, které leí v prù-

zkumném území Kaperské Hory)
l 25.2. a 10.3.1998: územní odbor ministerstva ivotního prostøedí po pøezkoumání opìt,
ovem z jiných dùvodù, ruí rozhodnutí okresního úøadu z ledna 1997 o povolení vstupu na
pozemky mìsta
l 12.5.1998: TVX podává k Vrchnímu soudu
v Praze proti tomuto rozhodnutí alobu
l 11.6.1998: TVX ádá okresní úøad v Klatovech o omezení vlastnických práv a povolení
vstupu na dalí pozemky mìsta, obce Nezdice,
soukromých osob i státu
l 8.7.1998: okresní soud v Plzni pøijímá bizarní
alobu TVX proti mìstu pro údajnou nekalou
soutì a pomluvu
l 17.7.1998: ministr ivotního prostøedí opìt
vrací k pøezkoumání rozhodnutí územního
odboru MP v Plzni, kterým bylo v únoru
podruhé zrueno povolení okresního úøadu
o povolení vstupu na pozemky z ledna 1997
l 5.10.1998: okresní úøad v Klatovech po doplnìní podkladù zahajuje na základì èervnové
ádosti TVX nové øízení o povolení vstupu na
pozemky
l 30.9.1998: Vrchní soud v Praze zamítá návrh TVX poadující vylouèit mìsto a sdruení
umava nad zlato z øízení o její kvìtnové
alobì
l 8.12.1998: TVX ádá o prodlouení povolení
prùzkumu
l shodou okolností tentý den ministerstvo ivotního prostøedí TVX pro opakované
poruování zákon dosavadní povolení
prùzkumu odnímá, spoleènost proti rozhodnutí
podává rozklad
l 15.1.1999: okresní úøad v Klatovech vydává
v øízení, zahájeném v øíjnu, povolení ke vstupu
na pozemky, mìsto, dalí majitelé pozemkù,
sdruení umava nad zlato, Hnutí DUHA a ZO
ÈSOP Zelená umava se proti nìmu odvolávají
l 10.3.1999: ministr ivotního prostøedí na
doporuèení nezávislé tzv. rozkladové komise
právníkù potvrzuje prosincové rozhodnutí o odnìtí povolení prùzkumu, proti kterému se TVX
svým rozkladem odvolala
l 25.3.1999: územní odbor ministerstva ivotního prostøedí definitivnì ruí rozhodnutí
okresního úøadu o povolení vstupu na pozem-

ky z ledna 1997, nebo se stalo irelevantním.
Nedostatky prùzkumných prací
TVX Bohemia dùlní v prùbìhu prùzkumných
prací systematicky poruovala právní øád,
platná povolení i vlastnická práva. Pøi realizaci
vrtù v letech 1995-96 dolo k opakovaným
únikùm kalù, ropných látek, pokozování
vegetace ve dvou pøírodních rezervacích i pøekraèování norem hluènosti. Spoleènost
ilegálnì provádìla vrtné práce, ke kterým nemìla povolení. Pøed tolou Nadìje vybudovala
nìkolik èerných staveb. Øadu zaøízení zde
udruje pøesto, e pøed nìkolika lety vyprel
souhlas, který je k tomu nezbytný, stejnì jako
lhùta k rekultivaci pozemku. Ke svému
podnikání vyuívá cizí pozemky, aè nemá
souhlas majitele. Ignorovala pravomocné
rozhodnutí soudu i podmínky úøedních rozhodnutí, vydaných pøitom v její prospìch.
Za protiprávní èinnost byly TVX udìleny
mj. dvì pokuty ve výi 70.000 a 300.000 korun.
Staly se rovnì pøíèinou odnìtí povolení
prùzkumu v prosinci 1998. (Podrobnosti
obsahuje informaèní list Hnutí DUHA Právní
problémy spoleènosti TVX Bohemia dùlní
spojené s prùzkumem loiska zlata v Kaperských Horách.)
Oponenti prùzkumu
Prùzkumné práce se zpoèátku v Kaperských
Horách nesetkaly s nesouhlasem. Státem
financovaný prùzkum u mìsta probíhal deset
let a radnice se proto domnívala, e zámìry
TVX jsou jeho pokraèováním. Poté, co
spoleènost oznámila, e jde o komerènì
zamìøené práce, má zájem, aby jejich
výsledkem byl tìební projekt, a pøedstavila
hrubou charakteristiku pøípadného dolu, se
mìstské zastupitelstvo drtivou vìtinou hlasù
postavilo proti. Vznikla zde rovnì obèanská
iniciativa umava nad zlato.
Podle prùzkumu veøejného mínìní,
zpracovaného v bøeznu 1997 pro TVX, s pøípadnou tìbou zlata u nás nesouhlasí 61
procent tìch, kdo mají na vìc názor [16].
K petici umavy na zlato se pøipojilo pøes

