
Milí Přátelé přírody, 
  
zdravím Vás den před slavnostním zprovozněním nedostavěné dálnice D8 skrz 
chráněnou krajinnou oblast České středohoří. 
Nedávno mne v této záležitosti zpovídal novinář z německé rozhlasové stanice ARD 
a (na rozdíl od většiny českých novinářů) kladl mi těžké a chytré otázky. Donutil mě 
zamyslet se nad problémem hlouběji. 
Zajímá-li Vás můj názor, zde je. 
  
Napadají mne zejména3 věci. 
  
1) Jsem rád! 
Ano! Jsem rád, že je tato kauza konečně uzavřena! To je můj hlavní pocit. Úleva. 
Nikdy nebylo mým cílem cokoli jakkoli zdržovat, byť si to bohužel myslí i někteří naši 
příznivci. Někteří na nás kvůli tomuto nepochopení více či méně zanevřeli nebo nám 
to mají za zlé. Naprosto se ovšem mýlí. 
Tedy to zopakuji. 
Nikdy jsme nechtěli dostavbu D8 zdržet ani o den!!! 
A ani jsme ji nezdrželi. Ani o jeden jediný den. 
Jelikož jsem se kauzou zabýval cca od r. 1995, vím, že pořadí „zdržovačů“ je 
následujcí. 
Patrně Vás překvapí, zejména máte-li televizi :o) 
1. soudy 
Soudy? Ano. Soudy nesou HLAVNÍ díl viny na zdržení dostavby! 
Vždyť Krajský soud „sušil“ jednu ze žalob u sebe 7 (sedm) let!!! 
Ano. Čtete správně. Věc, kterou mohl a měl (!) rozhodnout do 7 dnů, zdržoval 
naprosto nesmyslně 365× déle, než bylo třeba! 
Žaloba Děcek Země měla asi 11 stran a příslušná soudkyně si ji přečetla dříve, 
dopila kávu. 
Srovnejte tuto realitu s virtuální „realitou“ médií. 
(Nepleťme si tento soud se soudy, které soudí vraždy a zlodějny. Tento soud je 
soudem spíše jen svým názvem. Jde o ÚŘAD, de facto odvolací orgán. 
Nepředvolává si žádné svědky, neprobíhají žádná slyšení apod. Úředník („soudce“) 
si prostě přečte žalobu, prostuduje podklady a vydá své rozhodnutí. Bohužel nemá 
žádnou lhůtu a beztrestně může pobírat královský plat za 7 let nečinnosti.) 
2. MŽP 
MŽP? Ano, MŽP zdržovalo dostavbu o 5 (pět) let!! 
Nepíšu „zdrželo“. Píšu „zdržovalo“ – byl to záměr a mně naprosto nepochopitelná 
„taktika“. Bylo to za ministrů Bendy (KDS, později ODS) a Kužvarta (dříve ČSSD, pak 
Zemanovec), tj. za vlád Klause a Zemana. 
Lze úplně vážně říci, že dostavbu zdržovali více Klaus se Zemanem než my! 
Tehdy úředníci MŽP řešili-neřešili vydání-nevydání výjimky (ze zákazu stavět dálnice 
v chráněných krajinných oblastech). 
Patrně čekali na to, až bude D8 dostavěna až do Lovosic a jim nezbude, než výjimku 
vydat; jiné vysvětlení se hledá těžko. 
Jsme prostě národ „chytrých horákyň“ a bohužel nevidíme, že to, co se nám jeví jako 
chytrost, je ve skutečnosti nespolehlivost a neserióznost. Civilizovaný svět nás 
proto vnímá jako národ koňských handlířů. 



3. stavební a další úřady 
Kdyby příslušné úřady vydávaly taková rozhodnutí, jak jim to ukládá zákon, soud by 
žádné nezrušil. 
Představa, že zdržuje ten, kdo upozorní na nezákonnost, je absurdní a svědčí o 
mizivém právním vědomí u nás. 
Tito úředníci (část z Krajského úřadu, část ze Stavebního úřadu v Lovosicích, část ze 
Správy CHKO) nesou jednoznačně vinu za několik let zdržení. 
Neomlouvá je, že jsou to jen lidi a každý dělá chyby. Třeba o svém zubaři nebo 
chirurgovi tohle neřekneme. 
Je zajímavé, že v médiích nenajdete snad ani jedno slovo kritiky vůči zpackaným 
úředním rozhodnutím a těm státním úředníkům, kteří nedělají dobře svou práci. 
4. ŘSD 
Několik let, kdy byla stavba v různém stupni rozestavěnosti, nedělalo ŘSD prostě 
vůbec nic dlouhé měsíce i roky, ač mu v tom nikdo nebránil. (Třeba s odklízením 
sesuvu začalo asi až po 2 letech.) 
Podezírám je, že to dělali schválně, aby pak mohli vinit ze zdržování „ekology“. 
5. Děcka Země 
Což je ovšem kapitola sama pro sebe – na samostatný bod. 
Na druhou stranu je třeba připomenout, že odvolání podávali také třeba hasiči nebo 
samo ŘSD. 
Ani o tom nenajdete v médiích ani slovo. Neposloucháte-li ovšem ARD :o) 
Představa, že kdo se odvolá proti rozhodnutí, „zdržuje“, je prostě pitomá a kdyby se 
p. Foldynovi nelíbilo nějaké rozhodnutí, které by se jej týkalo, byl by první, kdo by se 
proti němu odvolal. 
Bohužel těmto sedmilhářům stále část veřejnosti jejich absurdity „žere“. 
  
