NE dalším průtahům stavby dálnice D8
1.3.2005	Deník Mostecka	PI
Připojte se a podpořte ochranu životů lidí v Českém středohoří ohrožovaných kamionovou dopravou! Řekněte NE dalšímu prodlužování stavby dálnice D8. NE výstavbě tunelu Kubačka. Taková hesla jsou hlavním posláním a obsahem petiční výzvy Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Občané, kteří nesouhlasí s tím, aby se dále prodlužovala výstavba dálnice D8 a zamezilo se výstavbě tunelu Kubačka - jehož vybudování požadují ekologické organizace a jehož výstavba by nejen zvýšila náklady na výstavbu dálnice o dalších 3,5 miliardy korun, ale především oddálila její výstavbu o 3 až 5 let -se mohou svými podpisy připojit k petiční výzvě. Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat Jaroslav Kubera z Teplic. Mostečané, kteří se chtějí k výzvě připojit, tak mohou učinit v informační recepci hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční každý den až do pondělí 7. března do 17.00 hodin (včetně soboty a neděle, kdy po zazvonění otevře strážník městské policie) a v budově magistrátu v ulici Pionýrů ve všední dny do 17.00 hodin. Petiční archy budou k dispozici též v Městském divadle v Mostě, Městské správě sociálních služeb, Centru volného času, Městské knihovně a v kině Kosmos.

Petici podporují stovky lidí
1.3.2005	Deník Směr	Karel Otcovský
Pod petici podporující urychlenou dostavbu dálnice D8 se na Teplicku podepsalo již několik stovek lidí.. Podpora petice proti stavbě tunelu Kubačka na trase D8, kterou podporují ekologičtí aktivisté, se v Ústeckém kraji stává masovou záležitostí. Svůj podpis pod požadavek zachovat původní povrchovou variantu trasy dálnice přes České středohoří přidaly už tisíce lidí. Lidé z Teplicka nezůstávají pozadu. "Petici jsem již podepsala. Myslím si, že by se měl připojit každý, komu nejsou kamiony na E55 úplně lhostejné. Nejenom že nás dusí plyny z výfuků, ale ohrožují i naše životy," naráží Marie Šapalová z Teplic na dopravní nehodu z minulého týdne. Neovladatelný tahač se ve středu řítil Dubím téměř stokilometrovou rychlostí, zastavil se až poblíž Teplic. Jeho zběsilou jízdu odnesla zraněními "jen" obsluha popelářského vozu, do kterého kamion narazil. Právě zmíněná nehoda ještě více rozvířila lavinu zájmu o zapojení se do petice. Lidé žijící podél mezinárodní silnice volají po změnách v dopravě, které by alespoň částečně eliminovaly pravděpodobnost neštěstí. Hlavně si však přejí urychlenou dostavbu dálnice D8, která by je zřejmě jednou pro vždy zbavila existence vedle stovek projíždějících kamionů.
V Dubí podpořilo do včera výzvu téměř šest set lidí. To však není zdaleka konečné číslo."Ještě jsme nesvezli podpisové archy ze všech sběrných míst. Dá se proto očekávat, že počet podpisů v konečném účtování výrazně naroste," říká starostka Ilona Smítková. Stejně neúnosně jako Dubí je kamionovou dopravou zasažena také Bořislav. Na šesti sběrných místech přímo v obci a v okolí se do petičních archů podepsalo přes osm stovek lidí. "Místní se připojili snad všichni, další podpisy přidali přespolní," konstatuje starosta Miroslav Hrubý. Také obyvatelům Bystřan není osud dostavby dálnice lhostejný. Podle místostarosty Antonína Kamenského bylo v obci shromážděno už bezmála pět set podpisů. Listiny, které jsou lidem k dispozici v informačním centru teplického magistrátu, obsahují na 300 jmen. "Navíc si zde archy vyzvedávají zástupci podniků a firem, které shromažďují podpisy zaměstnanců ve svých provozovnách," poznamenal včera dopoledne Vít Steiger. Petici s názvem NE tunelu Kubačka lze podpořit také na webových stránkách Severočeského sdružení měst a obcí. Petiční podpisová akce končí v pondělí 7. března. O dva dny později budou totiž o variantách D8 rozhodovat krajští zastupitelé. Ti už se prý seznámili s oběma návrhy stavby 16,4 kilometru dlouhého úseku z Lovosic na Litoměřicku do Řehlovic na Ústecku. Plán investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), počítá se dvěma krátkými tunely a mosty. Ekologické iniciativy navrhují tunel Kubačka dlouhý 3,5 kilometru.
Dělníci nyní budují úsek dálnice, která spojí Prahu s Drážďany, od Ústí nad Labem k česko-německé hranici. Řidiči na této trase budou moci jezdit od konce roku 2006. Dokud nebude zprovozněn úsek přes České středohoří, bude veškerá doprava jezdit přes vesnice na Teplicku. Plán ŘSD počítá s tím, že trasa z Lovosic do Řehlovic bude zprovozněna v roce 2007 nebo 2008. Varianta s tunelem Kubačka by podle Miroslava Patrika z Dětí Země byla dokončena v roce 2012, a náklady na stavbu by vzrostly o zhruba dvě miliardy korun. ŘSD odhaduje náklady na trasu bez dlouhého tunelu na 8,5 miliardy korun.

Přidej se (beseda o kamionech)
01.03.2005	ČT2
Moderátor (Jindřich Pech): 
Zabíjí nás kamiony? Ano. Dnešní hádání o přírodě bude o problematice nákladní dopravy a o jejím hrozivém vlivu na nás i na přírodu. Předávám slovo průvodci dnešní diskusí Jindřichu Pechovi. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Negativní vlivy kamionové dopravy jsou všeobecně známé. Nicméně je třeba si je možná zopakovat. Pane Patriku. 
-----------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Můžeme jmenovat vysokou nehodovost, to znamená nehody, mrtví, zranění, pak tam máme emise, v případě kamionů jsou to především emise prachu, ale můžeme tam samozřejmě započítat i oxidy dusíku, které se nejvíce podílejí na zdraví lidí. Pak tam máme zácpy, které kamiony způsobují a v případě našeho vstupu do EU se do popředí dostal další vliv a to je velké přetížení našich komunikací, které se ničí a pokud se dneska má mluvit o elektronickém mýtném, tak je samozřejmě otázkou, zda zavedení mýtného sníží množství kamionů, které přes naši republiku jezdí nebo ne. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
K tomu se samozřejmě dostaneme. Pan Přibyl z Hnutí Duha, jaký je váš názor? 
-----------------------------------------------
Pavel Přibyl, Hnutí Duha: 
No tak samozřejmě kromě toho, že toto bych podpořil, tak si myslím, že dnes se setkáváme s tou situací, ačkoli jsme mnoho let dopředu věděli, že nastane. Ty analýzy, když se rozšířila EU v roce 92 na jednotný trh, ukazovaly, že tam ten skok v kamionové dopravě je také kolem 40%, což je zhruba to, čeho jsme svědky dnes u nás. Nebyla ovšem připravena žádná opatření, která by u nás nějakým způsobem se snažila alespoň ten nárůst tlumit. To znamená, že dnes přes naši republiku jezdí kamiony v podstatě skoro zadarmo a my se na to můžeme jenom bezmocně dívat a bavit se o tom, jestli je s tím vůbec možné něco udělat a případně co. A pak samozřejmě to, jestli se s tím podnikne, tak jestli bude dostačující vůbec z hlediska nějakého dlouhodobého rozvoje dopravního systému. Protože víme, že Evropa dálnice pro kamiony postavila, má v nějaké míře je zpoplatněné, ale neznamená to, že by tam té dopravy ubývalo. Ale spíše naopak. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane inženýre, souhlasíte s těmito názory? Nezaspal někdo? Nezdá se, že řešení, jako je mýtné, přichází příliš pozdě? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Já si samozřejmě myslím, že se nezaspalo v tomto státě, ale je potřeba si uvědomit, že samotné zpoplatnění dopravní cesty věc skutečně asi neřeší. I když samozřejmě poplatek za dopravní cestu by nějakým způsobem měl být vybírán, ale neznamená to, že poklesne provoz těch kamionů. Ten systém je potřeba řešit jiným způsobem a já, a už delší dobu, jako vidím spásu v tom, že vzniknou logistické systémy, které zajistí přepravu těch nákladů. Jiná cesta zřejmě nepovede do budoucnosti a to samotné zpoplatní, to je jenom pouze taková určitá berlička. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
I když se jedná o berličku z vašeho pohledu, nezdá se, že řešení zavádět mýtné přichází trochu pozdě? Vždyť přeci jenom asi nebyl problém odhadnout to, že k nárůstu kamionové dopravy dojde. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury:
Samozřejmě že to problém nebyl. Také se odhadovalo, že k tomu nárůstu kamionové dopravy dojde. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Proč se to neřešilo? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Ne. Ono to takhle úplně pravda není. Protože tam je potřeba vidět, že nějakým způsobem my tu dopravní cestu už zpoplatňujem. Platí se silniční daň, platí se dálniční známky a spíš je tady otázka, proč jsme nezvýšili, ale to není otázka na mě, proč jsme nezvýšili poplatek na tu maximální možnou hranici. Alespoň u těch těžkejch kamionů. Předpokládám, že k tomu dojde, že to je řešení v prvním kroku. Jinak samozřejmě ta naše silniční síť je velmi rozsáhlá a zpoplatnění dejme tomu, já nevím, těch 300 km dálnic by tu situaci nevyřešilo. Protože asi víte z tisku, že už proběhly česko-německé demonstrace na už skoro nepoužívaných hraničních přechodech, kam se v důsledku zavedení mýtného v Německu znovu vrátila kamionová doprava. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane Patriku. 
-----------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
No já si myslím, že tady stát, potažmo Ministerstvo dopravy právě zaspalo. A můžu to dokladovat asi na třech věcech. V lednu 2001 vzniklo elektronické mýtné ve Švýcarsku. Kamiony nad 12 tun přijedou do Švýcarska, je to na všech silnicích, ve Švýcarsku platí elektronické mýtné bez problémů. Leden 2004 elektronické mýtné v Rakousku, leden 2005 Německo. Leden 2006 možná Slovensko a někdy červenec 2006 možná Česká republika. Prostě jsme poslední. To je jedna věc. A druhá věc. Existuje usnesení vlády z října 2000 o reorganizaci dopravy v severních Čechách, kde se mimo jiné píše, že systém RoLa Lovosice - Drážďany bude fungovat do doby výstavby dálnice D8 a přidají se další miliony, asi 200 milionů, a bude fungovat i po dostavbě dálnice D8. Systém RoLa skončil měsíc po vstupu ČR do EU. Nesplněný slib. Zadruhé. Systém elektronického mýtného měl být zaveden po roce 2003. V roce 2000 v říjnu jsme měli na to tři roky, abychom zavedli elektronické mýtné po roce 2003. Je teď rok 2005 a nikdo to usnesení vlády prostě nesplnil. A bylo tam napsáno, že v červnu 2001 ministr životního prostředí a ministr dopravy předloží vládě, jak plní toto usnesení. Nikdo to neudělal. Takže podle mě jsme zaspali. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Určitě by bylo vhodné mít zde někoho z Ministerstva dopravy, bohužel nikdo z pozvaných se dnešní besedy nezúčastnil. Hovoří o roku 2006 jako o termínu zavedení mýtného v ČR. Já vím, že odborníci se s tímto názorem neshodují. Pane profesore, co si o tom myslíte? 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No ten termín je skutečně velmi napjatý a obávám se, že... 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Promiňte, že vám skáču do řeči. Napjatý nebo nereálný? To je důležité. 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No tak samozřejmě v nějakých mimořádných režimech projednávání legislativy potřebné k tomu, abychom mohli přijmout všechny instrumenty elektronického mýta, tak bychom snad ten termín mohli dostihnout. Ale to je čistě teoretická věc. čili tu reálnost vidím s velkým otazníkem. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Kdy vidíte konečný termín? 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No tak někdy ke konci roku 2006. Ale byl bych velmi rád a fandím tomuto systému elektronického mýta, aby ten instrument byl k dispozici na začátku roku 2006. To je můj názor. Jestli to stihneme, nevím. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane Felixi, vám ta situace musí vyhovovat jako autodopravcům. Přeci jenom mýtné bude o něco vyšší, než jsou dálniční známky... 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
Tak že by nám situace vyhovovala přímo, to myslím, že... 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Ale tak ekonomicky není nejhorší. Je v celku příznivá. 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
No bohužel tak ekonomická situace našich dopravců je jinými věcmi, než jsou vstupy v podobě mýta. Ale já bych tady zareagoval na pár věcí, které zazněly. Když to vemu popořadě, první, co jsme slyšeli od pana Patrika, že lidé se bouří jako proti kamionům, ale já myslím, že tady by bylo třeba říct, že lidé především nakupují a pracují a proto ty kamiony jezdí. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Přesto se bouří. 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
No tak holt je to daň za ten přepych, v kterém žijeme a... 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Máte pocit, že žijeme v přepychu? 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
Já myslím, že když se podíváme o dvacet let zpátky, tak že žijem v přepychu a myslím si, že by bylo jako férové říct, dobře, když chceme vrátit dopravu o dvacet let zpátky, tak ale současně tam vrátíme ekonomiku i obchod, protože ono to jinak nejde. Je strašná sláva, když se postaví nějaké průmyslová zóna, kde je nějaká továrna, ale nikdo jaksi že by se telepaticky tam přemísťovaly komponenty a hotové výrobky zase zpátky, to prostě někdo musí odvézt. Někdo musí zaplnit ty plné hypermarkety... 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
To je pěkné, ale musíte tam dojít do toho hypermarketu. Nesmí vás nic přejet na přechodu samozřejmě. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Tady to zní, jakoby to mýtné bylo samospasitelný prvek, ale ono není samospasitelný prvek. Co je cílem? Zaprvé buď můžeme chtít snížit přepravu těch kamionů po našich komunikacích a v tom případě si myslím, že po všech komunikacích, protože bych nerad, aby po zavedení mýtného se znovu vrátily kamiony do obcí a projížděly centrem obcí. To by asi to nadšení občanů příliš velké nebylo. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Může se to stát, předpokládáte? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury:
Buď je toto cíl. Anebo může být cílem vybrat víc peněz. Jiný cíl si tady v tom nedokážu představit. A pokud si vezmeme ten cíl vybrat víc peněz, tak si musíme uvědomit, že jediný, kdo má peníze, je občan. Nikdo jiný v tomto státě peníze nemá. Vynakládá je ten občan buď cestou státu, protože mu svěřuje nějaké působnosti, nebo je vynakládá sám a v tomto případě každá babička v horách si musí uvědomit, že ve svém kousku másla, v krabici cukru bude platit mýtné po cestě po dálnici. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Bojím se, že si to babička v horách neuvědomí. Pan Patrik to asi také vidí trošku jinak. 
-----------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Jak říkal už tady pan Novák, proč to mýtné není po celé republice jako ve Švýcarsku postupem času? Protože podle těch plánu v roce 2010 má být mýtné i pro osobní auta a možná i po všech silnicích, protože ten kamion jezdí kdekoliv. Ten ničí jakoukoliv komunikaci. Nejenom dálnici. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane Felixi, vám se to moc nelíbí. 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
No mně to připadá, že to je z jinýho světa úplně. Tak ono to nejde, že jo. My předbíháme tady nějakou evropskou legislativu, která vůbec ještě není přijatá, ani na ty osobní auta. Švýcarsko bohužel není v EU, proto tam zavedli mýto na všech silnicích. Ono to jejich elektronický mýto taky není moc elektronický, oni to odečítají z tachografů. Takže to je úplně něčem jinym. Jenom se o tom tady mluví a je to fakt velice specifická země. Takže jako těžko budeme uvažovat nad tím, co by mělo být, když k tomu úplně chybí legislativa. Vstoupili jsme do nějakého společenství a předem říkat, jo, tak my jsme tady proto, abychom ji okamžitě porušovali, protože se nám to nehodí, s tím nemůžu souhlasit jako v žádném případě. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Tohleto, jestli bude ve všech zemích mýtné nebo nebude, neřeší ten problém toho, že ty kamiony samozřejmě z těch dálnic se budou snažit hledat nějaké jiné cesty. Když si představím třeba plzeňskou dálnici, kterou všichni známe, tak ta je kompletně lemovaná silnicí druhé třídy, která se jmenuje 605, podle tý pětky dálnice. Je to bývalá silnice první třídy, čili kapacitně vyhovuje. A není žádný problém po této silnici potom projíždět, sice centrem obcí, ale vyhnout se placení mýtného. Čili tady je potřeba hledat ten systém takový, který bude schopen i eventuelních změn tak, aby do sebe zanesl ty objízdné trasy, na které se přijde. Protože doprava je jako elektrický proud a ta si vždycky nějakou cestu najde. Ten problém nespočívá v tom zpoplatnit ty kamiony, ale problém spočívá v tom dostat ty peníze skutečně do dopravní cesty. Protože dneska je situace taková, že samotná dopravních cesta jenom na těch přímých odvodech, co odvádí do veřejných rozpočtů, vydělává zhruba 76 miliard. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výdajích je 36,4. Jestli se nemýlím. Čili část z toho už dneska uniká. A když si přestavím, že začnu vybírat mýto a že to mýto svěřím firmě, která bude muset, já nevím, udělat celou řadu nákladných investic, tak se může stát, že nakonec do samotné dopravní cesty už nepřijdou peníze žádné. 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
Mýto nemá jenom za úkol generovat peníze na opravy, ale má regulační faktor. To znamená, že si uživatel té komunikace může vybrat. Jestli pojede levněji obchozí trasou nebo po dálnici nebo-li je někam veden. Teď jak zvolíme ty zpoplatněné trasy, tak zasáhneme do území. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pan inženýr říkal, že doprava je jako elektrický proud, tak že si najde cestu, teď jak to udělat, aby neprobíjel. Aby se nám doprava neobjevila tam, kde ji nechceme. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Právě proto o tom mluvím, protože tady neexistuje žádný rozumný systém, který by byl schopen tyhlety věci uregulovat. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Na to ale nebude nikdo slyšet. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury:
Já vím, že na to nebude nikdo slyšet. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Z těch obyvatel postižených obcí. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Jasně. Právě proto je potřeba to mýto koncipovat tak, aby nevyhnalo ty kamiony z dálnice, kde nám vadí relativně nejméně a nenahnalo je právě do těch obcí. O tom je celý ten systém. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane profesore, dá se to řešit nějakým způsobem? 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No já bych k tomu rád dodal, že hovoříme o dálnicích, tedy o silnicích a dálnicích. Já bych řekl, že železnice v tom našem současném 21. století, to jsou takový dálnice budoucnosti. Jednou skutečně zase se budeme vracet k tomuto typu dopravy, aspoň do jisté míry. Koneckonců mluví o tom dopravní politika EU. Tam je v tzv. bílé knize řečeno, že do roku 2020 bychom měli až zdvojnásobit či až ztrojnásobit objemy přepravované po železnici. Zejména určitého druhu zboží nebo substrátů apod. A v tom vidím i šanci pro naši železnici. Je pravda, že mýtné, o kterém my tady hovoříme, dostává trochu do harmonického pohledu i silniční dopravu, protože najednou dopravci budou platit za užití komunikace, řekl bych, v přiměřenější míře, než tomu bylo, řekněme, v dobách minulých a tady vyrovnávají ty nároky na užití dopravní cesty mezi železniční a silniční dopravou. To je jediná cesta. Jinak samozřejmě budeme vyhánět dopravu z jednoho místa na jiné a vlastně se dostaneme k té problematice tekoucího proudu, který probíjí všude a všechny nás brní. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Domníváte se, že stát vykazuje tuto činnost? Že hledá optimální řešení? Anebo je se vším trošku se zpožděním? Vím, že pan inženýr se mnou nebude souhlasit, ale rád bych to slyšel od vás. 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No já myslím, že nejsme ve vakuu ani jako stát. A evropská dopravní politika tyhlety trendy sleduje. Teď je potřeba, abychom se dokázali dobře napojit na programy, které v rámci EU rozumné odborné kruhy v tomto ohledu vykonávají. Já mám zato, že odbor dopravní politiky ministerstva nastartoval činnosti v této věci a jistě ho lze za to pochválit. Ale zatím to ještě nepociťujeme. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Pamatuji, kdy telefony byly tak, že každý měl drát od každého ke každému. Postupem času samozřejmě vznikly ústředny, které jsou propojeny kapacitním svazkem a mám drát pouze k ústředně a ten zbytek už se obstarává. A totéž musí proběhnout v té dopravě. Tam taky musí vzniknout nějaká ústředna, na kterou budou všichni napojeni a ta bude spojena nějakým kapacitním svazkem. A není to jenom o železnici teďko. Má tady význam i vodní doprava, protože ne každé zboží musí běžet rychle. 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
Celková dopravní politika EU směřuje k revitalizaci železnice a i technologicky, technicky, ale i v oblasti plánování jsou plánovány železniční koridory, které jsou velkokapacitními tepnami dobře využitelnými v rámci evropského kontextu. A tam je budoucnost železnice.
Určitě. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Proč to jde v Evropě a nejde to u nás, pane náměstku? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Kloutvor, CSc., náměstek GŘ České dráhy: 
Ano. Ta železnice má budoucnost. Když to povím hodně surově, tak v okamžiku, kdy ty dálnice budou přeplněny tolik, že po nich nebudou jezdit už ani osobní auta s majáčkama, tak ta renesance železniční dopravy zákonitě přijde. Čekat až na tento stav, by bylo samozřejmě tragickým omylem, protože na to je potřeba se připravit. To, že se vybudovaly koridorové tratě přes republiku, je jeden krok. Pak to chce ještě změnit vozový park, což v určité míře děláme, ale děláme to v míře, která odpovídá jenom poptávce po těchto vozidlech. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pan Patrik. 
-----------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Já jsem chtěl jenom připomenout, že ty dopravní politiky zemí EU, včetně teďka té naší nové, samozřejmě má revitalizaci železniční dopravy, ale mně z toho trošku čiší ta bezradnost, protože tohleto téma tam se několikrát opakuje, ale ještě nevidím tu realitu. Mít odvahu opravdu tu železnici podporovat prostě opravdu restriktivně. To znamená, kde je ekologická daňová reforma, která je v programovém prohlášení vlády? Na tom se nic neudělalo za ty dva roky. Takže tam je možná cesta postupně utahovat ten šroub tý silniční dopravy. Ta způsobuje 92% externích nákladů. To musí někdo zaplatit dopravci. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane inženýre. 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Já jenom jednu poznámku. Musíme si uvědomit, že ta železnice ty kapacity má. Protože dnešní využitelnost tratí podle mého odhadu, a kolegové možná znají přesnější čísla, se pohybuje u těch nejzatíženějších kolem třiceti procent. A myslím si, že ty tratě malé, ale ty nejsou pro tuhletu přepravu zajímavé, se pohybuje řádově v procentech. Pan profesor to asi ví lépe. 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
Je tam ale jeden malej háček. Jestliže chceme hovořit o železniční dopravě, která je velmi atraktivní pro dálkovou přepravu zejména, tranzitní, tak musíme vidět také problém interoperability, tj., aby ty vlaky technicky mohly skutečně jezdit přes naši síť a musíme ji dobudovat a dovybavit tak, aby měla ty standardy, které má síť západoevropská, že jo.
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
Jenom ještě jedna poznámka. Přesně to, co říkal pan profesor, ale musíme si uvědomit, že nás čeká systémová změna. My budem muset oddělit tu rychlou a lehkou dopravu železniční od té těžké. A k tomu jsme zatím nesáhli, zatímco okolní státy velmi čile na tomto pracují a pracují na tom za peníze EU. Ať to berem, jak to berem, dálnice není těžká dopravní cesta. Dálnice je dopravní cesta pro lehká rychlá vozidla na střední vzdálenosti. Tak ji můžem definovat. Čili podle mě ty kamiony na tu dálnici ani nepatří. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Já se trochu obávám, pane inženýre, že nastane situace i u našich diváků po shlédnutí dnešního pořadu, situace, kterou zažívám na vlastní kůži a určitě nejenom já, když se vrátím z různých jednání na téma kamionová doprava a budoucnost dálnice D8 a kdy ti lidé říkají, tak co, kdy? A já říkám, no já nevím. Kdo to udělá? Já říkám, měl by to udělat ten a ten. Těch plánů, co člověk zaslechl, těch prognóz, těch různých alternativ vyslechne člověk za měsíc takovou řadu, že si říká, to není špatný názor, to je dobrý nápad, že ten Svaz autodopravců má pravdu. Nicméně nechybí tady celková koncepce? My se bavíme o tom, musíme udělat, uděláme, dáme možná, ale konkrétní věci, kdy, kdo, jak, s jakou zodpovědností... 
-----------------------------------------------
Pavel Přibyl, Hnutí Duha: 
No tak myslím si, že prvotně samozřejmě úkol leží na vládě, potažmo na Ministerstvu dopravy, které teď k tomu má i příležitost, předložilo nový návrh dopravní politiky. Pokud tedy pokračují ty plány, tak jak byly původně sděleny, tak by měla poté následovat nějaká aktualizace rozvoje dopravní infrastruktury, která by měla nějakým způsobem realisticky zhodnotit ty možnosti, které tady jsou a opravdu stanovit prioritní projekty, nikoliv celý soubor projektů, jak jsme tomu byli svědky v polovině devadesátých let, kdy se stanovil plán, který byl naprosto nerealistický a plní se v podstatě z třiceti procent. A myslím si, že ale svoji roli tam samozřejmě můžou sehrát i občané. Já si myslím, že taková věc jako je právě ten tranzit v obcích, kde to opravdu obtěžuje extrémním způsobem ty obyvatele, tak samozřejmě může pohnout starosty k tomu, aby udělali nějaký krok, který nějakým způsobem akceleruje to řešení v oblasti tady těch kamionů, které si můžou proudit po dálnici nebo někde jinudy. Myslím si, že to může i potom motivovat i ČR ve vztahu k EU k nějakým opravdu aktivnějším vyjednáváním a nejenom vymlouvat se, jako Brusel řekl, toto máme tato pravidla a nemůžeme nic dělat. Čili myslím si, že tam je možné samozřejmě se do toho zapojit. Nenechával bych to všechno jenom automaticky na vládě a na Ministerstvu dopravy. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane profesore, jaký je váš názor? Kdo drží v ruce klíč od celého problému? 
-----------------------------------------------
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan FD ČVUT: 
No dopravní politika vlády musí být na stole na jaře nejpozději rozhodně. A zadruhé musí být otevřen prostor, aby se financování, protože chybí finanční zdroje, mohly účastnit dobře a bezpečně a efektivně i soukromé zdroje i samozřejmě kraje, aby tady vznikl dobrý model partnerství soukromého a veřejného sektoru při financování dopravních staveb. 
-----------------------------------------------
Martin Felix, tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA: 
Tady by bylo dobré přijmout systémové rozhodnutí v podobě procenta spotřební daně z uhlovodíkových paliv, které jde do Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato daň produkuje okolo 70 miliard ročně, ale jde tam pouhých 20% a zbytek se s tím látají jiné díry než silnice. A my jsme teda určitě byli aspoň pro těch 40% a pak by zdrojů bylo o hodně víc.
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane náměstku, kde vidíte řešení? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Kloutvor, CSc., náměstek GŘ České dráhy: 
Dopravní politika je koneckonců projev dobré společenské i politické vůle z hlediska ekonomického i ekologického vybrat a preferovat vhodné druhy dopravy. To, co mnohokrát zmiňujeme, srovnat legislativní finanční podmínky silniční a železniční dopravy. A z pozice Českých drah na tuto situaci, která já předpokládám, že přijde, připravit se. Parků, nákladních vozů, lokomotiv. To, co tady bylo řečeno, bez zbytečného zdržení, tak jako dnes kamiony přestupují hranice, aby nákladní vlaky přestupovaly hranice. A nebavíme se totiž v nákladní dopravě o vzdálenostech 80 nebo 100 km, o vzdálenostech 300, 400, 500 km a více. 
-----------------------------------------------
Moderátor (Jindřich Pech): 
Pane inženýre, nejste to vy, kdo drží ten klíček alespoň malinký? 
-----------------------------------------------
Ing. Jiří Novák, náměstek ředitele, Státní fond dopravní infrastruktury: 
No já musím malinko opravit pana kolegu. Já s ním souhlasím, co se týká toho zvýšení, ale po úpravě rozpočtového určení daní jde do Státního fondu dopravní infrastruktury pouze 9,1% daně z minerálních olejů. Ona byla přejmenována. Čili samozřejmě že vidím také cestu v tom, že tato daň se zvýší. A když to dám ještě do souvislosti s tím mýtem, tak já si myslím, že rozhodně asi v tom konečném řešení není samospasitelný systém, který bude sledovat každé vozidlo, kolik ujede kilometrů, bude vybírat za to ujeté... Prostě to je tak rozsáhlý systém, že to je spíš podnikatelský záměr pro zcela jiné aktivity podnikatelské, než je dopravní cesta. 
-----------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země:
Pokud to mám krátce říci, tak na Ministerstvu dopravy leží ta dopravní politika, u níž mi chybí samozřejmě termíny plnění těch úkolů a kdo to bude platit. Jinak je to pejsek a kočička vařili dort. U vlády mi chybí zavést ekologickou daňovou reformu, která může zohlednit jak energetiku, tak dopravu. To znamená ty vlivy na životní prostředí. A u Bruselu můžou státy, které se potýkají s tranzitem, více tlačit na zavádění externích nákladů v dopravě. No a samozřejmě plně se ztotožňuju s tím, aby občané, starostové měst a obcí začali být aktivnější. Příkladem může být starosta obce Dobré na R48, který musel uspořádat dvě blokády, než se začal stavět obchvat Dobré z peněz EU. Bohužel prioritou je D47, takže R48 je pozdější termín. Ale prostě museli uspořádat blokádu. Tak prostě pokud nebude tlak zezdola, tak ani ta odvaha na Ministerstvu dopravy ani ve vládě nebude.