70.000 signatáøù. Navíc bìhem jediného týdne
na pøelomu dubna a kvìtna 1998 se pod petici,
kterou organizovalo Hnutí DUHA, podepsalo
dalích více ne 10.000 lidí, do sbìru podpisù
se tehdy zapojily asi ètyøi desítky mìstských
a obecních úøadù, spolkù a obèanských
iniciativ v celé republice. Solidaritu se starostou
Stíbalem vyjádøila øada jeho kolegù v desítkách
mìst a obcí, a ji dopisem èi
v prohláení sdruení Èechy nad zlato.
Oponentùm se dostalo iroké podpory
celé øady odborníkù - pravidelnì proti projektu
vystupuje napøíklad pøedseda Akademie vìd
ÈR prof. Rudolf Zahradník. Podporu TVX
nezískala ani na pøísluných úøadech. Kriticky
se k nìmu staví pøedevím ty, které nesou
odpovìdnost za ochranu prostøedí v regionu ministerstvo ivotního prostøedí a Správa
CHKO umava.
ádný èeský politik nikdy projekt nepodpoøil, celá øada zástupcù vládních stran i opozice se proti nìmu vak postavila. Ve zprávì
pro vládu ministerstvo ivotního prostøedí
v prosinci 1997 napsalo, e tìba zlata v souèasnosti není v zájmu státu [17].
Hnutí DUHA a prùzkum v Kaperských
Horách
Projekty prùzkumu a tìby zlata v Èeské
republice se Hnutí DUHA spoleènì s dalími
ekologickými organizacemi zaèalo zabývat
koncem roku 1994. Svou pozornost zamìøilo
na nejkontroverznìjí z nich - Mokrsko u slapské pøehradní nádre. Poté, co ministerstvo
hospodáøství v èervenci 1996 ádost o povolení prùzkumu zamítlo, soustøedilo se na dalí
neuralgický bod - Kaperské Hory.
Svoji práci Hnutí DUHA zamìøilo
pøedevím na poskytování odborného zázemí
místním oponentùm projektu. Zároveò
zajiovalo národní a ve spolupráci pøedevím
se svou sesterskou organizací Friends of the
Earth Canada rovnì mezinárodní podporu
kaperskohorskému mìstskému zastupitelstvu. Úèastní se vak také øady správních
øízení i dalích aktivit.

Kampaò TVX
TVX najala èeskou poboèku public relations
agentury Burson-Marsteller (od dubna 1998
Donath-Burson-Marsteller), aby pomohla
zmìnit pøístup veøejnosti k projektu.
Agentura se kampaní, pomìrnì nezakrytì zamìøenou proti osobì starosty Frantika Stíbala, zjevnì pokouela zmìnit postoje
obyvatel Kaperských Hor a pomìry ve mìstì.
V nákladu 12.000 výtiskù vydávala a v regionu
zdarma roziøovala propagaèní mìsíèník
Nadìje, jeho obsah stavìl v prvé øadì na
osobních útocích proti oponentùm a obhajobì
aktivit TVX. Ke své argumentaci èasto uíval
nepravdivá tvrzení (Hnutí DUHA k tomuto
tématu vydalo zvlátní informaèní list). V pùli
prosince 1997 otevøela v Kaperských Horách
Hornické informaèní støedisko, které ve snaze
vyplnit dosavadní mezery v informovanosti
obèanù i návtìvníkù mìsta [18] vedle stálé
výstavy a pøednáek èi besed poøádá ve
mìstì napøíklad pøedstavení populárních
hereckých hvìzd èi známých televizních
moderátorù. Donath-Burson-Marsteller
provozuje rovnì internetovou stránku TVX.
Kampaò TVX, v posledních mìsících
pøed komunálními volbami ji otevøenì vyzývající ke zmìnì sloení zastupitelstva a pøedevím vedení radnice, se nesetkala prakticky
s ádným úspìchem. Oponenti geologického
prùzkumu své pozice v patnáctièlenném
zastu-pitelstvu naopak upevnili, zatímco jediná
strana ve mìstì, která jej podpoøila (ÈSSD),
získala pouhé dva mandáty. Donath-BursonMarsteller poté v prosinci 1998 zastavil
vydávání Nadìje.
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