2) Jsem strašně, ale opravdu strašně naštvaný! 
Na koho? Na Děcka Země. 
Kauzu D8 naprosto, ale naprosto nezvládla. Zpackala je tak, že to snad ani více 
nešlo. 
Něco více zvrzat snad ani nejde. 
Bohužel je v „ekologickém“ hnutí rozšířen nešvar a la padající sovětské rakety. Co 
tím myslím? Když se za SSSR start kosmické rakety povedl, vytroubila to TASS do 
světa s velkou pompou. Když raketa vybuchla a kosmonauti uhořeli, zatloukalo se to, 
aby se nikdo nedozvěděl o šlendriánu a neschopnosti. 
U nás se zase nenosí kritizovat „kolegy“, kteří jsou přece na jedné lodi. 
Je to falešný a krátkozraký přístup. A hlavně kontraproduktivní. 
Budeme-li k naprostému neumětelství a donebevolající neschopnosti DZ mlčet, 
sveze se vlna oprávněné kritiky i na nás. 
Říkám to už dlouhou řadu let, a nyní to sdělím veřejně: 
Více to Děti Země pokazit nemohly/i. 
Nejde mi o podávání žalob, jde o mediální výstupy, práci s veřejností, schopnost 
vyjednávat, schopnost hledat kompromis, schopnost vnímat zpětnou vazbu atd. 
V těchto „disciplínách“ DZ mají ode mne pětku a propadají do 1. třídy. 
Prostě vidím jejich práci jako „děs a běs“. 
Není to momentální naštvání. Takto to hodnotím nejméně 10 let. 
(Stejně jsem hodnotil působení pana Studničky, Rouse a dalších, kteří by nám 
pomohli více, kdyby v této věci nedělal nic.) 
P. S. Děsím se toho, že nám nyní začnou „pomáhat“ také s jezy na Labi a s CPI (o 
tom viz níže). 



  
3) Mám obavy o České středohoří – bolí mne ta „jizva“ v krajině 
Hlupáci jsou ti, kteří „argumentují“ tím, že je třeba šetřit a postavit D8 co nejrychleji za 
každou cenu. (Což je mimochodem rozpor, ale budiž.) 
(Koho zajímá, kolik stál Karlův most nebo Národní divadlo? Jak by asi tyto stavby 
vypadaly, kdyby je měli na starosti lidé z ŘSD a Správy CHKO? Co zůstane po 
pánech Foldynovi, Bubeníčkovi a nebo Kuberovi? Zabetonovaná krajina. A po p. 
Babišovi plechové haly místo volné krajiny.) 
Nestavíme kozí chlívek, ani neskládáme pytle proti povodni, která se už hrne. 
Úmysl spojit Berlín s Prahou pojal již pan Hitler v roce 1939. 
Stejný úmysl pojali soudruzi z ČSSD a NDR v roce 1963. 
Jejich úmysly se rozhodli začali realizovat demokraté r. 1993. 
Že vstupujeme do EU a do Schengenu, přece (ne)odpovědní činitelé věděli spousty 
let dopředu. Problém se přece nenarodil roku 2004 ani roku 2006. 
Tím chci říci, že dálnice mohla a měla být vymyšlena a postavena lépe. 
Času jsme na to měli více než dost. 
České středohoří chráníme kvůli krajině. Je to přece oblast chráněná a krajinná! 
Schválením dálnice SKRZ České středohoří, a to přímo přes jeho centrální část jsme 
z CHKO udělali Nechráněnou krajinnou oblast. 
Chalupáře a chalupáříčky úředníci Správy buzerují a nařizují jim zelenou barvu plotu 
(to si nedělám legraci). Titíž úředníci (jako byli pánové Kinský nebo Janda) si ale 
nadělají do kalhot, když na ně dupne velký pán a odsouhlasí vedení dálnice přes 
nejkrásnější části Českého středohoří. 
A pak ještě LŽOU (viz pan Vlačiha), že navrhovali dlouhý tunel. Na jednáních, která 
jsem absolvoval, nikdy ani nehlesli a D8 brali jako shora nařízenou věc. 
To, že nám skrz Ne/chráněnou krajinnou oblast vede mezinárodní dálnice bez 
delších tunelů, které na D8 absurdně jsou o pár km dál v Krušných horách, tzn. že 
vést dálnici tunelem bez problémů šlo, je jednoznačně jejich chyba a jejich vina. 
  
Teď už ovšem s D8 nic nenaděláme. Musíme ji brát jako danou věc. I prohrávat je 
třeba umět. 
Nicméně měli bychom se z celé kauzy poučit a neopakovat stejné chyby. 
  
A co sesuv? 
Všimněte si, že o sesuvu vůbec nepíšu. Ač je to velmi vděčné téma, meritum věci to 
není. Došlo mi to při onom rozhovoru pro ARD. 
Sesuv je kapitola sama pro sebe (viz odkazy níže). 
I kdyby žádné sesuvné území neexistovalo, dálnice měla vést tunelem! 
Po 20 letech se probudila Česká televize a ačkoli se před lety účastnila štvanice na 
„ekoteroristy“, nyní se jako plášť hezky točí s větrem. 
Pořad Václava Moravce s Vladimírem Cajzem můžete shlédnout ZDE: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1965957-otevrit-d8-je-hra-na-potemkinovu-
vesnici-razitko-bychom-ted-na-nedali-shodli-se 
  
Na DVTV hovořil dr. Cajz o problémech se sesuvy na tomto videu: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/d8-je-dira-na-penize-nejhorsi-reseni-chteli-politici-
prusvih/r~9ab9222893c211e6bbf10025900fea04/ 
  
O D8 můžete hlasovat ZDE: 
http://prateleprirody.cz/anketa&id=43 