Ekologové a starostové sbírají poslední podpisy pod petice k D8
2.3.2005	Zpravodajství ČTK	eul dpr, FIR
ÚSTÍ NAD LABEM 2. března 2005 (ČTK) - Ekologické sdružení Děti Země a starostové obcí sbírají poslední podpisy pod své petice k dostavbě dálnice D8 přes České středohoří. Severočeské sdružení obcí (SESO) prosazuje povrchovou variantu trasy se dvěma tunely a mosty, ekologové zase chtějí jeden 3,5 kilometru dlouhý tunel Kubačka. O trase budou příští týden rozhodovat ústečtí krajští zastupitelé. Děti Země zveřejnily petiční výzvu na konci ledna. K dnešnímu dni ji podpořilo 3420 lidí z celé České republiky. "Výzva splnila svůj cíl, tedy vyvolat u veřejnosti zájem o návrh, kterým by se mohly ukončit desetileté spory o D8," řekl dnes ČTK Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle odhadu ekologů by tunel Kubačka měl být postaven v červnu 2012 a náklady na stavbu úseku by vzrostly o 20 procent na deset miliard korun. Podpisovou akci ukončí ekologové v neděli večer.
Severočeské sdružení obcí se proti stavbě tunelu Kubačka postavilo na začátku února. Nyní je na jeho petičních arších kolem 5000 podpisů. Petici s názvem Ne dalším průtahům stavby dálnice D8, Ne tunelu Kubačka podpořili například zastupitelé Ústí nad Labem, Lovosic na Litoměřicku nebo Děčína. SESO bude podpisy sbírat ještě v pátek na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem a archy předá 9. března zastupitelům.
Povrchovou trasu dálnice navrhuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby. Náklady na 16,5 kilometru dlouhý úsek z Lovosic do Řehlovic na Ústecku odhaduje na 8,5 miliardy korun. Podle ředitele ŘSD Petra Laušmana by celá dálnice měla být zprovozněna v roce 2008. Dlouhý tunel podle Dětí Země méně uškodí přírodě než povrchové vedení dálnice. "Navíc u lomu Prackovice je rozsáhlé sesuvní území, kterému by se ŘSD při stavbě Kubačky vyhnulo," uvedl Patrik. ŘSD ale namítá, že tunel je energeticky náročná stavba, takže o jeho ekologičnosti lze pochybovat. Starostové jsou proti zdržení dostavby. Na konci příštího roku by měl být zprovozněn úsek z Ústí nad Labem k česko-německé hranici a veškerá doprava pak bude muset projíždět přes obce podél Labe nebo po silnici E55 přes Bílinu a Teplice. Podle regionálních politiků by tak severu Čech hrozil dopravní kolaps.

Děti Země své postoje nemění a věřím, že sociolog Sedláček se umí nejen ptát
3.3.2005	Deník Litoměřicka	Miroslav Patrik
Je jistě dobře, když se do diskusí o společenských problémech zapojují i vědci různých oborů, naposled o dálnici D8 dne 17. února v Deníku Litoměřicka sociolog Oto Sedláček. Je to dobře i proto, že sociologie je vědou, která by měla popisovat a vysvětlovat chování a postoje společnosti či jejích skupin. Ovšem jeho článek překvapivě obsahuje spíše více otázek, než odpovědí. Přitom bych předpokládal, že desetileté ožehavé téma na Litoměřicku, jakým je výstavba této dálnice, by si od něho zasloužilo více pozornosti. Pokud bychom se tedy podívali do novin z poloviny 90. let, zjistili bychom, že Děti Země mají stále stejný názor: Výstavba velkokapacitní silnice do Německa je nutná. Nicméně pokud by to nešlo udělat mimo Chráněnou krajinnou oblast České středohoří, např. přes Mostecko s velkou nezaměstnaností, tak z principiálního hlediska je možné ji přes toto území vést jen s dlouhým tunelem. Vzhledem k tomu, že termín její dostavby je těžko odhadnutelný, již tehdy jsme doporučovali, aby v obcích a městech na E55 byly mezitím postaveny obchvaty a nějaká technická opatření na zmírnění vlivů kamionů (poplatky) či byl zaveden a fungoval systém RO-LA.
Tyto naše rady se ale příliš nenaplnily - takový Velemín si obchvat nevybudoval, RO-LA skončila loni v červnu, ačkoliv tu měla být i po zprovoznění dálnice, a elektronické mýtné tu bude až od 1. ledna 2006. Přitom usnesení české vlády č. 993 z 11. října 2000 tvrdilo, že mýtné bude zavedeno již po roce 2003. Sociolog by tedy třeba mohl vysvětlit důvody a důsledky toho, proč Ministerstvo dopravy toto usnesení nesplnilo. Kvůli tomu teď lidé trpí na mezinárodních tazích po celém státě, nejenom na E55. Je také nutné připomenout, že "vládní odborníci na odhady termínů dostavby dálnice D8" jsou asi spíše laiky, neboť od roku 1993 se zatím ani jednou nestrefili - ať to byly roky 2000, 2002 či 2005. Přitom jistě znali všechna rizika. Patrně je ale ignorovali. Nelze proto ani nyní očekávat, že by se úsek přes Středohoří podařilo postavit do prosince 2008, když podle nejnovějších údajů ŘSD ČR by poslední stavební povolení mělo být vydáno v lednu 2007, tzn. termín by mohl být třeba v roce 2010. Asi nemá cenu jim už věřit, navíc když neznáme výsledky šesti podaných žalob.
Za této situace občanská sdružení přišla loni v říjnu s kompromisním návrhem ukončit vzájemné spory o vedení dálnice v CHKO. Pokud by se podařilo vybudovat aspoň tunel Kubačka délky 3,4 km, který využívá stávající povrchovou trasu, sdružení stáhnou žaloby a budou se aktivně podílet na jeho rychlé přípravě. Právní hantýrkou by šlo o mimosoudní dohodu. Termín dostavby D8 tak bude v rukou investora, občanských sdružení a správních orgánů, a nikoliv soudů. Tento návrh dokonce během měsíce podpořilo na internetové stránce www.tunelkubacka.ecn.cz již více než tři tisíce tři sta osob. Je možná proto škoda, že sociolog Sedláček ve svém článku neuvedl svůj názor třeba na to, proč stát zkouší připravovat a budovat dálnici D8 v rozporu s řadou zákonů, proč neumí komunikovat a vyjednávat s různými názorovými skupinami a proč zcela selhal při řešení očekávaného nárůstu kamionové dopravy po našem vstupu do EU, když si dokonce na toto téma vydal vlastní usnesení. Mě by jeho názory na tyto zásadní otázky zajímaly daleko více, než spekulace o tom, zda jezdím autem či nikoliv. Není mi totiž zřejmé, jak moje odpověď na tuto otázku třeba urychlí dostavbu dálnice D8. Autor je ekolog.

Stavba Kubačky je podle ekologů kompromisem
3.3.2005	Deník Litoměřicka	eva
Na webových stránkách ekologické organizace Dětí Země www.tunelkubacka.ecn.cz lze najít text petice, pod který se do včerejšího dne podepsalo zhruba 3,5 tisíce lidí nejen z Ústeckého kraje. Podpisy sem přicházejí z celých Čech, což mnozí kritizují s tím, že k tak závažné věci by se měli vyjadřovat pouze obyvatelé, kterých se způsob dostavby dálnice přímo dotýká. Lidem, kteří nemají přístup k internetu, nyní přinášíme text petice: "Spory o podobu dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří probíhají již od roku 1994. I když investor pro ni získal územní rozhodnutí, byla její trasa podle veřejného ochránce práv a Nejvyššího kontrolního úřadu vybrána v rozporu se zákonem. Ke stejnému závěru došel také odborný posudek fakulty architektury ČVUT, který prokázal, že tato povrchová trasa negativně ovlivní krajinný ráz. Proto bylo proti tomuto postupu podáno již šest soudních žalob.
Nyní se zdá, že celý spor může být konečně ukončen kompromisem, kterým je výstavba tunelu Kubačka délky 3,35 km. Tunel se nachází mezi obcemi Dobkovičky a Radejčín, kde podchází území zahrnuté do Evropské ekologické sítě. Na stávající trase by nahradil dva krátké tunely a obrovské estakády v celkové délce 777 m. Trasa s tunelem by také nezničila evropsky unikátní ráz krajiny a vyhnula by se nebezpečné sesuvné oblasti. Žádáme proto Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby schválilo v ekologicky hodnotné části CHKO České středohoří na dálnici D8 výstavbu tunelu Kubačka. Toto rozhodnutí by umožnilo stáhnout podané žaloby a ukončit dlouholeté spory. Dálnice by pak mohla být dokončena ku prospěchu přírody a krajiny i obyvatel měst a obcí na mezinárodní silnici E55. Připojte se a podpořte ochranu přírody a krajiny v Českém středohoří pro budoucí generace."
PETICE EKOLOGŮ
* Dosud se podepsalo asi 3,5 tisíce lidí
* Její oponenti kritizují fakt, že jde o lidi z celé republiky, jichž se dostavba dálnice Českým středohořím netýká
* Ekology prosazovaný tunel Kubačka mezi obcemi Dobkovičky a Radejčín by měl být dlouhý 3,35 kilometrů
* Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude o dostavbě dálnice jednat příští středu

Názory ve vesnici jsou rozdílné
03.03.2005	Deník Litoměřicka	eva
Dostavbu dálnice bez tunelu Kubačka podporuje také vedení obce Prackovice nad Labem. A to i přesto, že při realizaci této varianty by dálnice byla více vzdálená od vesnice. "Lidé jsou ale dnes prodlužováním celé výstavby tak otráveni, že touží jen po rychlé dostavbě," poznamenal starosta Prackovic Josef Kodýtek. Ne všichni obyvatelé obce však mají stejný názor jako její představitel. Pod peticí ekologů jsou například podepsáni prackovičtí manželé Bartošovi. "Vím, že je dálnice jednoznačně potřeba, ale my musíme zachovat přírodu pro naše děti, a ne myslet jen na sebe," tvrdí Josef Bartoš. Podle něj nemůže dálnice necitelně rozrýt tak krásné území, jakým je České Středohoří. "Hrozí, že Kubačka dostavbu prodraží a oddálí, ale kdyby vláda několik let neignorovala názory Dětí Země, kteří to s námi myslí dobře, nemuselo k této situaci dojít," dodal obyvatel Prackovic. 

Petice obcí poráží petici ekologů
03.03.2005	Deník Litoměřicka	Eva Břeňová
Obce zatím nad ekology vítězí. Alespoň v počtu podpisů pod peticí žádající urychlenou dostavbu dálnice D8, kterou podepsalo minimálně pět tisíc lidí. U petice Dětí Země, které prosazují v oblasti Českého středohoří výstavbu tunelu Kubačka, se prozatím objevilo zhruba 3,5 tisíce jmen. Kdo chce podpořit dostavbu dálnice D8 přes České středohoří bez tunelu Kubačka, má poslední šanci. Už jen do konce tohoto týdne jsou na úřadech většiny měst na Litoměřicku k dispozici petiční archy Severočeského sdružení obcí (SESO). Například v Litoměřicích je lze nalézt v informačním centru městského úřadu, v jeho recepci nebo na odboru dopravy v Topolčianské ulici. "Počátkem příštího týdne budou z celého Ústeckého kraje archy sváženy, abychom je předali zastupitelům Ústeckého kraje," uvedl včera Jaroslav Kubera, teplický primátor a jednatel petičního výboru, jehož členy jsou za Litoměřicko lovosický starosta JanKulhánek, velemínský starosta Jiří Skalický a tajemnice Hospodářské a sociální rady Litoměřicka Tatiana Kočařová. Svozy z míst, kde jsou petiční archy k dispozici, probíhají už zhruba týden. "Z nich vyplývá, že máme shromážděno zhruba pět tisíc podpisů, ovšem ve skutečnosti je toto číslo vyšší. Konečnou sumu budeme znát až počátkem příštího týdne, kdy archy zkompletujeme," konstatovala asistentka ředitele SESO, které sídlí v budově ústeckého krajského úřadu, Lenka Barvínková.

Účet vystaví České středohoří
3.3.2005	Haló noviny	Jan Zeman
Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude pravděpodobně 9. března 2005 hlasovat o případné změně územního plánu ve věci vedení dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) České středohoří. Zaznělo dost siláckých slov, že se s ekologickými kacíři vyjednávat nebude (jako by se nějak moc vyjednávalo), že se jim ústupků již udělalo dost (vím jen o ústupu od trasy vedoucí přes velké sesuvné území Malého Lovoše v Českém středohoří pro akutní hrozbu jeho sesuvu). Zákon nezákon, co si umanuli, to prosazovali a co jim stálo v cestě, mělo smůlu. Že se to nejednou pořádně zašmodrchalo a protáhlo, je jiná věc.
Geologové varují
Když jsem se dotazoval geologa Vojena Ložka staršího, co si o dálnici D8 přes CHKO České středohoří myslí, vyjel velice ostře: »Kdo tohle vymyslel! Nevědí snad, že celé České středohoří je geologicky velice nestabilní, že jsou v něm větší i menší sesuvy na denním pořádku?« Před 110 lety sesuv vrchu Kozí na dva měsíce zastavil provoz na trati Ústí nad Labem - Děčín, sesuv Skalek u Moravan, sesuv sedla Páneč poblíž obce Táhliny na silnici Milešov - Bílina, předloni se sesouval svah v Ústí n. L. -Vaňově. Jmenoval další a další velké sesuvy... »Geologické poměry v Českém středohoří nejsou podrobně prozkoumané, značná překvapení jsou možná,« pokračoval. »Oficiální trasa dálnice D8 nemá mnoho možností - je nutné ji vést na vysokých a zejména hlubokých pilotech, jinak hrozí aktivace celého území a jeho rozsáhlé sesuvy i s dálnicí, v krajním případě až do údolí Labe. Pro sesuvná území plánovali za 2. světové války vést dálnici D8 mimo České středohoří.« Tunel Kubačka 3,35 km dlouhý vidí »jako reálný, geologicky komplikovaný, srovnatelný s tunelem délky dva km Panenská na podhůří Krušných hor.«
Obavy Vojena Ložka sdílí i geolog Vladimír Cajz z Akademie věd ČR. Má za to, »že zhruba víme, co nás čeká v oficiální trase i při ražbě tunelu Kubačka. Ekonomické porovnání není zdaleka tak jednoduché - tunel vůbec nemusí být dražší. Záměrně se totiž mlčí o nutnosti pilotáže nejméně do 40metrové hloubky v okolí Prackovic. V případě předpokládaného krátkého tunelu v lomu už dávno víme, že horší horniny nelze ani očekávat. Nutně se budou muset betonovat hluboce založené ochranné zdi v celém starém lomu, kde je již 2x aktivovaný malý sesuv.« Naznačuje, že prodejní odborníci se vždy najdou. O geologii tunelu Kubačka délky 3,35 km říká: »Téměř 2/3 trasy jdou ve slínovcích (není třeba průzkumná štola, stačí několik vrtů z povrchu - lze razit štítem). Pak přijde zlom - jak to na něm vypadá se stabilitními a hydrogeologickými poměry, je nutno důkladně ověřit. Osobně nečekám žádnou tragédii - metro v Praze zvládlo horší věci. Poslední asi třetina půjde ve vulkanitech (ale tyto rozhodně nemohou být horší, než ty, kde v současnosti riskují životy razičů průzkumné štoly v Prackovickém lomu). Pro tuto část je průzkumná štola nutná až do zlomu a malinko za něj, ale lze ji přece dělat jako u tunelu Panenská - jeden tubus tunelu hotový ihned po jejím dokončení. Na to jsou experti.«
Automobilový terorismus pokračuje
Hlavním argumentem pro rychlou stavbu dálnice D8 je neúnosná šikana občanů auty včetně kamionů. Že tuto šikanu produkuje již 15 let katastrofální dopravní politika ČR, se neuvádí. Občané jsou prý pro rychlou dostavbu dálnice. U občanů zle sužované Bořislavi a Velemína to sotva překvapí. A to přesto, že oficiální trasa odsuzuje k trvalému živoření občany sousední Vchynice. Solidarita se slabými a bezmocnými byla v ČR nahrazena solidaritou s všehoschopnými. V Halo novinách ze dne 10. 2. 2005 se neuvádí názor občanů obce Vchynice. V roce 1996 při veřejném projednávání posuzování vlivů na životní prostředí dálnice D8 přes České středohoří tehdejší starosta Vchynice přišel mocné prosit, aby mu pomohli zpacifikovat nespokojené občany obce. V referendu prý tříčtvrtinovou většinou odmítli vedení dálnice D8 přes obec Vchynice. Výsledek referenda mocní ignorovali.
Tragédii v Českém středohoří založil ministr dopravy Jan Stráský
V listopadu 1993 vláda Václava Klause (ODS) na návrh tehdejšího ministra dopravy a spojů Jana Stráského (ODS) schválila novou koncepci rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic. V rozporu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí nedovolila její posouzení. Obávala se, že by dálnice přes CHKO České středohoří neprošla. Neprošla při EIA koncepce dopravních sítí z r. 1998. Dálniční spojení Praha - Drážďany přes České středohoří mělo dvě málo konfliktní alternativy -liberecký koridor (dálnice již byla u Turnova a dala se kolem Liberce a Hrádku n. N. postavit mnohem rychleji, šetrněji a levněji) a mostecký koridor (chomutovská dálnice se dala vést kolem Loun a Mostu přes Krušné hory s tím, že by se v Sasku dělila na větev do Drážďan a větev do Lipska). Ministr Stráský však alternativy zavrhl. Jeho úředníci pak vyjednali s úředníky ministra životního prostředí Františka Bendy (KDU-ČSL) trasu přes České středohoří i přes Vchynici a rozsáhlé sesuvné území kolem lomu Prackovice. Horší trasa se již prý nenašla. Důvod takové volby nevím. Obavy nacistů ze sesuvů sdílela i vláda KSČ v 80. letech, a proto plánovala velký tunel, podobný tunelu požadovaném dnes ekology. Všechny snahy o diskusi o ní byly odmítány. S kacíři se nevyjednává a basta.
Záměr vést dálnici přes CHKO České středohoří a velká sesuvná území podporovala kohorta politiků z Prahy a z Ústí nad Labem. Mnozí poslanci místo, aby se snažili tlumit narůstající hypertrofii silniční dopravy, mocně stimulovanou jejím neoprávněným ekonomickým a jiným zvýhodňováním, opakovaně a někdy i úspěšně prosazovali snížení beztak velmi nízké silniční daně a spotřební daně na pohonné hmoty. Podmínky vstupu ČR do EU byly v dopravě sjednány tristní. Dle některých »je jejich základním kladem, že auta dostala zelenou a ekologové přes držku«. Především »přes držku« dostalo zdraví lidí a životní prostředí! Berou politici vážně, že při stávající dopravní politice budou za pár let vyježděny vesnické komunikace a za dalších pár let i jejich modla - dálnice? Asi ne.
Jednání 9. března bude zřejmě tristní
Nezdá se, že by se zastupitelé Ústeckého kraje chtěli seznámit s jinými názory, než kterými je léta krmí Ředitelství silnic a dálnic. O tunelu Kubačka se přitom mohou snadno dovědět na internetové stránce. Nechme se tedy překvapit, jak hlasování dopadne. Inu: »Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra...,« zpívával Karel Kryl. Převálcovali prý již kdejaký zákon, převálcují prý i obec Vchynici, evropský systém ochrany přírody - soustavu Natura 2000 a velká sesuvná území. Jen nevím, co na to EU a zejména, co na to ona sesuvná území. Uznají, že jsou šarlatánskou hypotézou?

Dejte si bacha na eštismus
3. 3. 2005	Právo (příloha Salon)		Karel Kuna
České středohoří má rozetnout dálnice, o tom je už mnoho let rozhodnuto. Ale nic nemusí být zcela definitivní: před několika týdny přišly ekologické organizace s pozoruhodnou iniciativou, tentokrát nikoliv proti nějaké stavbě, ale naopak pro tunel ražený vrchem Kubačka u Prackovic nad Labem. Povrchová dálnice v těchto místech neodporuje jenom přírodě, ale zřejmě i zákonu, jak ukazuje zpráva ombudsmana Otakara Motejla. Salon je literární příloha a tunely samozřejmě nepatří k běžným tématům literární debaty. Nechci se tu také zabývat detaily, ty si každý může najít na internetové stránce www.tunelkubacka.ecn.cz. Jde ale o to, že tenhle konkrétní tunel může zachránit několik kilometrů dlouhý pás nádherné krajiny. A krajina a literatura jsou odedávna nerozlučně spojeny. Nejde jen o literaturu o přírodě či popisy v románech - lidé, kteří rádi čtou, se také rádi procházejí krajinou a rádi se s ní různě zaplétají.
Ekologové z nevládních organizací jsou často považováni za fanatické odpůrce pokroku, kteří bojují proti všem velkým stavbám, vyhledávají formální chyby při jejich povolování a snaží se na nich stavět nekonečné soudní pře. Kdo si něco takového myslí, s tím asi nepohne žádný obecný argument -ať se tedy podívá na jakýkoliv konkrétní příklad, například obchvat Plzně, kde tvrzení, že ekologičtí aktivisté odsuzují město trpět, byly účelovou lží zastírající, že šlo o boj za jinou variantu trasy. Já nyní nabízím dálnici Českým středohořím. Motejlova zpráva konstatuje, že se úředníci při povolování stavby nezabývali žádnou alternativou, což požaduje zákon i zdravý rozum. Naopak ekologové nyní nabízejí ústupek - stáhnout všechny žaloby, bude-li dálnice aspoň v části chráněné oblasti skryta v tunelu. Chápeme-li fanatika jako toho, kdo neuznává žádné alternativy, vycházejí z toho zastánci dálnic o dost hůř. Myslím, že podobné stavby by vzbuzovaly větší veřejný odpor, kdyby nás nekonejšil postoj, který pracovně nazvu „eštismem“. Dal by se shrnout asi takto: „No jo, dálnice do Berlína musí být, to je holt pokrok, kus Středohoří bude pryč, ale eště máme jiný hezký místa.“
Dal bych si na eštismus pozor. Pamatuju si totiž, jak jsme s kamarádkou slavili první jarní zahrádkové pivo v Opárnu, hlína středohořských svahů kořenně voněla, radost z cesty někam na Bílku se mísila s jarním neklidem. Nebo abych se nepamatoval na uchvacující výhled při sjezdu z Kozákova, na Trosky a Rovensko s obrácenými zvony. Taky si pamatuju na nespočet cyklojízd na druhou stranu, do Tábora přes Kamenný Přívoz, na Hrubínovy Lešany a hekání v táhlém kopci kolem Netvořic podél chrp na okraji polí. V Táboře jsme pak jako děti podnikli tajuplný výlet na Kozí hrádek, Jan Hus jako by si jen odskočil na houby. A jak bych si nepamatoval na procházky po severním okraji Prahy, polními cestami na Lysolaje a Horoměřice.
Tyhle cesty spojuje jedno - jak jsem postupně zjišťoval, vedou těsně u plánovaných dálnic, případně se přes ně cikcak motají. Vzhledem k tomu, že jsem se nikam nevydal s vědomím, že se chystá nějaké betonování, je to téměř statisticky náhodný výběr. Když si to dám všechno dohromady - s tím, že na Libický luh a do východních Krušných hor se teprve chystám -zůstává mi rozum stát. Hlavně proto, že se nic neděje, že se jakoby řeší pár dílčích dopravních problémů, a přitom obrovská území dostávají podobu trávníku uvnitř kruhového objezdu. Z tohoto pohledu je každý jednotlivý případ mnohem naléhavější: „Dálnice povede tady, tady a eště tady.“ Pokud se nám někde eštimus obrátil vzhůru nohama, je tu ještě zkvalitňovací klička. Všiml jsem si, že v dnešní době se už nikdo veřejně nechlubí tím, že mu je krajina ukradená. Zastánci betonování místo toho tvrdí, že dálnice „prostředí naopak zkvalitní“. Poprvé mi to říkal ještě před listopadem 89 policajt, který dohlížel na demonstraci proti vedení autostrády pražskou Stromovkou. Od té doby se tahle prohnaná fráze stala všudypřítomnou, osobně jsem ji slyšel i od člena ministerské komise, která se dálnicí v Českém středohoří zabývala. Je vůbec možné, aby lidé, kteří někdy v krajině doopravdy byli, věřili podobným nesmyslům?
Pro vysvětlení sahám po knížce nedávno zesnulého Michala Černouška Psychologie životního prostředí. Ukazuje zde tři psychologické typy našeho vztahu k prostředí. Typ zvaný ektomorf do krajiny promítá své duševní pochody, endomorf na sebe nechává okolí působit, dokáže se nechat okouzlit. Konečně mezomorf vnímá krajinu jako prostor dobývání, podnikání. Tady ale vzniká vážný problém, protože krajina je bohužel jen jedna pro všechny a ektomorfové i endomorfové musí žít v takové, kterou mezomorfové neustále -z jejich pohledu - zkvalitňují.
Dohoda o tunelu v Českém středohoří by mohla naznačit řešení do budoucna. Tedy podporu staveb, které budou „chytřejší“, citlivější k prostředí (nebudu tu opakovat známé příklady, jak se tohle daří prosazovat v Německu Zeleným a že i za to dostávají ve volbách hlasy), a tím vyjdou vstříc -vedle přírody samotné - taky lidem, co nepatří k mezomorfnímu typu. A doba mezomorfní, kterou momentálně vidíme kolem sebe, přejde třeba ve starší dobu endomorfní a eštismus dostane první vážnější ránu. To by byl důvod pro pořádný mejdan.
Pozn. red.: V úterý 8. 3. by mělo zastupitelstvo Ústeckého kraje projednávat změnu územního plánu - rozhodne, zda dálnice povede tunelem nebo po estakádě.
Ekologická varianta D8 by prý oddálila její otevření až o pět let
4.3.2005	Zpravodajství ČTK 	ece dpr MOL
ÚSTÍ NAD LABEM/PRAHA 4. března 2005 (ČTK) - Varianta přechodu dálnice D8 přes České středohoří jediným tunelem Kubačka, kterou prosazují ekologové, by stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení minimálně o čtyři až pět let. Novinářům to dnes řekl Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. Ekologové argumentují tím, že současná trasa stavby, která má spojit Prahu s Drážďanami, nebyla projednána v souladu se zákonem a soudní řízení mohou stavbu oddálit na stejnou dobu i při již schválené variantě. O možné změně územního plánu z nyní schválené varianty dvou tunelů na jeden bude příští středu jednat zastupitelstvo Ústeckého kraje. Může buď potvrdit současnou delší trasu se dvěma tunely a přemostěním, která má stát 7,5 miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem a podle ŘSD by byla o dvě miliardy dražší. Ekologickými přínosy varianty v jednom tunelu by podle ŘSD byl jen nižší hluk a menší vliv na krajinný ráz. Zásahem do krajiny by však byly výdechy z tunelu, které odvádějí zplodiny. Za lichý označil Laušman argument ekologů, že by dálnice na povrchu ohrožovala zvířata, která by nemohla volně migrovat. Investor totiž do projektu zapracoval řadu opatření, jako jsou podchody a přechody pro zvířata.
Dalším argumentem ekologů je fakt, že při kratší tunelové variantě bude jízda autem o 640 metrů kratší a bez velkých převýšení. Sníží se tak spotřeba paliva, a tedy i emise. Při delším tunelu je však na druhou stranu nutné počítat s náklady na jeho provoz s osvětlením a odvětráním. Podle ekologů je podstatné, že stavbou s jedním tunelem bude pro budoucí generace ochráněna hodnotná část krajiny, která byla zařazena do evropské ekologické sítě Natura. Výzvu ekologů pro dlouhý tunel podpořilo na internetových stránkách zhruba 3600 lidí, dalších 1500 se podepsalo na petici. Miroslav Patrik z Dětí Země dnes ČTK řekl, že seznam signatářů předají ekologové v pondělí krajskému úřadu. K výzvě se připojili například herci Radovan Lukavský, Ladislav Mrkvička nebo David Prachař.
Pod petici starostů obcí na severu Čech Ne dalším průtahům dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka se podepsalo přes 6000 lidí. Podpisy dnes Severočeské sdružení obcí (SESO) sbíralo na náměstí v Ústí nad Labem. "Bojím se dopravního kolapsu ve městě a také se chci rychleji a bezpečněji dostat do Prahy, kam denně dojíždím za prací," řekla ČTK jedna z podepisujících se žen. Ke stánku přišlo od rána svůj názor vyjádřit několik desítek Ústečanů. Petici podepsal také například hokejista Jiří Šlégr. Ředitel SESO Pavel Tošovský upozorňuje na to, že elektronická petice ekologů je podle českých zákonů bezcenná. "Pouze papírové formuláře vyhovující petičnímu zákonu jsou směrodatné," řekl. Pokud ekologové svůj postoj před ústeckými zastupiteli 9. března neobhájí, jsou připraveni bránit ho žalobami. "Pokud se kvůli ekologům zprovoznění dálnice oddálí, určitě je lidé na severu Čech zavrhnou, protože o jejich životě budou rozhodovat lidé z Brna nebo Prahy," řekl ČTK ústecký hejtman Jiří Šulc.
Rychlejší dostavbu dálnice podporuje podle dnes zveřejněného průzkumu společnosti Factum Invenio zhruba 35 procent obyvatel Ústeckého kraje. Stavbě tunelu Kubačka dává přednost více než 27 občanů, asi pětina populace zůstává nerozhodnuta. Povědomí o sporech o dálnici D8 mají asi dvě třetiny obyvatel republiky. Dálnice D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena stejně jako všechny úseky na české straně s výjimkou právě 16,5 km dlouhé trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

Obce volají po rychlé dostavbě D8
4.3.2005	Ústecký deník		eva
Petici organizovanou Severočeským sdružením obcí podepsalo do současné doby zhruba 5 tisíc lidí. Text výzvy je následující: "Současná varianta trasy dálnice D8 přes České středohoří je kompromisem již dříve dohodnutým s ekologickými organizacemi a s Ministerstvem životního prostředí ČR. Požadavek ekologických organizací obsažený v petiční výzvě, s níž se nyní obracejí na Zastupitelstvo Ústeckého kraje, ale představuje zvýšení nákladů dostavby dálnice o 3,5 miliardy korun a její oddálení o 3 až 5 let! Tunel Kubačka není kompromisním řešením, jak tvrdí ekologické organizace. Naopak, obcím sužovaným neúměrně narůstající intenzitou kamionové dopravy na silnici E55 přináší smutnou jistotu do dalších let, jistotu života v sousedství nepřetržitého proudu kamionů překonávajících České středohoří jednoproudovou silnicí, v těsném sousedství s domy, v nichž žijí rodiny s dětmi. Statistika nehodovosti nelže - katastrofální následky takto kumulované dopravy v dotčeném úseku silnice E55 lze jednoznačně prokázat a strach občanů postižených obcí především o životy a zdraví svých dětí je naprosto opodstatněný.
Není náhoda, že pod výzvou ekologických organizací lze jen stěží nalézt podpisy obyvatel obcí Velemín, Bořislav, Žalany, Dubí, Bystřany, osad Bílka, Kozlíky, Velvěty a dalších, ležících na jedné z dopravou nejpřetíženějších silnic České republiky. Na ekologická opatření spojená se současnou k realizaci připravenou variantou trasy dálnice D8, tj. bez tunelu Kubačka, byla vynaložena více než miliarda korun. Na ochranu krás Českého středohoří bylo podle nás vynaloženo mnohem více finančních prostředků než na ochranu lidí a především těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu - nevinných dětí, jejichž životy a zdraví narůstající kamionová doprava na silnici E55 neúnosně ohrožuje. Jakkoli mohou být motivy autorů ekologických aktivit a jejich sympatizantů z Prahy, Brna či Ostravy pochopitelné, doufáme, že i signatáři petice ekologických organizací uznají, že my, kteří se rozhodli v dané lokalitě žít, pracovat a vychovávat zde příští generace, máme skutečný zájem o zachování kvality životního prostředí v dotčené oblasti Českého středohoří. Proto co nejrozhodněji odmítáme jakékoli další průtahy ve výstavbě dálnice D8 přes České středohoří, k nimž současné "ekologické" aktivity směřují. Žádáme Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby odmítlo prodlužování výstavby dálnice D8 v Českém středohoří a podpořilo stávající variantu dálnice D8 bez tunelu Kubačka. Řekněte NE dalšímu prodlužování stavby dálnice D8."

K petici proti tunelu se mohou připojit i další lidé
4.3.2005 	Děčínský deník		pes
Před týdnem petiční výzvu nazvanou NE dalším průtahům stavby dálnice D8, NE výstavbě tunelu Kubačka podpořili na svém zasedání zastupitelé Děčína. Teď mají podobnou možnost připojit se k petici, která odmítá požadavky organizace Děti Země na výstavbu dálničního tunelu v Českém středohoří, také další děčínští obyvatelé. "Podpisové archy jsou k dispozici jak na recepci radnice na Mírovém náměstí, tak v druhé budově, v bývalém sídle okresního úřadu v ulici 28. října. Lidé se mohou k petici přidat i elektronickou cestou, na webových stránkách města," informoval děčínský starosta Vladislav Raška.

Boj o dálnici staví proti sobě Šlégra a Rössnera
4.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	čer, fkr, ČTK
Do sporu o dostavbu dálnice přes Středohoří se zapojily osobnosti. Nezvykle ostrý boj se v těchto dnech rozhořel mezi příznivci a odpůrci stavby tunelu Kubačka na trase dálnice D8 přes České středohoří. Oba tábory pro prosazení svých názorů vypsaly petice, pod nimiž je zhruba stejně podpisů, oba se trumfují tím, kteří známí lidé za nimi stojí. Teď navíc na podpisové archy získávají i slavná jména. Pod petici zastánců rychlé dostavby bez tunelu pod chráněnou oblastí se podepsal hokejista Šlégr, naopak herci Rössner, Lukavský, Prachař nebo architekt Tančícího domu Vlado Milunic podepsali petici ekologů. Děti Země navrhují vedení dálnice tunelem, aby nebyla narušena unikátní krajina Středohoří. Oponenti, kteří se sjednotili okolo Severočeského sdružení obcí, jsou naopak pro stávající povrchovou trasu. Stavba tunelu Kubačka by dokončení D8 podle nich oddálila o několik let a prodražila. Děti Země zveřejnily petici na konci ledna. K včerejšku ji podpořilo přes 3500 lidí z celého Česka, dalších 1500 podpisů nasbírala ústecká organizace Přátelé přírody. „Výzva splnila svůj cíl, tedy vyvolat u veřejnosti zájem o návrh, kterým by se mohly ukončit desetileté spory o D8,“ řekl Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle odhadu ekologů by tunel Kubačka měl být postaven v červnu 2012 a náklady na stavbu úseku by vzrostly o dvacet procent na deset miliard korun. Podpisovou akci ukončí ekologové v neděli večer.
Petici odpůrců tunelu do včerejška podepsalo asi pět a půl tisíce lidí. Její organizátoři na dnešek chystají podpisovou akci v Ústí nad Labem. „Petici jsme vypsali také proto, že nám lidé říkali: ekologové křičí, kolik za nimi stojí lidí, ale spočítal už někdo, jakou podporu má urychlená dostavba dálnice. Jsem přesvědčen, že naši petici podepíše mnohem více lidí,“ uvedl včera šéf Severočeského sdružení obcí Pavel Tošovský. „Myslím, že čím dřív dálnice bude, tím lépe,“ vysvětlil svůj podpis obránce Jiří Šlégr. „Zjistili jsme, že petice je, tak jsme kontaktovali její organizátory,“ doplnil i za další hokejisty Litvínova. Hokejistům vadí problémy s dopravou, nebezpečně přeplněné silnice plné kamionů i zdlouhavá cesta na hranice. „V té oblasti je dost havárií, vesnice jsou plné smogu. Nevidím důvod, proč by se to nemělo změnit -cestování má být bezpečné a rychlé,“ míní Šlégr. Petici proti tunelu Kubačka podepsali představitelé řady severočeských měst. Hokejistům do Litvínova ji přivezli zaměstnanci krajského úřadu. Pro stavbu tunelu Kubačka se podle šéfa ekologické organizace Přátelé přírody naopak vyslovili herci Radovan Lukavský, Ladislav Mrkvička, Boris Rössner či David Prachař. Severočeské sdružení obcí bude sbírat podpisy pod svoji petici až do středy 9. března, kdy petiční archy předá krajským zastupitelům, kteří by měli obě varianty stavby dálnice posoudit. „Nevylučuji, že petici pošleme i vládě a parlamentu,“ dodal Tošovský.
Starostové jsou proti zdržení dostavby. Na konci příštího roku by měl být zprovozněn úsek z Ústí nad Labem k česko-německé hranici a veškerá doprava pak bude muset projíždět přes obce podél Labe nebo po silnici E55 přes Bílinu a Teplice. Podle regionálních politiků by tak severu Čech hrozil dopravní kolaps. Náklady na stavbu povrchové trasy dálnice odhaduje Ředitelství silnic a dálnic na 8,5 miliardy korun. Více než 16 kilometrů dlouhý úsek z Lovosic do Řehlovic na Ústecku by podle ředitele firmy Petra Laušmana měl být zprovozněn v roce 2008. Dlouhý tunel podle Dětí Země méně uškodí přírodě než povrchové vedení dálnice. „Navíc u lomu Prackovice je rozsáhlé sesuvní území, kterému by se dálnice při stavbě Kubačky vyhnula,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země.
Dvě petice o dálnici D8
Petice Hnutí Duha za tunel Kubačka, http://tunelkubacka.ecn.cz/
Petice Severočeského sdružení obcí proti tunelu Kubačka, www.seso.cz/load/peticni_vyzva_embargo.doc

Hokejová hvězda nechce Kubačku
4.3.2005	Ústecký deník		pro
Hokejová hvězda z NHL, litvínovský obránce Jiří Šlégr, připojil včera svůj podpis pod petici s názvem NE dalším průtahům stavby dálnice D8, která povede přes České středohoří. Šlégr podpořil variantu, která prosazuje povrchovou trasu se dvěma tunely a mosty. K dostavbě dálnice vznikly dvě petice. Povrchovou variantu hájí Severočeské sdružení obcí; ekologické hnutí Děti Země chce vybudovat 3,5 kilometrů dlouhý tunel Kubačka, který má uškodit méně přírodě. "Dálnice je v tomto úseku potřebná. Zrychlí provoz a doprava nebude zatěžovat obce," odůvodnil svůj podpis na petičním archu Šlégr. Podpořit variantu SESO se rozhodl společně se svým spoluhráčem Janem Čalounem. "Hodně cestujeme a víme, jak to na našich silnicích vypadá," vysvětlil. Na dotaz, proč se nepodepsal pod petici ekologů odpověděl, že by se stavba zbytečně o několik let pozdržela. Náklady na 16,5 kilometů dlouhý úsek dálnice z Lovosic do Řehlovic na Ústecku odhaduje na 8,5 miliard

Ekologové: Stavba Kubačky je kompromis
4.3.2005 	Ústecký deník		eva
Na webových stránkách ekologické organizace Dětí Země www.tunelkubacka.ecn.cz lze najít text petice, pod který se dosud podepsalo zhruba 3,5 tisíce lidí nejen z Ústeckého kraje. Podpisy sem přicházejí z celých Čech, což mnozí kritizují s tím, že k tak závažné věci by se měli vyjadřovat pouze obyvatelé, kterých se způsob dostavby dálnice přímo dotýká. Lidem, kteří nemají přístup k internetu, nyní přinášíme text petice: "Spory o podobu dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří probíhají již od roku 1994. I když investor pro ni získal územní rozhodnutí, byla její trasa podle veřejného ochránce práv a Nejvyššího kontrolního úřadu vybrána v rozporu se zákonem. Ke stejnému závěru došel také odborný posudek fakulty architektury ČVUT, který prokázal, že tato povrchová trasa negativně ovlivní krajinný ráz. Proto bylo proti tomuto postupu podáno již šest soudních žalob.
Nyní se zdá, že celý spor může být konečně ukončen kompromisem, kterým je výstavba tunelu Kubačka délky 3,35 km. Tunel se nachází mezi obcemi Dobkovičky a Radejčín, kde podchází území zahrnuté do Evropské ekologické sítě. Na stávající trase by nahradil dva krátké tunely a obrovské estakády v celkové délce 777 m. Trasa s tunelem by také nezničila evropsky unikátní ráz krajiny a vyhnula by se nebezpečné sesuvné oblasti. Žádáme proto Zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby schválilo v ekologicky hodnotné části CHKO České středohoří na dálnici D8 výstavbu tunelu Kubačka. Toto rozhodnutí by umožnilo stáhnout podané žaloby a ukončit dlouholeté spory. Dálnice by pak mohla být dokončena ku prospěchu přírody a krajiny i obyvatel měst a obcí na mezinárodní silnici E55. Připojte se a podpořte ochranu přírody a krajiny v Českém středohoří pro budoucí generace."
PETICE EKOLOGŮ
* Dosud se podepsalo asi 3,5 tisíce lidí.
* Její oponenti kritizují fakt, že jde o lidi z celé republiky, jichž se dostavba dálnice Českým středohořím netýká.
* Ekology prosazovaný tunel Kubačka mezi obcemi Dobkovičky a Radejčín by měl být dlouhý 3,35 kilometru.
* Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude o dostavbě dálnice jednat příští středu.

Problém s dostavbou dálnice D8
4.3.2005	ČRo1 – Radiožurnál	07:50 Otázka dne
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ředitelství silnic a dálnic v okrese Ústí nad Labem představí svoje stanovisko k dostavbě dálnice D 8 a mimo jiné i výsledky výzkumu o tom, jak by měla tato dálnice vypadat z pohledu veřejnosti. Už za několik dnů totiž bude zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodovat o definitivní podobě dálnice v úseku přes České středohoří, tam je totiž největší problém. A zastupitelé budou mít na stole dva návrhy. Připomínám, že ten úplně původní, jak jej už před lety vypracovalo právě Ředitelství silnic a dálnic, má dva tunely. Druhý návrh je od ekologických sdružení, ta prosazují variantu s tunelem sice jedním, ale zato o něco delším, asi tříkilometrovým. Rada kraje doporučila zastupitelům podpořit variantu se dvěma tunely. To jsou výchozí informace pro Otázku dne. Pro Otázku dne s ústeckým hejtmanem Jiřím Šulcem. Pane hejtmane, dobré ráno.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Dobrý den.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Začnu od té poslední věty. Rada kraje doporučila zastupitelům podpořit variantu se dvěma tunely. Proč si rada myslí, že to je nejlepší?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Ono je to na dlouhé vysvětlování, já to zkusím velmi krátce. Takže ta takzvaná ekologická varianta s tím jedním tříkilometrovým tunelem znamená podle nás prodloužení výstavby nejméně do roku někdy dva tisíce dvanáct až třináct, ale zásadně nemění nějaký pohled na přírodu. Ona ta varianta, prostě každá varianta přechodu dálnice přes České středohoří je špatná a vůbec nemůžeme říct, že ta varianta s dlouhým tunelem je nějak ekologičtější, nebo víc šetrná k přírodě, dokonce je to naopak. Ono větrání toho tunelu bude muset být nucené, budou problémy s těmi zplodinami a jenom to větrání spotřebuje pět procent ročního výkonu jedné elektrárny v Ledvicích. Takže ten pohled na to, že ten delší tunel je nějak ekologičtější k tomu krajinnému rázu, tak ten je velmi pochybný a spíš si myslíme, že naopak to tu přírodu poškodí víc.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když to podtrhnu, sečtu, dva tunely jsou tedy ekologičtější, levnější a rychlejší. Je to tak?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Ano, to je velmi zkrácené, ale je to tak.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nicméně ekologové trvají na jednom tunelu. Co se bude, nebo co vy budete dělat, když schválíte dva tunely a ekologové budou pokračovat ve svých žalobách?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
No, pak si myslím, že nastane ta varianta, že to bude opravdu v roce dva tisíce dvanáct až třináct, bude to stejně s tím dlouhým, bude to s těmi dvěmi kratšími tunely. A já si myslím, že jestli ekologové budou dále zdržovat tuto výstavbu o nějakých pět šest let, tak si myslím, že aspoň v severních Čechách u našich občanů ztratí svůj kredit ochránců přírody. A já si myslím, že veřejné mínění se nakloní proti nim a oni budou označováni za ty, kteří poškozují zájmy občanů tohoto kraje a jejich životní prostředí.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
V jakém stádiu vůbec ty spory jsou? Proti čemu se teď odvolává, proti čemu všemu se ještě odvolat mohou, že to je až na pět let? To skutečně může trvat tak dlouho?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Tak já si myslím, že ten problém byl založen někdy na začátku devadesátých let, a to nekomunikací ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Já jsem se do toho vložil až teprv loni někdy, kdy ty dvě znesvářené strany jsem posadil ke stolu, ale musím říct, že už bohužel bylo dávno pět minut po dvanácté, že? V té věci už nejde nic technicky udělat, je to problematické a lidsky prostě ty dvě strany spolu nekomunikují, a to si myslím, že je ten největší problém.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Říkali jsme, že Ředitelství silnic a dálnic má představit své stanovisko k té dostavbě D 8 v této problematické oblasti. Už tušíte, s čím přijde ředitelství silnic a dálnic, jestli s tím, co navrhlo před lety, anebo jestli změnilo názor?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Já předpokládám, že asi nic převratného se nezmění, protože jakákoliv úprava trasy o pár desítek metrů doleva, nebo doprava znamená opravdu vrátit se o dvanáct let zpátky a začít znova s územní přípravou té dálnice. A ve svým konci to bude znamenat právě prodloužení tý výstavby nejméně o pět až šest let.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A nějaký obchvat, byť to bude trvat tedy časově déle, možná stejně tak dlouho jako spory s ekology, tak není lepší začít stavět jinudy, když to stejně bude trvat tak dlouho?
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Já jsem se snažil přesvědčit i ŘSD, aby okamžitě začali připravovat rychlostní silnici R 7, ta je jenom o pár kilometrů vedle, ta vede mimo České středohoří. A ona by znamenala po té své výstavbě, že bysme mohli odklonit potom tu nákladní přepravu z D 8 na tu R 7, to je trasa Praha - Slaný - Louny - Chomutov, ale musím říct, že ani příprava té druhé dálnice do Německa vůbec nepokračuje, naopak jediný úsek, který jsem loni v září zahajoval, to je ten stoupací sjezd o Chomutova, tak bude teď v dubnu přerušen pro nedostatek financí.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane hejtmane, díky za rozhovor, na shledanou.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Hezký den.
Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
V Otázce dne Radiožurnálu hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Dostavba dálnice D8
4.3.2005	ČRo1 – Radiožurnál	12:00 Ozvěny dne
moderátorka
--------------------
V dostavbě dálnice D 8 dnes představí své stanovisko Ředitelství silnic a dálnic v Ústí nad Labem. Už za pět dnů totiž rozhodne zastupitelstvo Ústeckého kraje o definitivní podobě dálnice v úseku přes České středohoří. Na stole má dva návrhy. Ředitelství silnic vypracovalo variantu se dvěma tunely. Ekologická sdružení prosazují tunel jeden, ale zato tříkilometrový. Rada kraje doporučila zastupitelům podpořit variantu se dvěma tunely. Podle hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Fouse je tato varianta ekologičtější, levnější a tunely budou rychleji postaveny. A jak bude kraj postupovat, pokud budou ekologové dál podávat žaloby?
Jiří FOUS, starosta Ústeckého kraje
--------------------
Nastane ta varianta, že to bude opravdu v roce 2012 až 2013. Bude to s těma dvěma kratšími tunely a já si myslím, že jestli ekologové budou dále zdržovat tuto výstavbu o nějakých pět, šest let, tak si myslím, že aspoň v severních Čechách, u našich občanů ztratí svůj kredit ochránců přírody a já si myslím, že veřejné mínění se nakloní proti nim.

Dostavba dálnice D8
4.3.2005 	ČRo1 – Radiožurnál	18:00 Ozvěny dne
Jana LEJPOVÁ, moderátorka
--------------------
Už v roce 2006 by se měli na hraničním mostě setkat čeští stavitelé dálnice D8 s německými kolegy. Toto datum ale neplatí o dostavbě úseku, který povede přes České středohoří. O tom budou příští týden rozhodovat zastupitelé Ústeckého kraje. Mají volit mezi dvěma variantami. Tou původní se dvěma tunely, kterou prosazuje už řadu let Ředitelství silnic a dálnic, a novou s jedním tříkilometrovým tunelem podle návrhů ekologických aktivistů. Obě verze dnes porovnávali v Ústí nad Labem zástupci Ředitelství silnic a dálnic. K čemu dospěli, to ví redaktorka Věra Masopustová.
Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle studií Ředitelství silnic a dálnic, které předložilo krajským zastupitelům, je varianta s tříkilometrovým tunelem Kubačka ekologicky náročnější, a to proto, že odvětrávání, osvětlení a zabezpečení tunelu by vyžadovalo vysokou spotřebu energie a tím podle generálního ředitele firmy Petra Laušmana i zvýšené náklady.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Ta stavba se prodraží minimálně o dvě miliardy a samozřejmě náklady na provoz toho tunelu jsou nemalé. Je to v desítkách milionů korun ročně.
Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Výstavba tunelu Kubačka by znamenala i změny v územním plánu kraje a novou projektovou dokumentaci. S tím vším i zdržení dostavby této trasy dálnice o pět let. Podle Petra Laušmana by bylo možné, pokud by ekologičtí aktivisté od svých požadavků ustoupili, dostavět ji v původním termínu.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
V tom případě doufám, že by to bylo do roku 2008.
Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Na základě výzkumu veřejného mínění, který provedla agentura Factum Invenio, vadí průtahy kolem dostavby dálnice hlavně obyvatelům Ústeckého kraje. To za agenturu potvrdil Tomáš Svátek.
Tomáš SVÁTEK, agentura Factum Invenio
--------------------
Obyvatelé Ústeckého kraje, když jsme se jich zeptali na volbu jedné z variant, tak tam se nám rozdělili na dvě stejně velké skupiny, ale hlavní prioritou obyvatel Ústeckého kraje je zejména urychlené dokončení dálnice.

Stavba předposledního úseku dálnice D8
4.3.2005	ČT1	18:00 Večerník z Čech
Kateřina BLECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ředitelství silnic a dálnic nechce stavět v Českém středohoří dlouhý tunel, kterým by dálnice D 8 prošla chráněnou krajinnou oblastí. Podle stavitelů by tento požadavek ekologů dálnici výrazně prodražil a její dokončení by se prodloužilo až o pět let. Příští týden má o podobě předposledního úseku dálnice D 8 přes České středohoří rozhodovat zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Dva krátké nebo jeden dlouhý, v této otázce mají stavitelé dálnice jasno, s dvěma krátkými tunely a mostem bude stát šestnáctikilometrový úsek D 8 v Českém středohoří sedm a půl miliardy korun. Varianta dlouhý tunel znamená miliardy navíc.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic České republiky
--------------------
Co se týče peněz, tak je to rozdíl dvě miliardy v investičních nákladech, to se dá v celku odhadnout poměrně dobře a jsou to desítky milionů ročně pak v provozních nákladech na těch tunelech.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Podle Ředitelství silnic a dálnic není mezi oběma variantami z ekologického hlediska zásadní rozdíl. Už stávající trasa D 8 musela prodělat kvůli ohledu na životní prostředí sto šedesát tři úprav, vylepšení, která stála miliardu korun.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic České republiky
--------------------
V minulosti jsme nikdy nedali tolik do ochrany životního prostředí jako na dálnici D 8 u Českého středohoří.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Dálnici s dvěma krátkými tunely podporuje podle Sdružení severočeských obcí většina obyvatel západní části kraje. Petici požadující urychlení stavby dálnice už podepsalo osm tisíc lidí.
Pavel TOŠOVSKÝ, ředitel, Severočeské sdružení obcí
--------------------
Troufám si tvrdit, že v úterý nebo ve středu na zastupitelstvu, že ten počet přesáhne deset tisíc.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Ekologové argumentují tím, že pod jejich peticí prosazující dlouhý tunel je už také skoro pět tisíc podpisů. Průzkum agentury Factum ale ukazuje, že lidé z Ústeckého kraje chtějí dálnici tak, jak je navržena.
Tomáš SVÁTEK, agentura Factum
--------------------
Je to objektivní zjištění na základě výsledků nezávislého výzkumu.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Stanovisko Dětí Země se nemění. Když se jim nepodaří prosadit dlouhý tunel přes České středohoří, budou o to pečlivěji hlídat, jak stavitelé dálnice dodržují všechny ekologické předpisy.

Chomutováci nad peticí váhali
5.3.2005 	Deník Chomutovska	Josef Dušek
Jasno měli politici, petici podepsala starostka města Ivana Řápková i místostarosta Rudolf Kozák. Desítky Chomutováků přidaly včera svůj podpis pod petici "NE dalším průtahům stavby dálnice D8". Zatímco někteří se podepisovali s jistotou, jiní se před tím, než vzali do rukou propisku, dlouho vyptávali. Řadu lidí například zmátl fakt, že se v Chomutově ocitla petice podporující dálnici, která vede desítky kilometrů odtud. Někteří si ji spletli s budovanou rychlostní silnicí R7, která vede okolo Chomutova. "S kolegyněmi z práce jsme se dohadovali, jestli je to ta silnice co vede na Šebík," přišla s dotazem ke stolku například Chomutovačka Jana Karpíšková. Přestože se dozvěděla, že dálnice vede Českým středohořím a Chomutova se přímo netýká, petici podepsala. Většina lidí se u stolku ani nezastavila, jen málokdo si alespoň přečetl tabuli, která vyzývala k podpisu. "O takové věci se nezajímám," odsekl muž ve středních letech, který o stolek s petičními archy ani nezavadil pohledem. Jedna starší paní si zase podpisové místo spletla s reklamní akcí. "Byla tam barevná tabule, tak jsem šla blíž, ale nic podepisovat nebudu. Vždyť se v tom nevyznám," mávla rukou. Jasno měli naopak politici. Starostka města Ivana Řápková už začátkem týdne vyzvala občany, aby petici podpořili, podepsat ji včera přišel také místostarosta Rudolf Kozák. "Je to ten správný směr, kterým by se měla stavba ubírat," zdůvodnil svou aktivitu. Kromě jeho bylo včera v poledne na arších dalších zhruba šedesát podpisů. Petice je reakcí na podpisovou akci ekologického hnutí Děti Země, které prosazuje jinou variantu dálnice - s 3,5 kilometru dlouhým tunelem nazvaným Kubačka. Ten má podle nich méně uškodit přírodě, než povrchová trasa, kterou prosazuje zmíněná petice. Odpůrci však namítají, že by se stavba zbytečně zdržela a stála by také víc peněz.

Investor: Ekologové ženou cenu dálnice na 9,5 miliardy
5.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	ves, fkr, ČTK
Varianta přechodu dálnice D8 přes České středohoří s jediným tunelem Kubačka, kterou prosazují ekologové, by stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení minimálně o čtyři až pět let. Odhad včera zveřejnil Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, investora stavby. Vedení společnosti se tak vůbec poprvé od doby, kdy ekologové začali Kubačku obhajovat a kdy tisíce lidí podepisují petice za tunel a naopak rychlejší dostavbu D8, vystoupilo s přesnými čísly. Tunel, který prosazují ekologové, by podle nich natáhl cenu stavby k 9,5 miliardám korun. Ekologové argumentují tím, že současná trasa stavby, která má spojit Prahu s Drážďanami, nebyla projednána v souladu se zákonem a soudní řízení mohou stavbu oddálit na stejnou dobu i při již schválené variantě. Zda Kubačku stavět či nikoli, bude nyní rozhodovat zastupitelstvo Ústeckého kraje. Politici se k jednání sejdou ve středu. Zastupitelstvo může buď potvrdit současnou delší trasu se dvěma tunely a přemostěním, která má stát 7,5 miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem. Ekologickými přínosy varianty v jednom tunelu by podle Ředitelství byl jen nižší hluk a menší vliv na krajinný ráz. Zásahem do krajiny by však byly výdechy z tunelu, které odvádějí zplodiny. Za lichý označil Laušman argument ekologů, že by dálnice na povrchu ohrožovala zvířata. "Do projektu je zapracována řada opatření, jako jsou podchody a přechody pro zvířata. Dalším argumentem ekologů je fakt, že při kratší tunelové variantě bude jízda autem o 640 metrů kratší a bez velkých převýšení. Sníží se tak spotřeba paliva, a tedy i emise.
Investor: Ekologové zdražují dálnici
Podle ekologů je podstatné, že stavbou s jedním tunelem bude pro budoucí generace ochráněna hodnotná část krajiny, která byla zařazena do evropské ekologické sítě Natura. Výzvu ekologů pro dlouhý tunel podpořilo na internetových stránkách zhruba 3600 lidí, dalších 1500 se podepsalo na petici. Miroslav Patrik z Dětí Země pro ČTK sdělil, že seznam signatářů předají ekologové v pondělí krajskému úřadu. K výzvě se připojili například herci Radovan Lukavský, Ladislav Mrkvička nebo David Prachař. "S dnešními podpisy máme celkem 2 100, s těmi na webu tedy celkem více než 5600. Pod petici starostů obcí na severu Čech Ne dalším průtahům dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka se podepsalo přes 6000 lidí. Podpisy včera Severočeské sdružení obcí sbíralo na náměstí v Ústí nad Labem. Petici politiků podepsal například hokejista Jiří Šlégr. Ředitel SESO Pavel Tošovský upozorňuje na to, že elektronická petice ekologů je podle českých zákonů bezcenná. "Pouze papírové formuláře vyhovující petičnímu zákonu jsou směrodatné," míní. Pokud ekologové svůj postoj před zastupiteli 9. března neobhájí, jsou připraveni bránit ho žalobami.

Ekologická varianta D8 zpozdí dálnici o pět let
5.3.2005	Právo	Jakub Svoboda
Tvrdí to Ředitelství silnic a dálnic. Stavba by se podle něj o dvě miliardy prodražila. Proti návrhu ekologických organizací, které chtějí vést dálnici D8 přes České Středohoří jediným, téměř tři a půl kilometru dlouhým tunelem Kubačka, včera ostře vystoupilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Tato varianta by podle ředitelství prodražila celou výstavbu komunikace o čtvrtinu a oddálila její předpokládané dokončení v roce 2008 minimálně o čtyři až pět let. „Ekonomický i časový plán bude silně narušen, dojde-li ke změnám územního plánu v úseku dálnice Lovosice-Řehlovice,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci generální ředitel ŘSD Petr Laušman. Ředitelství je hlavním investorem projektu. O přijetí či zamítnutí změn v územním plánu by příští středu mělo rozhodnout zastupitelstvo Ústeckého kraje. Nyní má na výběr ze dvou možností - buď potvrdí současnou delší trasu dálnice se dvěma tunely a přemostěním, která má stát 7,5 miliardy korun, nebo se přikloní k variantě ekologů s jedním tunelem, která by podle ŘSD byla o dvě miliardy dražší.
Ekologům vadí, že současná trasa stavby, jež měla podle původního plánu již příští rok spojit Prahu s Drážďanami, nebyla projednána v souladu se zákonem. Soudní řízení mohou podle nich stavbu komunikace značně oddálit i při již schválené variantě. Varianta s jedním tunelem může podle ochránců přírody ochránit pro budoucí generace část krajiny, která byla zařazena do evropské ekologické sítě Natura. Výhodu spatřují v nižší hlukovosti a celkovém citlivějším zásahu do krajiny. Laušman ale včera upozornil, že při 3,35 km délce tunelu by z něj musely vést dva až tři vývody zplodin o velikosti továrního komínu. Migraci zvěře přes dálnici podle něj navíc umožní již plánovaný systém podchodů a přechodů.
Veřejnost je v názorech na výstavbu rozdělena
Německá část dálnice bude podle plánu dokončena v roce 2006, její úplné zprovoznění však brdí na české straně právě výstavba 16,5 km dlouhého úseku mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Pokud vedení Ústeckého kraje potvrdí současnou variantu se dvěma tunely, do Drážďan by se po dálničním povrchu mělo jezdit v roce 2008. Otázka způsobu vedení vysokorychlostní komunikace prostorem Českého Středohoří vzrušuje a současně rozděluje odbornou i laickou veřejnost. Z nového průzkumu společnosti Factum Invenio vyplývá, že rychlejší dostavbu dálnice D8 z Prahy na česko-německou hranici, tedy variantu ŘSD s dvěma kratšími tunely, podporuje zhruba 35 procent obyvatel Ústeckého kraje. Stavbě tunelu Kubačka dává naopak přednost více než 27 procent obyvatel navzdory tomu, že se stavba protáhne nejméně o čtyři roky. Více než pětina populace pak zůstává nerozhodnuta. Výzvu ekologů pro dlouhý tunel podpořilo na internetových stránkách zhruba 3600 lidí, dalších 1500 podepsalo přímo petici. Miroslav Patrik z Dětí Země včera ČTK řekl, že seznam signatářů předají ekologové v pondělí ústeckému krajskému úřadu. Naopak pod petici starostů obcí na severu Čech Ne dalším průtahům dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka, se podepsalo již přes 6000 lidí. Signatáři této petice se například obávají dopravního kolapsu v Ústí nad Labem či je láká vidina rychlejší a bezpečnější přepravy do hlavního města, kam řada z nich denně dojíždí za prací.

Nekonečný příběh: Ekologové vyhrožují dalšími žalobami
5.3.2005	Ústecký deník		Zpravodajové DB
Stavba dálnice D8 se protáhne a prodraží, ať bude zvolena trasa prosazovaná ekology s tunelem Kubačkou či zvítězí stávající varianta se dvěma kratšími tunely. Trasa přechodu dálnice přes České středohoří jediným tunelem Kubačka by stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení minimálně čtyři až pět let, řekl včera Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. Ekologové však argumentují tím, že současná trasa stavby, která má spojit Prahu s Drážďanami, nebyla projednána v souladu se zákonem a soudní řízení mohou stavbu oddálit na stejnou dobu i při již schválené variantě. O možné změně územního plánu z nyní schválené varianty dvou tunelů na jeden bude ve středu jednat zastupitelstvo Ústeckého kraje. Může buď potvrdit současnou delší trasu se dvěma tunely a přemostěním, která má stát 7,5 miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem a podle ŘSD by byla o dvě miliardy dražší. Ekologickými přínosy varianty v jednom tunelu by podle ŘSD byl jen nižší hluk a menší vliv na krajinný ráz. Zásahem do krajiny by však byly výdechy z tunelu, které odvádějí zplodiny. Při 3,35 km délce tunelu by musely být dva až tři v podstatě o velikosti továrního komínu podobného tomu v Praze na Strahově. Za lichý označil Laušman argument ekologů, že by dálnice na povrchu ohrožovala zvířata, která by nemohla volně migrovat. Investor totiž do projektu zapracoval řadu opatření, jako jsou podchody a přechody pro zvířata.
Dalším argumentem ekologů je fakt, že při kratší tunelové variantě bude jízda autem o 640 metrů kratší a bez velkých převýšení. Sníží se tak spotřeba paliva, a tedy i emise. Při delším tunelu je však na druhou stranu nutné počítat s náklady na jeho provoz s osvětlením a odvětráním. Podle ekologů je podstatné, že stavbou s jedním tunelem bude pro budoucí generace ochráněna hodnotná část krajiny, která byla zařazena do evropské ekologické sítě Natura. Výzvu ekologů pro dlouhý tunel podpořilo na internetových stránkách zhruba 3600 lidí, dalších 1500 se podepsalo na petici. Miroslav Patrik z Dětí Země včera řekl, že seznam signatářů předají ekologové v pondělí krajskému úřadu. K výzvě se připojili například herci Radovan Lukavský, Ladislav Mrkvička nebo David Prachař. Pod petici starostů obcí na severu Čech Ne dalším průtahům dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka, se podepsalo přes 6000 lidí. Podpisy dnes Severočeské sdružení obcí ( SESO) sbíralo na náměstí v Ústí nad Labem. "Bojím se dopravního kolapsu ve městě a také se chci rychleji a bezpečněji dostat do Prahy, kam denně dojíždím za prací," řekla jedna z podepisujících se žen. Pokud ekologové svůj postoj před ústeckými zastupiteli 9. března neobhájí, jsou připraveni bránit ho žalobami. " Pokud se kvůli ekologům zprovoznění dálnice oddálí, určitě je lidé na severu Čech zavrhnou, protože o jejich životě budou rozhodovat lidé z Brna nebo Prahy," řekl ústecký hejtman Jiří Šulc.

Zelení podporují dražší variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka
7.3.2005	Zpravodajství ČTK	eul dpr ELI
ÚSTÍ NAD LABEM 7. března 2005 (ČTK) - Ústecká krajská organizace Strany zelených, jež má v regionu 90 členů, podporuje spolu s dalšími ekology variantu přechodu dálnice D8 přes České středohoří jediným tunelem Kubačka. Novinářům to dnes řekla předsedkyně zelených v kraji Džamila Stehlíková. Podle Ředitelství silnic a dálnic by ale tato varianta stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení až o pět let. Zelení však tvrdí, že je šetrnější k životnímu prostředí. Ve středu budou ústečtí krajští zastupitelé jednat o možné změně územního plánu z nyní schválené varianty dvou tunelů na jeden. Mohou buď potvrdit současnou delší povrchovou trasu se dvěma tunely a přemostěním, která by měla stát 7,5 miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem Kubačka.
Na jednání zastupitelů se chystá i sdružení Děti Země z Brna, které prosazuje tunel Kubačka. Pokud ekologové svůj postoj před ústeckými zastupiteli neobhájí, jsou připraveni bránit ho žalobami, a tak prodloužit i výstavbu povrchové varianty dálnice D8. "Pokud se kvůli ekologům zprovoznění dálnice oddálí, určitě je lidé na severu Čech zavrhnou, protože o jejich životě budou rozhodovat lidé z Brna nebo Prahy," řekl ČTK v pátek ústecký hejtman Jiří Šulc.
V současné době sbírají oba tábory, tedy zastánci Kubačky i zastánci povrchové varianty se dvěma kratšími tunely, podpisy pod svá stanoviska. Tunel Kubačka hájí především Děti Země se svými příznivci. Druhý tábor reprezentují starostové obcí na severu Čech, kteří sbírají podpisy pod petici s názvem Ne dalším průtahům dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka. Podpisy dostanou před svým rozhodování ústečtí krajští zastupitelé. Podle ústeckých zelených je vyhrocená situace kolem přechodu dálnice D8 přes České středohoří důsledkem hrubých chyb státních institucí. "Státní správě se teď velmi hodí do krámu bezostyšně vytvářet dojem, že za zpoždění dálnice mohou občanská ekologická hnutí," píše se v prohlášení ústecké krajské organizace Strany zelených, které dnes dostali novináři.
Rychlejší dostavbu dálnice podporuje podle průzkumu společnosti Factum Invenio zhruba 35 procent obyvatel Ústeckého kraje. Stavbě tunelu Kubačka dává přednost kolem 27 procent občanů, asi pětina populace zůstává nerozhodnuta. Povědomí o sporech o dálnici D8 mají asi dvě třetiny obyvatel republiky. Dálnice D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena stejně jako všechny úseky na české straně s výjimkou právě 16,5 km dlouhé trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

Ústupky ekoaktivistům oddálí D8 do nedohledna
07.03.2005	Blesk	Karel Rouč
O pět let, ale možná o mnoho déle se zpozdí dálnice D8 z Prahy do Drážďan. Zpoždění přinesou ústupky, které požadují ekoaktivisté. Zastupitelé Ústeckého kraje mají ve středu rozhodnout o tom, zda změní územní plán podle požadavku Dětí Země a vytvoří podmínky pro stavbu 3,5 km dlouhého tunelu Kubačka v Českém středohoří, anebo se přikloní k připravené variantě s dvěma tunely a mostem. "Dlouhý tunel prodraží stavbu o čtvrtinu a dokončení posune o čtyři až pět let," potvrdil šéf ředitelství silnic a dálnic Petr Laušman. Ekologická opatření si v úseku Lovosice - Řehlovice vyžádala již více než miliardu korun. Projekt počítá s podchody a přechody pro zvířata a dalšími úpravami. Trasa vede z 96 procent po území dotčeném lidskou činností, mimo jiné i přes bývalý lom, zbývající území má dálnice překonat tunely a mostem. Podle průzkumu veřejného mínění má dálnice bez dlouhého tunelu podporu 35 procent obyvatel regionu. 

Petici převezmou zastupitelé
8.3.2005	Deník Směr	Karel Otcovský
Urychlenou dostavbu dálnice D8 přes České středohoří podpořily svými podpisy tisíce lidí. Akce shromažďující podpisy pod petici brojící proti průtahům při výstavbě dálnice D8 přes České středohoří, která by ulehčila život stovkám lidí žijících v obcích při silnici E55, včera vyvrcholila. Petici, která bude předána zastupitelům Ústeckého kraje na jejich středečním zasedání, podpořily tisíce obyvatel celého kraje. Lidé z Teplicka nezůstali pozadu. Zejména v menších obcích nejvíce postižených nadměrnou kamionovou dopravou se do archů zvěčnila drtivá většina jejich obyvatel. Tak tomu bylo hlavně v Bořislavi a v Bystřanech. V o něco menším měřítku se do podpisové akce zapojili obyvatelé Dubí a Teplic. "Konečný počet signatářů nemáme zatím k dispozici," konstatoval včera šéf petičního výboru Jaroslav Kubera. Zájem brzké dostavby D8 spojil i jinak nesmiřitelné soupeře. Senátor za ODS Kubera zasedl k jednomu stolu s nejznámějším sociálním demokratem v kraji Jaroslavem Foldynou. V největším obchodním středisku na Teplicku spolu vyzývali občany k podpoře petice. "Podepsal se téměř každý, kdo kolem nás procházel," poznamenal teplický primátor. Krajští zastupitelé budou o variantách dostavby dálnice D8 rozhodovat zítra. Už se prý podrobně seznámili s oběma návrhy stavby 16,4 kilometru dlouhého úseku z Lovosic do Řehlovic.
Mohou buď potvrdit současnou delší trasu se dvěma tunely a přemostěním, která má stát 7,5 miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic minulý týden uvedl, že varianta přechodu dálnice D8 přes České středohoří tunelem Kubačka by stavbu prodražila o čtvrtinu, a oddálila její dokončení minimálně o čtyři až pět let. Ekologové nadále argumentují tím, že současná trasa stavby, která má spojit Prahu s Drážďany, nebyla projednána v souladu se zákonem, a soudní řízení mohou stavbu oddálit na stejnou dobu i při již schválené variantě. Ekologickými přínosy varianty v jednom tunelu by podle ŘSD byl jen nižší hluk a menší vliv na krajinný ráz. Zásahem do krajiny by však byly výdechy z tunelu, které odvádějí zplodiny. Za chabý je odborníky považován argument ekologů, že by dálnice na povrchu ohrožovala zvířata, která by nemohla volně migrovat. "Projekt počítá s řadou opatření, jako jsou podchody a přechody pro zvířata," připomíná generální ředitel ŘSD, které je investorem stavby.
Dalším argumentem ekologů je fakt, že při kratší tunelové variantě bude jízda autem o 640 metrů kratší a bez velkých převýšení. Sníží se tak spotřeba paliva, a tedy i emise. Při delším tunelu je však na druhou stranu nutné počítat s náklady na jeho provoz s osvětlením a odvětráním. Podle ekologů je podstatné, že stavbou s jedním tunelem bude pro budoucí generace ochráněna hodnotná část krajiny, která byla zařazena do evropské ekologické sítě Natura. Výzvu ekologů pro dlouhý tunel podpořilo na internetových stránkách zhruba 4000 lidí, dalších 1500 se podepsalo do petičních archů. Pod petici iniciovanou starosty obcí na severu Čech s názvem NE dalším průtahům dálnice D8 - NE výstavbě tunelu Kubačka se podle posledních informací podepsalo na 7000 lidí. Teplický primátor však odhaduje, že konečné číslo se po součtu všech jmen figurujících na seznamech, jež se nacházejí v různých koutech kraje, bude blížit k hranici 10 tisíc podpisů.
"Musím však upozornit, že počet podpisů nebude mít na rozhodnutí krajského zastupitelstva zásadní vliv. Není to žádná soutěž, ve které by vyhrál ten, kdo bude mít větší podporu veřejnosti. Jde hlavně o to, že lidé zastupitelům sdělili, že je současná situace na E55 už pořádně štve," tvrdí Kubera, který dnes odpoledne předá podepsané petiční archy hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi. Pokud ekologové svůj postoj před ústeckými zastupiteli 9. března neobhájí, jsou připraveni bránit ho žalobami. "Jestli se kvůli ekologům zprovoznění dálnice zase oddálí, určitě je lidé na severu Čech zavrhnou. Nechtějí aby o jejich životě rozhodovali lidé z Brna nebo z Prahy," říká Šulc. Dálnice D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena stejně jako všechny úseky na české straně s výjimkou právě trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

Krajina veselá, dálnicí "vylepšená"
8.3.2005	Hospodářské noviny	Jiří Zemánek
"Bohužel se nepodařilo prosadit celkovou změnu trasy dálnice D8 tak, aby se Českému středohoří úplně vyhnula." Legendární zakladatel národních přírodních parků v Americe a ochránce divoké přírody John Muir napsal v jedné ze svých knih: "Na světě musí existovat místa, která naplňují lidského ducha. Potrava a voda - to není všechno." Němečtí a někteří čeští umělci doby romantismu objevili takové silné místo v Českém středohoří s jeho kuželovými sopečnými horami, v nichž německý básník Heinrich von Kleist spatřoval "kolosální pyramidy". Německý historik umění Karl-Ludwig Hoch ukázal, že ze severu přicházející němečtí romantici objevovali jedinečný půvab této krajiny jako krajiny jižní a veselé, krajiny povznášející lidského ducha a dávající člověku radost ze života. K prvním z nich patřili básníci Ludwig Tieck a Novalis, Theodor Körner, Heinrich von Kleist a Johann Wolfgang Goethe, architekt Karl Friedrich Schinkel, z malířů pak Caspar David Fridrich, Carl Gustav Carus, Adrian Ludwig Richter, Johan Christian Dahl. Z našich umělců připomeňme básníka Karla Hynka Máchu a grafika Karla Antonína Balzera.
Nejvýraznější umělecké svědectví o Českém středohoří podal bezesporu Caspar David Friedrich. Jeho slavné obrazy Česká krajina a Česká krajina s Milešovkou z roku 1808, dokládají, jak silně ho krajina Českého středohoří oslovila. Ještě jako starý muž napsal roku 1835 v dopise svému synovci: "Krajina kolem Teplic je krásná... a povznáší srdce." Oba zmíněné obrazy C. D. Friedricha patří k jeho vrcholným dílům a zároveň k nejlepším a nejtypičtějším projevům romantického malířství. Vzhledem ke světové proslulosti tvůrce jsou beze všech pochyb i světově nejznámějšími obrazy české krajiny vůbec, což si my Češi bohužel neuvědomujeme. V obraze Česká krajina s Milešovkou ztvárnil Friedrich ústřední motiv panoramatu Českého středohoří, totiž ty spolu navzájem jakoby provázané dominanty hor Milešovky a Kletečné. Toto pozoruhodné horské panorama představuje v kontextu všech českých krajin jejich svého druhu "Hradčany", které se při cestě od německých sousedů z Drážďan jeví zároveň jako vstupní monumentální brána do Čech.
Zdá se skoro nepochopitelné, že právě toto neobyčejné panorama pro nás tolik kulturně cenné krajiny má být znešvařeno plánovanou dálnicí D8, která má procházet těsně kolem hory Kletečné s téměř osmisetmetrovou, zdaleka viditelnou dálniční estakádou. Tato nová dopravní spojka k našim severním německým sousedům tak bude devalvovat to nejcennější, co u nás sousedé, ale nejen oni, nejvíce obdivovali a pravděpodobně dosud stále obdivují - nádhernou krajinu Českého středohoří. Takový zásah nelze nevnímat než jako ztrátu citu pro genia loci, ztrátu citu pro krajinu a její kulturní paměť. Zjevně jsme zapomněli příběhy této krajiny číst a přestali ji v důsledku toho vnímat a rozumět jí. Bohužel se nepodařilo prosadit celkovou změnu trasy dálnice D8 tak, aby se Českému středohoří úplně vyhnula, což by bylo nejlepším řešením. Za této situace se to, s čím nedávno přišlo ekologické sdružení Děti Země, jeví jako jediná rozumná varianta. Totiž nahradit mezi obcemi Dobkovičky, Prackovice nad Labem a Radejčín zmíněnou obrovskou estakádu a dva krátké povrchové tunely zahloubeným více než tři kilometry dlouhým tunelem, který by prošel pod horou Kubačka. Tento tunel by umožnil, aby dálnice v tomto pohledově exponovaném místě nezničila evropsky unikátní ráz Českého středohoří. Ostatně, jak jsem to již částečně připomněl, České středohoří získalo status evropsky cenné krajiny již na konci 18. a na počátku 19. století. Obdivovali ji také proslulý cestovatel Alexander von Humboldt, Fryderyk Chopin a další. Ve 20. století pak specifické kráse této krajiny asi nejvíce porozuměl český malíř Emil Filla.
Domnívám se, že dnes před námi stojí úkol naučit se vnímat, co je naše skutečné bohatství. Příklad budování dálnice D8 Českým středohořím názorně ukazuje, že to, v čem spatřujeme hospodářskou prosperitu (budování dálnic, supermarketů, apod.), může způsobit nenávratnou ztrátu našich nejcennějších hodnot, totiž krajiny. Aniž si to jsme schopni vůbec uvědomit. Přijdeme-li o krajinu, přicházíme bez nadsázky o všechno. Anebo dnes objevujeme nové krajiny supermarketů a k nim vedoucích dálnic? Je právě toto pro nás nová vize "rajské krajiny Čech"? Zastupitelé Ústeckého kraje mají o trase tunelu definitivně rozhodnout již zítra. Autor je historikem umění

Děti Země jdou za svým cílem přes názor obyvatel Ústeckého kraje
8.3.2005	Ústecký deník	Karel Lapáček
Pod internetovou petici ekologického sdružení Děti Země, které požaduje stavbu tunelu Kubačka na trase dálnice D8 v Českém středohoří, se podepsalo přes 5000 lidí. Podstatně větší počet podpisů má ovšem petice vyvolaná starosty obcí na silnici E55, kteří žádají urychlenou dostavbu dálnice bez dalších průtahů. Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země si však myslí, že lidé nechtějí řešit dálnici, ale požadují jen omezení kamionové dopravy.
* Jaký postoj zaujmou Děti Země, pokud zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání odmítne změnu v územním plánu a tím i tunel Kubačka?
Máme důvěru tisícovek lidí, kteří chtějí, abychom přírodu bránili. Budeme se proto dál účastnit stavebních řízení a sledovat a kontrolovat, jak se při stavbě dodržují zákony.
* Dosud se vám jisté míry zdržovat dostavbu dálnice D8. Čím můžete způsobit záměrně další skluz ve stavbě?
Z roku 2003 je podáno šest žalob na stavbu dálnice v Českém středohoří. Stavbu tedy budou zdržovat soudy.
* Petice vyvolaná starosty E55 má podstatně větší počet podpisů než vaše. Zajímá vás, že lidé již nechtějí stavbu dálnice protahovat?
Je to pro nás názor. Lidé ovšem nechtějí řešit dálnici, ale požadují jen omezení kamionové dopravy. Ředitelství silnic a dálnic nechalo na tunel Kubačka vypracovat posudek, který je negativní. 
* Myslíte, že to bylo záměrné?
Nemyslím si, že by to byl úmysl. Každopádně ale firma, která je zainteresovaná na projektování dálnice v povrchové variantě, námi navrhovaný tunel myslím nezhodnotí kladně. Měl by to udělat někdo jiný, nezávislý. Takto je hodnocení bezcenné.
* Můžete nějak prokázat, že je Kubačka dobrým řešením?
Již máme šestistránkové hodnocení, na němž se podíleli experti na tunely. Předáme je krajským zastupitelům. Nepopíráme v něm ovšem, že naše navrhovaná varianta nebude dražší.
* V minulosti se objevila varianta stavby dálnice s jedním dlouhým tunelem z Lovosic až do Ústí nad Labem. Proč jste nepreferovali tuto možnost?
Tunel by byl tak dlouhý a finančně nákladný, že jsme raději požadovali Kubačku.
Miroslav Patrik
* představitel ekologického sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
* absolvent přírodovědecké fakulty brněnské univerzity

Značné investice putují do ekologie
8.3.2005 	Systémy logistiky
Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR přišla ekologická opatření, která si vyžádalo kolem dostavby dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice (16,4 km) Ministerstvo životního prostředí ČR, celkem na 1,043 miliardy korun. Největší část - 441 milionů korun, přitom tvořil tunel Radejčín s délkou 450 metrů. Nákladná ekologická opatření byla nezbytná, aby Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) při výstavbě dálnice D8 maximálně vyhovělo požadavkům na ochranu životního prostředí v oblasti CHKO České středohoří.

Přidej se – D8
08.03.2005	ČT2
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Již zítra, 9. března, by mělo krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodnout spor o to, jak vést dálnici D8 přes České středohoří. Ekologická sdružení požadují dlouhý tunel Kubačka, šetrnější k přírodě. Ředitelství silnic a dálnic a starostové severočeských obcí zahlcených kamionovou dopravou prosazují variantu starou. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Dobrý den. Tunelování je v ČR oblíbený sport. Ale my si dnes budeme vykládat o tunelu Kubačka a o trase, kterou má vést dálnice přes České středohoří. Děti Země, nevládní organizace, připravily petiční výzvu, na které je dneska přes tři tisíce podpisů a tam vyzývají, aby lidé podpořili trasu, která by vedla tunelem zvaným Kubačka a tím ušetřila přírodu v Českém středohoří. Naproti tomu starostové z obcí, kterých se dálnice právě týká, udělali petici jinou, ve které vyzývají k urychlené dostavbě této dálnice. Můžete stručně objasnit, o co v těch peticích a výzvách šlo? 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Ta petice za výstavbu tunelu Kubačka má vlastně dva cíle. Když jsme ji na konci ledna zveřejňovali, tak jsme chtěli především upozornit na to, že se rýsuje jakési kompromisní řešení ukončení sporu o podobu dálnice D8 a ten spor je o tom, že by se vybudoval dlouhý tunel pod názvem Kubačka, který má délku tři a půl kilometru. Druhý cíl té petiční výzvy je v tom, že jsme chtěli upozornit, že tento názor není osamocený, že ho nemají několik ekologických organizací, ale že ho může mít také i veřejnost. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Teď se obrátím na starosty obcí. Proč jste udělali tu jinou výzvu nebo proč vám ta původní výzva není po chuti? 
--------------------------------------------------
Ivan Vinický, starosta obce Bystřany: 
Ten problém celej toho, proč jsme tu petici jako nějakým způsobem vytvořili, je, aby se taky vyjádřili ti naši lidé, kteří tam bydlej. Vždyť my tady zastupujeme skoro... Naše obec má zhruba 1910 lidí, dva tisíce, Dubí, Teplice, že jo a zastupujeme tedy 80 tisíc lidí, kteří vlastně se k tomu taky maj právo vyjádřit svým podpisem, který by teda... Ty chtěj, aby se to dokončilo, aby to fungovalo a už nechtěj snášet nějaký... A my chceme i zabránit, protože tam jsou i náznaky některejch jako horkejch hlav, kde teda třeba občanský neposlušnosti. Co když nám tam někdo zabarikáduje tu silnici přes noc a my s tím máme potom problémy, my s tím máme starosti. Já jsem rád, že se někdo stará o přírodu, ale my se musíme starat o ty lidi. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Pani starostko, myslíte, že jsou to ekologové, kteří blokují tu výstavbu tý dálnice? 
--------------------------------------------------
Ilona Smítková, starostka města Dubí: 
Já bych chtěla říct, že my svým způsobem nejsme proti ekologům. My vlastně jsme taky ekologové, protože my máme taky rádi přírodu, taky máme rádi zvířátka, ale myslím si, že bychom se měli zamyslet, že tady je člověk a ten člověk má právo žít v nějakém prostředí. Já jenom pro informaci uvedu, že jsme si dělali statistiku průjezdu automobilů v lednu roku 2004, kdy projelo Dubím 28 tisíc nákladních automobilů a v lednu roku 2005 48 tisíc nákladních automobilů. A ta doprava neustále stoupá. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Vy jste radní Ústeckého kraje a je o vás známo, že ekology nemáte příliš v lásce. Jak se díváte na celou tu problematiku té trasy a jaký je vlastně názor rady Ústeckého kraje na řešení téhle problematiky? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Já se musím velice ohradit proti tomu, že nemám ekologii v lásce. To je nesmysl, který o mně šíří některá sdružení ekologická, protože jsem je označil za teroristy a skutečně se projevuje, zrovna tak jako teďka při té Kubačce, že používají teroristické metody. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Vy víte o tom, že by někoho zastřelili nebo drželi v zajetí? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Ne. Ale nátlak a neslyšení na možnosti kompromisů, to si myslím, že jsou teroristické metody. Jako uvědomte si, že tady sice pan Patrik říkal o tom, že se blíží kompromis, ale ten kompromis je ten, že přistoupíme my všichni, to znamená, 900 tisíc občanů Ústeckýho kraje přistoupí na jejich požadavky. To je teroristickej nátlak. Oni maj sice v petici 3200, a včera když jsem se koukal odpoledne, tak tam bylo 3252 osob, nicméně slabá čtvrtinka z toho jsou obyvatelé Ústeckého kraje. Zbytek je Zlín, Praha, Budějovice. Myslíte si, že je to rozumný, když jako nám kecaj do toho, kde my máme žít? 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Já si myslím, že ano. Protože Karlštejn nepatří jenom lidem z obce Karlštejn ale celému národu. Ale k tomu by se mohly vyjádřit ty ekologické organizace, které tady byly napadeny za ty metody škaredé. 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
No my jako občanské sdružení používáme klasické standardní zákonné metody. To znamená informování veřejnosti, využívání práva a dělaj to poslanci. Může se říct, že koalice navzájem se vydírá, může se říct, že opozice vydírá koalici atd. To je hra se slovíčky, takže... My používáme vlastně zákonné metody a pokud si beru za slovo zákon, tak je potřeba připomenout, že dálnice D8, patrně to není jediná dálnice v ČR, se staví v rozporu se zákonem. A tohleto bylo doloženo už dvakrát Městským soudem v Praze a čtyřikrát Českou inspekcí životního prostředí a dokonce existuje stanovisko veřejného ochránce práv, který právě upozorňuje na to, že při přípravě dálnice D8 se porušovaly zákony a asi je u některých lidí normální, že ten, kdo upozorňuje, že se porušují zákony, tak je vnímán negativně. Pokud se tady má budovat právní stát a buduje ho nevládní sektor a vládní sektor tomu brání, tak nemám slov. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
No já bych se teďka měl správně zeptat Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy, co na to říká. Jenže problém je v tom, že oni nepřišli, ale není to proto, že by nebyli pozváni. Byli dokonce opakovaně zváni, natáčení pořadu bylo odloženo, nepřišli. Ta situace je teďka taková, že vlastně jsou na stole dvě varianty. Jedna řekněme zkráceně tunel Kubačka, druhá varianta na estakádách. A krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje je teďka v roli, že o tom má rozhodnout, protože vlastně jedna z těch variant, to je ten tunel Kubačka, vyžaduje změnu územního plánu. Je to tak? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Tak. Přesně. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
A vy jako radní budete doporučovat zastupitelům, aby hlasovali jak? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Já ne jako radní, ale jako člověk, jako jeden z těch 55 lidí budu mít názor, že je lepší pokračovat ve stávající trase a ten tunel Kubačka s povzdechem ale odložit ad acta. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Chcete říct, že varianta, kterou zastáváte, je šetrnější k životnímu prostředí než ta varianta s tunelem Kubačka? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Osobně se domnívám, a zase ale nejsem schopen říct, je nebo není, ale jsem schopen říct pouze to, že se osobně domnívám, že skutečně ta varianta ve stávajícím stavu věci, a já vůbec nezazlívám nikomu, že se obrací do minulosti a že říká prostě, co se udělalo za průšvihy. Ano. Tam byla spousta průšvihů jako. Během toho, když to vemu od roku 63 a dále, tak prostě se tam dělaly věci, který se stát neměly. Ale v současné situaci v podstatě jediným rozumným řešením je pokračovat tak, jak to bylo dáno až doposud. Protože byla vybrána skutečně varianta, která sice ano, je zásahem do krajinného rázu, je zásahem do životního prostředí, ale z těch zásahů je, řekl bych, nejmenším zlem. Kromě toho teda ekonomicky to vychází podstatně líp a snad i dokonce by se dalo na to sehnat peníze z EU. 
--------------------------------------------------
Ing. Eva Tylová, odborná konzultantka, Zelený kruh: 
Na začátku těch dopravních staveb Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy vůbec nebralo ohled na zájmy přírody, na názory ekologů, ale dokonce ani ne na zájmy obcí. Takže máme tady řadu dopravních staveb, jejichž problémy současné, které vlastně postihují obě strany, jak nás ekology, tak občany a obce, tak byly založeny vlastně takovou tou ignorancí. A právě D8, tedy dálnice do Německa, je jako jeden z takových příkladů. Tady si vezměme, já třeba už mám tady stanovisko z roku 99, kde se připravoval návrh rozvoje dopravních sítí. To znamená vlastně ucelená koncepce, jak budou dálnice u nás strukturovány, tak tam už bylo ve stanovisku posuzování vlivu na životní prostředí poukázáno na to, že tady existuje tunelová varianta, která by měla lepší dopad na krajinný ráz, na přírodu a koneckonců i na ty obce. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
A proč se tehdy nepřijala? 
--------------------------------------------------
Ing. Eva Tylová, odborná konzultantka, Zelený kruh: 
Protože je to neustálý boj, kdy Ministerstvo dopravy, já jsem tehdy byla ve funkci náměstkyně ministra životního prostředí, takže jsem se účastnila i těch vyjednávání. Prostě Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic o tom odmítly jakkoliv vyjednávat a vidíte, vlastně uplynulo šest let skoro a vlastně problém se nepohnul nikam. Takže to prostě není tím, že by to začali ekologové. To začal někdo jiný a teď už se to dostalo do patové situace, kdy já i chápu občany těch obcí, na které to ve výsledku dopadá, ale to není jenom jedna dálnice, to jsou další dálnice. Přes Český ráj, přes Posázaví. A všechny jsou narýsovány, prostě se udělá přímka na mapě a vůbec se neberou zájmy obcí, neberou se zájmy přírody v potaz. 
--------------------------------------------------
Mgr. Pavel Doucha, právník, Ekologický právní servis: 
Veřejný ochránce práv se tímto případem zabýval asi dva roky na základě našeho podnětu a na konci loňského roku vlastně došel k závěrečnému stanovisku, které bylo vydáno na základě projednání s Ministerstvem dopravy a se všemi zainteresovanými subjekty, Ministerstvu životního prostředí atd. Došel k závěru, že ta stavba dálnice D8 je skutečně připravovaná v rozporu se zákonem. A to zejména v jednom bodě. Při výběru trasy pro dálnici D8 nebyl vzat v úvahu zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a z toho důvodu nebyla vybrána taková trasa, která by splnila vysoké nároky ochrany přírody, které vyplývají z toho, že se má jednat o dálnici v chráněném území. Další opatření, které veřejný ochránce práv navrhuje, se týká právě kamionové dopravy na silnici E55. On tam vyloženě vyslovuje názor, že vláda jaksi zaspala při řešení toho problému. Po vstupu do EU, jak je známo, tak vzrostla kamionová doprava a vláda už měla dávno předtím hledat opatření ke zmírnění tohoto kroku. Jako jedno z opatření tam zmiňuje provoz systému RoLa, převedení kamionů na železnici. Další opatření, které se týká vyloženě Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy by mělo směřovat k tomu, jak píše ombudsman, aby se napříště zamezilo chaotickému způsobu projednávání navrhovaných záměrů v chráněných územích. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Vy jste něco namítal? 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
To jsou dezinterpretace, který prostě já se s tím nemůžu smířit jako tohleto. To stanovisko ombudsmana je v podstatě... Řeknu to lidsky. Jdete-li přes CHKO, porušujete tím zákon, ale když pojedete Kubačkou, tak ho sice porušujete, ten zákon, ale malinko míň. Co to je za stanovisko? Upřímně řečeno v tomhle případě se pan ombudsman teda u mě strašně ztratil, jako ze svý váhy, protože tohleto stanovisko je prostě špatně. On měl buď říct, že je to všechno špatně anebo že je to všechno dobře. Ale říct jako, když to to, tak to... Víte, ono to taky bude špatně, ale míň to bude špatně a už to teda bude dobře, to je všechno špatný. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Mě trošku mrzí, že správa CHKO České středohoří, která vlastně se ochranou krajinného rázu a ochranou přírody tam zabývá, odmítla se této besedy zúčastnit. Není to náhodou tím, že vedoucí správy by dostal vyhazov, kdyby vyjádřil svoje stanovisko nebo vyjádřil svůj názor? 
--------------------------------------------------
Mgr. Daniel Vondrouš, tajemník ministra ŽP: 
To si nemyslím. Správa se vyjadřovala k této kauze už vícekrát, stejně jako ministerstvo. Tam si myslím, že v tuhle chvíli správa nemůže do těch jednání nějak zvlášť zasahovat. To jednání o kompromisu nějakém jsou v podstatě na vůli investora, protože není žádný zákonný prostředek, jak ho donutit k tomu, aby postavil Kubačku. A ta vyjednávání se vedou mezi ekologickými organizacemi na jedné straně, tady mezi Dětmi Země, a Ministerstvem dopravy na straně druhé. A já doufám, že je ještě šance, že dospějí k nějakému rozumnému závěru. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Jak budete reagovat na připomínky, které jsou ve stanovisku ombudsmana? 
--------------------------------------------------
Mgr. Daniel Vondrouš, tajemník ministra ŽP: 
Z těch připomínek se nás týká ta výhrada k tomu, že nebyl dostatečně respektován krajinný ráz a že je potřeba tedy směřovat rozhodnutí k nějakému kompromisnímu řešení typu např. tunelu Kubačka. My jsme o tomto řešení vyjednávali s Ministerstvem dopravy a v tuto chvíli nebyli jsme tedy jaksi úspěšní v tom jednání, ale to jednání se v tuto chvíli přeneslo právě na tu úroveň, které se jako pozorovatelé také účastníme, mezi ekologickými organizacemi a Ministerstvem dopravy a myslím si, že má šanci dospět k nějakému závěru, který by pana ombudsmana v této věci mohl uspokojit. Každopádně základní výjimka ze zákona o ochraně přírody, která umožnila výstavbu D8 přes České středohoří, byla udělaná ministrem Kužvartem v minulém volebním období a tu my nemůžeme v tuto chvíli zpochybnit. 
--------------------------------------------------
Mgr. Pavel Doucha, právník, Ekologický právní servis: 
Ministerstvo životního prostředí by mělo v této kauze zaujmout podstatně aktivnější postoj než to interpretovat tak, že se jedná o spor mezi Dětmi Země a Ministerstvem dopravy nebo Ústeckým krajem. Tady došlo k porušení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. To je zákon, který patří do gesce Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo je odpovědné za jeho naplňování a ombudsman ho vyzývá, aby nějakým způsobem zmírnil dopad dálnice nebo aby se zasadilo o zmírnění dopadu dálnice na životní prostředí, na krajinný ráz CHKO. Takže jako toto stanovisko si myslím, že neodpovídá, není odpovídající reakce na tu výzvu veřejného ochránce práv. 
--------------------------------------------------
Ivan Vinický, starosta obce Bystřany: 
Jestli tady ministerstvo nebo nějakej tenhleten výkonnej orgán něco zanedbal, tak ať si to řeší nebo sem měli přijít a vysvětlit to. My tady čistě chráníme zájmy našich občanů a budem je chránit. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Tomu rozumím. Paní Tylová ještě chtěla něco říct. 
--------------------------------------------------
Ing. Eva Tylová, odborná konzultantka, Zelený kruh: 
Já jsem chtěla ještě upozornit na to, že vlastně těm obcím v mnoha případech by pomohly obchvaty, jenomže prostě na obchvaty nejsou peníze, protože peníze se směřujou na velké dopravní stavby. Za těmito velkými dopravními stavbami je dost často stavební lobby, která prostě chce stavět tyto stavby, které se jim staví dobře a je to pro ně výhodné. Takže my máme v současnosti deficit státních prostředků a přesto chceme stavět některé silnice, rychlostní silnice a dálnice, které je otázka, jestli potřebujeme nyní a jestli vůbec budeme do budoucna potřebovat. A pak samozřejmě nezbyde na nějaký tunel. 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
To zase. Vytrhávaný z kontextu věci a není to košer tahleta diskuse jako. Upřímně řečeno. Lobby. Až budete mít důkazy o tom, že nějaká lobby tady funguje, tak mi je dejte. Já bych je strašně rád viděl. Já tady jsem a kolegové jsou tady za ty lidi. Vy mě neustále napadáte, že jsem proti životnímu prostředí. Není to pravda. Jestliže chráním člověka, tak člověk jako takovej je přírodní výtvor. Uvědomte si to. A člověk do přírody patří. Já ho přeci nemůžu zabít kvůli tomu, abych zachránil kytičky. 
--------------------------------------------------
Ilona Smítková, starostka města Dubí: 
Já bych ráda reagovala, protože souhlasím tady s panem radním. Mám ten samý názor. Ale chtěla bych reagovat na paní inženýrku. Všechna města nemůžou mít obchvaty. My tento problém kamionové dopravy máme už léta a my jsme se snažili, aby teda město Dubí ten obchvat mělo. Bohužel u nás to nejde. A chci říci, že tím, jak stoupá doprava, nám už dochází trpělivost. Můžu říct za sebe, že nás v tenhle moment ani nemusí zajímat, kdo teda co zavinil, my prostě chceme tohleto rychle řešit. A nechceme tu stavbu prodlužovat. A proto jsou ty petiční výzvy. Protože ti naši občané, kteří si nás tam zvolili, tak ti vlastně doufaj, že pro to něco taky uděláme. A my pro to chceme něco udělat. Takže jsme tady pro to, aby se urychlila dostavba dálnice. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Musí ta varianta s tunelem být o tolik časově delší a náročnější? 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
No co se týče harmonogramu, tak to je hra s čísly. Pokud se podíváme na usnesení vlády z roku 93, který určitě sestavovali odborníci na slovo vzatí, tak dálnice D8 měla být vybudována v roce 2000. Takže podle mě už v roce 2000 měly být, teďka nechci nabízet nápady, protesty na E55. Za těch několik let se ani jednou vládní experti ani experti ŘSD netrefili do žádného termínu. Protože pak byl termín 2002, 2005, 2006, teď se říká 2008 a když se podíváte na ten harmonogram, co předložilo ŘSD teďka v lednu, tak tam je uvedeno, že poslední stavební povolení na celou tu trasu má být vydáno v lednu 2007 a připočtete tu dobu výstavby, tak vám vyjde 2010. To znamená nepředstavitelná situace, že my teďka budeme pět let čekat, až se dálnice D8 postaví a nebudeme dělat zase nic? Proto my jsme opakovaně už od roku 94 požadovali buď obchvaty nebo technická opatření na zklidnění té dopravy. Bohužel Ministerstvo dopravy to nepovažovalo za problém a prostě se na to vybodlo. 
--------------------------------------------------
Ilona Smítková, starostka města Dubí: 
My vlastně od roku 2003 máme pravidelná setkání, kde jsme zvali i zástupce ministerstev, zástupce sasské strany a na těchto jednáních jsme řešili problém kamionové dopravy. Takže to není tak, že bysme se tím nezabývali. Nás to tlačí a proto... 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Máte pravdu. Dubí určitě jo. 
--------------------------------------------------
Ilona Smítková, starostka města Dubí: 
No nejenom Dubí. Já musím říct, že to jsou i ostatní starostové, protože my jsme se scházeli pravidelně a scházíme se nadále. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Když teda tolik termínů, kdy už dálnice měla být hotová marně prošlo, udělal někdo analýzu, třeba bych čekal na Ministerstvu dopravy, proč k tomu prodlení došlo? 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Analýzu udělal Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2002, který zjistil, že asi z 56% to je špatnou přípravu. Špatnou přípravou investora a pak další procenta jsou výkupy pozemků a povětrnostní podmínky při stavbě. Ale většina je prostě špatná příprava. To znamená, podklady nejsou kvalitní, není komunikace s obcema, s veřejností, správní orgány neplní termíny, to znamená, správní řízení se prodlužují. Takový krásný příklad je třeba loni v roce 2004. Krajský úřad v Ústí nad Labem řešil na dálnici D8 čtyři přeložky. Správní řízení, stavební povolení to bylo. A to řízení netrvalo dva nebo tři měsíce, jak by člověk očekával, ale trvalo šest měsíců, protože investor nedodal podklady. Občanská sdružení, která byla účastníky řízení, napsala pouze jeden dopis, přihlašujeme se do tohoto řízení. A pak už nemusela dělat vůbec nic, protože sedm měsíců to zdržoval investor. Podle mě to je typický teroristický čin, protože blokuju vydání stavebního povolení, že jo. Investor rovná se otazník, že jo. 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Já si nemyslím, že je dobře, když, a teď to přeženu schválně, takže mě neberte doslovně, když by mi eskymáci mluvili do toho, jestli tady budou pěstovat banány. Čili já bych... Já se nebráním účasti ekologických aktivit u takovýchto věc, ale měly by mít nějakou souvislost s tím krajem nebo s tou oblastí, o které se rozhoduje. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Co na to říkají eskymáci? Teda ne doslova. 
--------------------------------------------------
Mgr. Pavel Doucha, právník, Ekologický právní servis: 
Co se týče postavení obcí třeba v porovnání s eskymáky nebo-li ekologickými sdruženími, tak je třeba říct, že obce mají silnější postavení už z toho titulu, že jsou tvůrcem a schvalovatelem územního plánu. Samozřejmě že pokud krajský územní plán, to znamená nadřízený, schválí nějakou dálnici, tak ty obce jsou jakoby povinny ho tam transformovat, ale záleží na tom, v jaké podobě. A může se taky stát, že se obec zasekne a řekne, že tam tu dálnici nedá a nedovedu si představit, jak by se právně takový spor řešil. A druhá věc je, že obce jsou často i těmi úřady, které rozhodujou. To znamená obecní úřady vydávají např. povolení ke kácení dřevin v souvislosti s výstavbou dálnic atd. 
--------------------------------------------------
Ilona Smítková, starostka města Dubí: 
My nejsme asi proti sobě. My bychom měli být na jedné straně. Zrovna tak jako bychom měli být na jedné straně s přepravcema, protože ti vlastně mají dneska ty samé problémy. Já nejsem proti kamionům. Bohužel máme je tam ve městě. Já tady mám sebou fotodokumentaci, jak to tam u nás vypadá vůbec v této době, kdy tam napadl sníh a ta kalamita je tam teda hrozná. Ale prostě i si vážím toho, že ti řidiči musí tady ty podmínky vlastně vytrpět, takže si já osobně myslím, že bychom měli být všichni na jedné straně a trvat na tom, aby se prostě ta doprava tady řešila. Takhle už to nejde. 
--------------------------------------------------
Ing. Eva Tylová, odborná konzultantka, Zelený kruh: 
Tam je řada dopravců, kteří přes ČR vůbec nemusí jezdit a jezdí sem proto, protože je to pro ně výhodné, levné. Takže ty bych teda rozhodně nelitovala. 
--------------------------------------------------
Antonín Terber, člen rady Ústeckého kraje (ODS): 
Zkusme se bavit o tom, jak tlačit investora, aby se choval obecně dobře a Ministerstvo dopravy, které také nemáme zrovna extra v lásce, aby se choval jinak, než se chovat má. Pojďme se podílet na tom, abychom vychovávali řidiče, aby se chovali jinak, než mají. Ale proč si bereme jako pojistku prostě jednu stavbu, která skutečně, ať už to bude jakýkoliv, tak nikdy to žádná extra perla v tom životním prostředí nebude. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Váš návrh je určitě dobrý, ale to by musel investor nebo Ministerstvo dopravy na takové besedy vůbec chodit. A pokud nepřijdou, tak se není o čem bavit a není s kým se bavit. 
--------------------------------------------------
RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země: 
Občanská sdružení, nejenom Děti Země z Brna ale i místní občanská sdružení, který s náma spolupracují na Ústecku, už od roku 94 nabízely varianty tunelu, nabízely komunikaci, ale až po deseti letech díky jakoby hejtmanu Jiřímu Šulcovi loni v říjnu jsme si sedli za ten stůl. To znamená deset let s náma nikdo nekomunikoval a jak jste tady říkal, komunikujte s někým, kterej je ve zdi. Prostě nemůžete s nikým komunikovat. Takže prostě o tom to je, že prostě předkládáte návrhy, doporučení a nikdo s váma nekomunikuje, tak teď už jsme v té patové situaci, že my už jsme všechny ty naše námitky a vyjádření prostě odhodili, ale zůstal prostě ten principiální zásadní věc a to je České středohoří by si zasloužilo tunel na dálnici a prostě tam jiný ústupek, jiný kompromis neexistuje, protože logická úvaha je, když dálnici chci přes CHKO, tak prostě postavím celou tu trasu v tunelu a nebo tu CHKO obejdu. Pokud se to nedá obejít v současné situaci, tak se snažím aspoň nějaký tunel. A jak už bylo řečeno, i ombudsman neříká, že tento tunel je nejlepší ze všech možných tunelů, on jenom říká, že za současné situace je to kompromisní řešení, že se využije stávající trasy. Takže teď se dostalo na úroveň kraje a během tří měsíců se to posunulo. My jsme stáhli čtyři žaloby a posouvalo se to. Diskutujeme tady, obce mají možnost si vybudovat nebo budou vybudována nějaká technická opatření. Posunulo se to, ale do té doby Ministerstvo dopravy ani ŘSD nekomunikovalo s nikým. 
--------------------------------------------------
Mgr. Pavel Doucha, právník, Ekologický právní servis: 
Já bych to doplnil, jestli můžu, jednou větou. Že je smutné, že k té komunikaci došlo až v okamžiku, kdy soud zrušil stavební povolení na jeden úsek dálnice a musela se zastavit její stavba. K té komunikaci mělo dojít už dřív, aby k nějakému soudnímu rozsudku nemuselo dojít. Ale na druhé straně vidíte tady ten smysl toho, proč se eskymáci nebo ekologické organizace někdy také označují za ekosudiče, protože často je to jediná možnost, podat žalobu, jak nastartovat takovýto typ komunikace. Když celou dobu mluvíte do zdi v průběhu správního řízení, tak vám nezbývá nic jiného než pokusit se využít té poslední šance a to je obrátit se na soud jako na nezávislý orgán. 
--------------------------------------------------
Moderátor (RNDr. Mojmír Vlašín): 
Naše debata, myslím, dospěla do závěru. Zastupitelé krajští Ústeckého kraje budou mít teď nelehkou situaci, rozhodnout o těchto dvou variantách. Buď tunel nebo estakáda. Já jim to teda nezávidím, protože budou mít v zádech na jedné straně obce, kterých se to týká, na druhé straně lidi, kterým leží na srdci životní prostředí a krásy CHKO České středohoří. Já se tímto s vámi loučím a těším se při některé další besedě zase nashledanou.

Ústečtí krajští zastupitelé jsou pro stávající variantu D8
9.3.2005	Zpravodajství ČTK	eul dpr ELI
ÚSTÍ NAD LABEM 9. března (2005 ČTK) - Ústečtí krajští zastupitelé dnes rozhodli, že dálnice D8 povede přes České středohoří takzvanou povrchovou variantou se dvěma krátkými tunely a jedním mostem. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) by mohla být dokončena v roce 2008. Neuspěly tak ekologické organizace, které navrhovaly jeden dlouhý tunel Kubačka. Jeho výstavba by se podle ŘSD prodloužila zřejmě až do roku 2013. Podporu povrchové variantě vyjádřilo při hlasování 47 zastupitelů, nikdo nebyl proti, čtyři se hlasování zdrželi. Hejtman Jiří Šulc (ODS) ČTK řekl, že hlasoval pro tuto variantu proto, že předpokládá rychlejší dokončení dálnice. Povrchová varianta by měla podle ŘSD stát 7,5 miliardy korun. Tunel Kubačka je podle ekologů šetrnější k životnímu prostředí a hlavně zachovává krajinný ráz Českého středohoří. Podle ŘSD by stavbu tohoto úseku dálnice ale prodražil o dvě miliardy korun.
Miroslav Patrik z brněnské organizace Děti Země novinářům řekl, že ekologové nyní promyslí další taktiku. "V každém případě se budeme účastnit správních řízení, která kvůli stavbě dálnice ještě probíhají," poznamenal Patrik. Děti Země podle něj podaly šest žalob kvůli územnímu řízení pro povrchovou variantu. Pražský soud podle Patrika v úterý jednu žalobu Dětí Země zamítl. 
Šulc novinářům řekl, že obě varianty, o nichž dnes zastupitelé jednali, považuje za špatné. Hejtman poznamenal, že soudní spory, které by ekologové vyvolali, by mohly prodloužit i výstavbu povrchové varianty dálnice přes České středohoří. "Proto jsem ekology dnes také vyzval, aby umožnili ředitelství silnic a dálnic dostavit dálnici D8 co nejdříve," zdůraznil hejtman.
Mezi diskutujícími si zastupitelé vyslechli Lubomíra Studničku z litoměřické Společnosti ochránců životního prostředí, který navrhl další variantu přechodu dálnice D8 přes České středohoří, a to tunelem Lovoš, který by měřil 11,5 kilometru. V tiskové zprávě, kterou předal ČTK, se uvádí, že právní zástupkyně společnosti má připraveno pět žalob, které budou podány po zahájení výstavby, a tak se zprůjezdnění dálnice oddálí o šest až sedm let.
Starostové z obcí a měst Ústeckého kraje, které sužuje nadměrná nákladní doprava, posbírali před jednáním zastupitelů zhruba 13.800 podpisů občanů, požadujících rychlejší variantu dostavby dálnice D8. Děti Země spolu s dalšími ekologickými organizacemi zase předložily zastupitelům jmenný seznam přes 3720 lidí, kteří podepsali jejich výzvu Ano výstavbě tunelu Kubačka. Dálnice D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena stejně jako všechny úseky na české straně s výjimkou právě 16,5 km dlouhé trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, která vede přes České středohoří.

Dálnice nám vezme náš klid, zní z obce
9.3.2005	Hospodářské noviny	bar
Ze svého domu na okraji Dobkoviček mají manželé Adámkovi krásný výhled na zvlněné vrcholky Českého středohoří. Tím výhledem se ovšem už nebudou kochat příliš dlouho. Za pár let jim ho přetne dálnice D8 spojující Prahu s Drážďanami. "To jsme seděli v kuchyni, koukali ven a já povídám manželovi: Panoramata už neuvidíme," říká Eva Adámková. Dnes budou o definitivní podobě trasy dálnice rozhodovat zastupitelé Ústeckého kraje. Lidem v Dobkovičkách však může být jedno, jak rozhodnou. Ať už zvednou ruku pro současnou povrchovou variantu s dvěma krátkými tunely, což prosazuje státní Ředitelství silnic a dálnic, anebo se přikloní k jednomu dlouhému tunelu, který navrhuje sdružení Děti Země, dálnice stejně povede kousek pod dolní částí vsi. Pod zem se totiž tak jako tak autostráda zavrtá až za vsí. "Copak bych já mohl nějak změnit, aby dálnice tudy nevedla?" říká smířeně Jiří Štván, kterému dálnice D8 protne jeho pozemek na okraji Dobkoviček.
"Vždycky tady byl klid. Nejlepší by bylo, kdyby to tak i zůstalo," dodává Štvánova manželka. O Dobkovičkách se dá říct, že tu lišky dávají dobrou noc. Není tu ani obchod, jen hospoda, ale i ta bývá otevřená jen občas. Nedaleko od Štvánových mají svůj dům i Adámkovi. Dálnice povede těsně kolem. "Byli tady lidé z Ředitelství silnic a dálnic a říkali, že náš dům koupí za jakoukoli cenu," říká Eva Adámková. Jenže jí ani jejímu manželovi se pryč nechce. Dům koupili v roce 1977 v hrozném stavu a postupně si ho opravili a vyšperkovali. Napřed sem jezdili z Prahy jen na víkendy, teď tady už bydlí natrvalo.
Když agentura Factum Invenio připravovala průzkum, jestli veřejnost podporuje současnou trasu s dvěma kratšími tunely, anebo by chtěla raději jeden dlouhý tunel, ptali se pracovníci agentury i obyvatel Dobkoviček. Výsledek ukázal, že v Ústeckém kraji převažuje podpora dvou kratších tunelů. Většina lidí si totiž přeje, aby dálnice byla dokončena co nejdříve. Pokud by se zastupitelé Ústeckého kraje rozhodli, že změní územní plán a zapracují do něj návrh ekologických organizací vybudovat pod Středohořím jeden tunel dlouhý bezmála 3,5 kilometru, znamenalo by to podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Petra Laušmana zdržení stavby minimálně o čtyři roky a prodražení o dvě miliardy.
"Za pár desítek let se nikdo nebude ptát, kolik to stálo," oponuje Miroslav Patrik z Dětí Země a vyjmenovává některé přínosy dlouhého tunelu: Nezmění ráz krajiny chráněné oblasti České středohoří, neohrozí vzácné živočichy a rostliny, zkrátí trasu přes Středohoří... Pro variantu dlouhého tunelu získaly Děti Země více než šest tisíc podpisů pod svou petici. Včera předalo sdružení seznam na krajský úřad, zároveň zastupitelům rozeslalo dopisy o výhodách své varianty. Stranou nezůstaly ani obce, přes něž projíždí tranzitní doprava, kterou by dálnice měla odvést stranou. Zorganizovaly svou petici na podporu dostavby současné varianty s kratšími tunely. "Také jsem ji podepsal," říká Jiří Skalický, starosta Velemína, přes který se valí jeden kamión za druhým. Na zastupitele Ústeckého kraje se před dnešním klíčovým jednáním obrátilo i Ředitelství silnic a dálnic, které má podporu Ministerstva dopravy. Stejně jako Děti Země připravilo ředitelství podklady, v nichž naopak vyzdvihuje přednosti své varianty se dvěma kratšími tunely. Připomíná třeba, že současná trasa byla vybrána z mnoha možností jako nejšetrnější k rázu Českého středohoří. Do ekologických opatření - přechody pro zvěř, zalesňování či protihlukových bariér - ředitelství investovalo více než miliardu korun.
Řekli před jednáním o D8
"Ekonomický i časový plán bude silně narušen, bude-li změněn územní plán ve prospěch dlouhého tunelu. Časovou náročnost přípravy jiné varianty tohoto úseku odhaduji minimálně na další čtyři roky." 
Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic
"Pokud bych byl dneska před rozhodnutím, snažil bych se, aby dálnice vedla přinejmenším delším tunelem. Na druhou stranu je potřeba vzít v potaz realitu a dosavadní vývoj. Chápu argumentaci Ředitelství silnic a dálnic. Netvrdím, že je to dobré řešení, ale už bylo jednou schváleno." 
Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí
"Přál bych si, aby dálnice už byla dávno hotová. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a nejrychlejší řešení."
Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
"Příprava stavby dálnice se nepodcenila, vybrala se ta nejlepší varianta."
Jiří Skalický, starosta Velemína, odkud dálnice odvede tranzitní dopravu
"Za každý hlas, který nás podpoří, budeme vděční. Klidně to ale může skončit 55:0 v náš neprospěch."
Miroslav Patrik z Dětí Země, které prosazují dlouhý tunel
Tudy povede dálnice. Eva Adámková ukazuje, jak blízko k jejich domu v Dobkovičkách v Českém středohoří se přiblíží 

Nejvíce podpisů z Lovosicka
9.3.2005	Deník Litoměřicka	Ivo Chrástecký
Tři a půl tisíce podpisů na petičních arších odeslala Hospodářská a sociální rada Litoměřicka (HSR) Severočeskému sdružení obcí (SESO), které je organizátorem petice proti výstavbě tunelu Kubačka na dosud stavebně nezahájeném úseku dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic na Ústecku. Uvedla to včera tajemnice rady Taťána Kočařová. Připomněla však, že celkový počet podpisů z okresu Litoměřice bude ještě větší. "Některé obce totiž posílaly petiční archy přímo na SESO," řekla Kočařová, která ještě včera odesílala poslední došlé listiny do Ústí nad Labem na vedení SESO faxem. "Dva tisíce osm set padesát podpisů jsem v pondělí předala předsedovi SESO Pavlu Tošovskému, dalších pět stovek se ještě posílalo dodatečně poštou," upřesnila Kočařová. Nejvíce podpisů na litoměřickou HSR dorazilo z Lovosicka - jeden tisíc pět set šedesát. Podle tajemnice SHR je tento počet odrazem toho, že regionu Lovosicka se dostavba dálnice bezprostředně dotýká. Dálnici bez tunelu Kubačka podporuje mezi jinými i vedení obce Prackovice nad Labem. A to i přesto, že při realizaci této varianty by dálnice byla od obce více vzdálená. "Lidé jsou ale dnes prodlužováním celé výstavby tak otrávení, že touží jen po rychlé dostavbě," poznamenal starosta Prackovic Josef Kodýtek. Do petiční akce se podle Kočařové zapojily i velké podniky a jejich odborové organizace - čížkovický Lafarge sesbíral sto sedmdesát šest a lovosická Lovochemie dvě stě padesát podpisů.
Dnes budou zastupitelé Ústeckého kraje jednat o možné změně územního plánu z nyní schválené varianty dvou tunelů na jeden. Mohou buď potvrdit současnou delší povrchovou trasu se dvěma tunely a přemostěním, jež by měla stát sedm a půl miliardy korun, nebo se přiklonit k variantě ekologů, která vede jedním tunelem Kubačka. Ten by však podle jejich odpůrců dostavbu dálnice prodražil až o pět miliard a oddálil ji až o pět let. Ekologické sdružení Děti Země právě pro stavbu Kubačky sbíralo podpisy. HSR Litoměřicka již na svém prosincovém zasedání vyzvala poslance parlamentu, vládu i představitele Ústeckého kraje k přijmutí opatření, která by zabránila dalším průtahům dostavby dálnice D8. Petiční výzva SESO pak vznikla 7. února. " Demokracie je právo menšin a vůle většiny," zdůraznil místopředseda HSR Josef Matějka důvod iniciativy, jež vznikla jako reakce na petici ekologů.
STRUČNĚ
* Tři a půl tisíce podpisů na petičních arších odeslala Hospodářská a sociální rada Litoměřicka Severočeskému sdružení obcí
* Do petiční akce se zapojily i velké podniky a jejich odborové organizace - Lafarge sesbíral sto sedmdesát šest a Lovochemie dvě stě padesát podpisů

Dálnice D8: Rozhodne se dnes
9.3.2005	Mladá fronta DNES-Severní Čechy	Jan Veselý a Antonín Viktora
Zastupitelé kraje budou rozhodovat, zda podpoří návrh ekologů nebo rychlejší dostavbu. Povede dálnice D8 v Českém středohoří jedním nebo dvěma tunely? To by měli dnes rozhodnout zastupitelé Ústeckého kraje. Rozhodnou i o tom, zda k hranicím pojedeme už za čtyři roky nebo později. Zastupitelé Ústeckého kraje dnes buď podpoří variantu ekologů, podle které má vést pod nejvzácnější částí Českého středohoří tři a půl kilometru dlouhý tunel Kubačka, nebo se přikloní k návrhu investora, aby dálnice v tomto úseku vedla převážně po povrchu. Jak ekologové, tak investor stavby předložili zastupitelům své posudky, které vysvětlují, proč je jimi navrhované řešení lepší. Ekologové tvrdí, že při vedení dálnice tunelem zůstanou nedotčené vzácné rostliny a živočichové. Investor argumentuje především tím, že tzv. povrchová varianta je o dvě miliardy korun levnější a bude o dva roky dříve hotova - už v roce 2008 a bude stát 8,5 miliardy. Včera však ekologové přišli s přelomovým návrhem. Chtějí, aby zastupitelé rozhodovali s posudkem nezávislé firmy.
"Za současného stavu jednání by bylo dobré verdikt posunout ještě o měsíc. Pracují emoce, nejsou na stole argumenty. Myslím, že bychom se s krajem a oponenty, tedy investorem -Ředitelstvím silnic a dálnic, mohli dohodnout na přizvání nezávislé firmy, která by oba návrhy posoudila. Zastupitelé nyní budou jednat o dvou materiálech, našem a investorově, takže by bylo dobré dohodnout společnou firmu, která by vydala jedno stanovisko," sdělil MF DNES předseda Dětí Země Miroslav Patrik. "Podle mě je to jen další pokus o zdržování celého procesu," reagoval na Patrikův návrh hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Naznačil tak, že on sám upřednostňuje rychlejší dostavbu trasy a jak by mohl dnes hlasovat. K dostavbě D8 se měla v minulých dnech možnost vyjádřit i veřejnost prostřednictvím petic. Ty zorganizovaly jak ekologická sdružení Děti země a Přátelé přírody, tak Severočeské sdružení obcí, které propaguje povrchovou variantu. Včera obě strany předaly petiční archy krajskému úřadu.
Vítězem "souboje" ve sběru podpisů se stalo Severočeské sdružení obcí, které pod petici nazvanou "Ne dalším průtahům dálnice, ne výstavbě tunelu Kubačka," sehnalo 11 tisíc podpisů. Petici ekologů podepsalo o čtyři tisíce lidí méně. "Veřejné mínění se obrátilo proti ekologům především kvůli obyvatelům obcí podél silnice E55, kteří nyní kvůli chybějící dálnici trpí," myslí si Šulc. Ekologové naopak poukazují hlavně na to, že petici organizovanou starosty podepisovali na radnicích jim podřízení lidé, kteří prý nemohli odmítnout. Marián Páleník z Přátel přírody navíc poukazuje na to, že Severočeské sdružení obcí je organizace placená z peněz daňových poplatníků. "Kampaň tedy vedla z peněz i těch, kteří podporují tunel," uvedl.

Souboj o D8: Patrik vs. Tošovský
9.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	Jan Veselý
Jeden organizuje petici za tunel Středohořím, druhý proti tunelu. Obě podepsaly tisíce lidí. Téměř čtrnáct tisíc versus šest tisíc. Tolik podpisů je pod dvěma peticemi. První za rychlejší a pro zjednodušení říkejme povrchovou dostavbu dálnice D8 přes České středohoří organizuje Severočeské sdružení obcí. Výkonný ředitel sdružení Pavel Tošovský předal včera podpisy hejtmanovi, stejně tak učinili ekologové z Dětí Země, kteří organizovali petici, v níž se vyslovili pro dostavbu s využitím tunelu Kubačka (v grafu na této straně jsou obě naznačené varianty). Povrchovou trasu dálnice navrhuje Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. Náklady na 16,5 kilometru dlouhý úsek z Lovosic do Řehlovic na Ústecku odhaduje na 8,5 miliardy korun. Podle ředitele ŘSD Petra Laušmana by celá dálnice měla být zprovozněna v roce 2008. Dlouhý tunel podle Dětí Země méně uškodí přírodě než povrchové vedení dálnice. Investor ale namítá, že tunel je energeticky náročná stavba, dostavbu dálnice zdrží nejméně o čtyři roky a bude stát o dvě miliardy korun více. Proti zdržení dostavby jsou i starostové okolních obcí. Na konci příštího roku by měl být zprovozněn úsek z Ústí nad Labem k česko-německé hranici a veškerá doprava pak bude muset projíždět přes obce podél Labe nebo po silnici E55 přes Bílinu a Teplice. Podle regionálních politiků by tak severu Čech hrozil dopravní kolaps. Odostavbě dálnice bude dnes jednat zastupitelstvo. MF DNES dává prostor pro argumenty obou stran, Pavlu Tošovskému a Miroslavu Patrikovi, předsedovi Dětí Země:
* Jaký ohlas měla vaše petice?
Tošovský: 13 800 podpisů a to je vynikající číslo. 
Patrik: Po šesti týdnech máme více než 6000 podpisů, z nichž 3700 je na internetové stránce. Dali jsme je v úterý do podatelny Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Zbývající jsou na petičních arších, které se předávaly průběžně.
* Jak tipujete, že dnes rozhodne zastupitelstvo Ústeckého kraje?
Tošovský: Já důvěřuji jejich bystrému úsudku a myslím, že byli zvoleni občany tohoto kraje a občané tohoto kraje mají naprosto, ale naprosto jasný názor - chtějí co nejrychlejší dostavbu dálnice D8 a řekl bych, že ekologickým aktivistům nevěří. Patrik: Těžko říci. Já jako organizátor jedné z petic ani nechci předjímat. Myslím ale, že takových zásadních rozhodnutí kolem dálnice D8 bylo za poslední roky několik a stále se jedná. I kdyby to ale teď dopadlo v náš neprospěch, jsou ještě další možnosti, jak se může stavba dálnice vyvíjet. Své mohou říci například soudy. A tomu právě chceme předejít.
* Jaké přednosti má podle vás povrchová varianta?
Tošovský: Kromě rychlosti dostavby, která je naprosto jednoznačná, bych uvedl finanční hledisko. Do přípravných prací se už dala miliarda. Z hlediska ekologického je zřejmé, že se čtyři roky nebude ničit okolí Labe a vesnice, jimiž budou kamiony jezdit. Vyšlo se dokonce vstříc požadavkům ekologických organizací. Obávám se také dlouhých tunelů. 
Patrik: Snad je to jen psychologický faktor, neboť čeští řidiči jsou spíše zvyklí jezdit po dálnicích, kde tunely nejsou. Ale v okolních zemích na ně zvyklí jsou.
* Jaké přednosti má podle vás tunelová varianta navrhovaná ekology?
Tošovský: Nevidím je. A obávám se také, že tam hrají roli ekonomické zájmy, mně trošku zastřené. Zřejmě by tam muselo dojít k nějakému zastavení těžby, nějakému vyrovnání se s někým, mám dojem, že tam jsou ne úplně průhledné zájmy. 
Patrik: Napraví hlavní nezákonnosti, které se staly v minulosti, kdy se například neposuzoval vliv variant dálnice D8 na životní prostředí. Především ale tunel využívá stávající trasu, takže v zájmu urychlení je možné krajní úseky stavět. Z dopravního hlediska zvyšuje komfort pro řidiče, kteří spotřebují méně paliva, neboť trasa je kratší a s menším převýšením. Tunely jsou také bezpečnější než povrchové úseky, řidiče neovlivňují ani povětrnostní podmínky. Z ekologického hlediska se jednoznačně ochrání nejcennější část Českého středohoří pro naše potomky, včetně míst, kde žijí zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Tunelová varianta také neprochází přes rozsáhlá sesuvná území jako povrchová, což její výstavbu prodraží, prodlouží a zkomplikuje.
* Ekologové poukazovali na to, že petici Sdružení severočeských obcí organizují starostové, tedy politici a ti, kteří rozhodují. Máte pocit, že jde o seriózní přístup?
Tošovský: Je to naprosto seriózní postup. A dovedl bych si představit, že by žádné petice nebyly, ale když ekologové vytvářejí petice nespokojenců a vydávají to za názor veřejnosti, donutilo nás to ukázat jejich prostředky, že se velice a šeredně mýlí. Obcházejí všelijaké pražské herce... Aniž bych snižoval jejich umění na poli divadelním, tak mám pochyby, zda tady vůbec někdy byli. A staré přísloví říká drž se ševče svého kopyta a musím říci, že zdejším lidem mohou tyto celebrity připadat směšné. 
Patrik: Určitě by se nemělo stávat, aby zaměstnanci obecního, městského či krajského úřadu podepisovali nějakou petici ze strachu. Podivné také je, když se nějaká občanská petice objeví na úřední desce. Rozhodně se mi ale nelíbilo, když jsem v pátek odpoledne v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí slyšel sběrače podpisů volat "přijďte podpořit petici za rychlou dostavbu dálnice a proti ekoteroristům".
* Nepanuje kolem sporu o dálnici příliš emocí? Nemáte pocit, že věcné argumenty na náměstích zanikají?
Tošovský: Emoce určitě budou. My jsme se setkali s obyvateli na náměstích a musím říci, že vůči ekologickým aktivistům moc slušných slov nezaznělo. Za celý čtvrtek, kdy jsme stáli v mraze v ústí a sbírali podpisy, jsme zaznamenali jeden jediný názor, že jsme ničitelé přírody. Jinak všichni chtěli urychlení dostavby dálnice po stávající trase. 
Patrik: Patrně asi vždy se kolem podobných zásadních rozhodování objeví emoce. Dokonce si pamatuji na rok 2000, kdy se rozhodovalo o výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny vést dálnici v Českém středohoří. Tehdy ústecký magistrát dokonce vytvořil krizový štáb, což považuji za absurdní. Jednání o dálnici není povodeň.

Ústecký kraj rozhodne o dostavbě dálnice D 8
9.3.2005 	ČRo 1 - Radiožurnál 		12:00 Ozvěny dne
Martin DRTINA, moderátor
--------------------
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dnes jedná o možné změně územního plánu kvůli tunelovým variantám dálnice D 8 přes České středohoří. Místní obyvatelé, hlavně z Lovosicka a okolí, se stále proti průtahům při stavbě dálnice bouří. Nejméně polovina z nich podepsala petici, kterou pak hospodářská a sociální rada Litoměřicka odeslala severočeskému sdružení obcí. Pokračuje redaktor Miroslav Zimmer.
Miroslav ZIMMER, redaktor
--------------------
Tajemnice rady Taťána Kočařová uvedla, že se vedle obcí zapojily do petiční akce i některé velké podniky.
Taťána KOČAŘOVÁ, tajemnice rady
--------------------
Podařilo se nám teda sebrat tři tisíce hlasů, někteří posílali hlasy sami. Takže já tak počítám za Litoměřicko tři a půl tisíce hlasů.
Miroslav ZIMMER, redaktor
--------------------
Zdaleka ne všichni lidé však horují pro delší povrchovou variantu dálnice přes středohoří. Jedním z odpůrců výstavby je i lovosický ochránce přírody a fotograf Roderick Slavík.
Roderick SLAVÍK, odpůrce výstavby, lovosický ochránce přírody, fotograf
--------------------
Ten zákon, který zakazuje stavět dálnice v CHKO, není bezdůvodný, to není žádný rozmar.
Miroslav ZIMMER, redaktor
--------------------
Tvrdí Slavík, který se přiklání ke kompromisnímu delšímu tunelu Kubačka.
Roderick SLAVÍK, odpůrce výstavby, lovosický ochránce přírody, fotograf
--------------------
Zase o tolik dražší by to nebylo.

Osud dálnice D8
09.03.2005	ČRo1 – Radiožurnál	13.00 Motožurnál
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
V tuto chvíli se vydáme do Ústí nad Labem, kde krajští zastupitelé rozhodují o tom, kudy povede dálnice D8 přes České středohoří. Tedy jestli zachovají původní variantu nebo se změní územní plán a schválí variantu, kterou požadují ekologové. Bouřlivé jednání sleduje také kolegyně Věra Masopustová. Příjemné odpoledne. 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Příjemné odpoledne. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
Věro, konkrétně o jakých variantách přesmyčky přes České středohoří se debatuje? 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Ta první, původní, povrchová by měla vést dvěma tunely v Prackovicích a Radečíně. Jejich hlavní výhodou je čas. Je už totiž schválená v pozemním plánu kraje a podle ředitelství silnic a dálnic by mohla být dokončena už v roce 2008. tuto variantu podporuje i rada kraje a především obyvatelé obcí kolem silnice E55, kudy jezdí tisíce kamionů denně. Druhá varianta s jedním 3kilometrovým tunelem pod vrchem Kubačka je podle ekologických sdružení k přírodě šetrnější. Zkrátila by dálnici o 600 metrů, ušetřila by vzácný biotop sopečné krajiny a ochránila obyvatele dvou přilehlých obcí před hlukem a emisemi. Ale byla by o 2 miliardy dražší a oddálila by dostavbu tohoto úseku dálnice zhruba o 4 až 5 let. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
My jsme se ještě bavili o telefonu o třetí variantě, kterou tam někdo navrhnul, mohla byste prozradit více? 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
No, já vám můžu říct, že to byla v podstatě taková perlička, tuhle variantu navrhla společnost ochránců životního prostředí a měla by vést vlastně pod celým sporným úsekem 11kilometrovým tunelem. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
Takže by to bylo určitě řešení. Jak jednání probíhá a kdy se očekává verdikt? 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Asi nezajímavější byla zatím stanoviska občanů. Těch se z obou táborů přihlásilo do diskuse 12. mezi nimi byli samozřejmě zastánce tunelu Kubačka, kteří většinou kritizovali především fakt, že byla výjimka k té stavbě dálnice přes chráněnou krajinou oblast vůbec ministerstvem životního prostředí udělena. Jejich stanoviska pak shrnul šéf brněnských Dětí země, Miroslav Patrik. Ten navrhl zastupitelům ústeckého kraje dnešní rozhodování odložit a vypracovat do měsíce nezávislou srovnávací analýzu obou variant. No a samozřejmě nechyběly ani hlasy starostů obcí kolem silnice E55, kteří připomněli počet obětí nehod po střetech s kamiony a kritickou dopravní a ekologickou situaci v regionu. Všechno tyto stanoviska určitě vezmou zastupitelé v úvahu a pro jakou variantu se rozhodnou, to bychom měli vědět už za pár desítek minut. V tuto chvíli už totiž probíhá diskuse. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
A poslední otázka - co by hrozilo, kdyby zastupitelé schválili tu původní variantu, tedy tu navrhovanou, s kterou ekologové nesouhlasí. 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Podle Miroslava Patrika z Dětí země se nic zásadního zřejmě dít nebude. Pořád se budou zúčastňovat jako doposud správních řízení a kontrolovat dodržování zákonů. Nicméně u soudu leží 6 žalob na tento úsek dálnice a ty mohou její dostavbu zdržet až o 5 let. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
To byla Věra Maso...Ještě nějaká informace? já se vám omlouvám, jsem vám skočil do řeči. 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Ne, tak to je zatím všechno, protože jak už jsem říkala, teď probíhá diskuse, vystupují jednotliví zastupitelé, slyšen byl i generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Petr Loušman, takže teď už je to skutečně velice napínavé. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
To byla Věra Masopustová, díky. 
--------------------------------------
Redaktor (Věra Masopustová): 
Na slyšenou. 
--------------------------------------
Moderátor (Zdeněk Lokaj): 
Jakou variantu nakonec zastupitelé schválí, o tom vás budeme informovat v odpoledním Radiožurnálu, konkrétně v Ozvěnách dne v 16 hodin.

Českým středohořím povede povrchová varianta dálnice D8
09.03.2005	ČRo1 - Radiožurnál	17.00 Odpolední zprávy
Moderátor: 
Českým středohořím povede povrchová varianta dálnice D8. Rozhodli o tom většinou hlasů zastupitelé Ústeckého kraje. Pro variantu ekologických organizací s jedním dlouhým tunelem zvedli ruku pouze čtyři z nich. Pro schválenou podobu dálnice hlasoval, jak řekl redaktorce Věře Masopustové, i hejtman Ústeckého kraje, Jiří Šulc. 
-----------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Jsem přesvědčen o tom, že ta méně špatná varianta je stávající varianta z jednoho hlavního důvodu a to, že je to nejkratší varianta a z ekologického pohledu mezi těmi dvěmi variantami není podstatný rozdíl. 
-----------------------------
Redaktorka (Věra Masopustová): 
Děti země podle jejich šéfa Miroslava Patrika s tímto rozhodnutím počítaly. S dohledem nad stavbou ale neskončí. 
----------------------------
Host (Miroslav Patrik): 
V každém případě se budeme účastnit správních řízení, které probíhají. Řada z nich jsou i ekologického rázu, takže je tam ještě plno práce z hlediska ekologického a předpokládám, že teď ty naše náměty budou realizovány v oblasti snížení krajinného rázu povrchové trasy.

D8 povede přes České středohoří dvěma tunely
9.3.2005 	ČRo 1 - Radiožurnál 		18:00 Ozvěny dne
Eva ZILIZIOVÁ, moderátorka
--------------------
Dálnice D8 přes České středohoří povede z větší části po povrchu. Dnes o tom rozhodli zastupitelé Ústeckého kraje. Ekologickým aktivistům se tedy nepodařilo prosadit variantu s tunelem Kubačka. Jak řekl reportérce Věře Masopustové šéf organizace Děti Země Miroslav Patrik, ekologové se teď zaměří především na kontrolu dodržování zákonů a budou se dál účastnit správních řízení. Svoje žaloby ale zatím stahovat nebudou.
Miroslav PATRIK, ředitel organizace Děti Země
--------------------
Podané žaloby zůstávají v platnosti, z těch šesti už jedna byla zamítnuta, takže zbývajících pět zůstává. Pokud zjistíme, že je potřeba podat další žalobu, je to na zvážení, jestli to opravdu za to stojí.
Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Rozhodnutí zastupitelů podporuje i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Za konečný úspěch ho ale nepovažuje.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Já doufám, že úspěch uvidíme v roce dva tisíce sedm. V ní ŘSD schvaluje, že bude zprovozněna dálnice a dva tisíce osm, kdy bude dokončená. To znamená, že, za prvé, ŘSD udělá maximum. A za druhé, jsem poprosil ekology, aby prostě nechali to ŘSD dostavět tu dálnici v tom nejrychlejším možném termínu teď. Takže oni to mají v rukou dvě organizace, které jsou mimo nás, mimo naši působnost.
Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka
--------------------
Velkou úlevu znamenalo rozhodnutí zastupitelů pro starosty obcí kolem silnice E 55. Jak mi ale potvrdila starostka Dubí Ilona Smítková, tím pro ně boj o bezpečnost obyvatel ohrožených kamiony nekončí.
Ilona SMÍTKOVÁ, starostka Dubí
--------------------
Tohle to pro nás nekončí, protože i kdyby to dobře dopadlo a dálnice byla dokončena v roce dva tisíce osm, tak do té doby my musíme činit dál a dál řešit tu dopravu u nás, protože tak, jak narůstá, tak to je pro nás neúnosné.

Dálnice D8 povede povrchovou variantou
9.3.2005	ČRo 6		18:00 Zprávy
Zbyněk ŠTÍBR, moderátor
--------------------
Ústečtí krajští zastupitelé rozhodli, že dálnice D 8 povede přes České středohoří takzvanou povrchovou variantou se dvěma krátkými tunely a jedním mostem. Podle Ředitelství silnic a dálnic by mohla být dokončena v roce 2008. Neuspěly tak ekologické organizace, které navrhovaly jeden dlouhý tunel, který je šetrnější k životnímu prostředí a zachovává krajinný ráz Českého středohoří. Podle Ředitelství silnic a dálnic by ale stavbu tohoto úseku dálnice prodražil o dvě miliardy korun. Povrchová varianta by měla stát sedm a půl miliardy korun.

Výstavba dálnice D8
 09.03.2005	ČRo1 – Radiožurnál	21.00 Stalo se dnes
Moderátor (Dušan Valenta): 
Zastupitelé Ústeckého kraje rozhodli, že dálnice D8 povede přes České Středohoří takzvanou povrchovou variantou, se dvěma krátkými tunely a jedním mostem. Stavba by tak mohla být dokončena už v roce 2008. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, dobrý večer. 
----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Dobrý večer. 
-----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Proč jste dali přednost této variantě před návrhem ekologů, postavit jeden dlouhý tunel? 
-----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Jsme nad tou záležitostí hodně dlouho přemýšleli, hodně dlouho přebírali všechny plusy a mínusy a na konci dneska vlastně skoro jednomyslně proti nebyl nikdo, jsme byli pro tu variantu, která podle nás je jediná reálná a jediná, která zaručí co nejdřívější dostavění dálnice D8. 
----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
To znamená, že tohle je podle vás lepší cesta? 
----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Tak ta druhá varianta, dneska jsme dospěli minimálně k dvoum bodům, které naznačovaly, že ta druhá varianta je nereálná nebo nerealistická, a možná by znamenala to, že se ta dálnice přes České Středohoří už nikdy stavět ani nebude. 
-----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Neobáváte se, že do hry znovu vstoupí ekologové a dokončení D osmičky takříkajíc zablokují? 
------------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Oni to inzerovali na těch jednáních, které jsem měl u sebe v kanceláři již třikrát, když jsem se snažil ty dvě znesvářené strany, to znamená Ředitelství silnic a dálnic a ekologická sdružení, přimět k nějaké diskusi, tak oni dobře ví, že ta dálnice může být v té stávající variantě a všechny ty obstrukce, které kolem toho jsou a oni si uvědomují, že budou vést jenom ke zdržení. Proto dneska krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo i takovou rezoluci nebo-li výzvu ekologům, aby už konečně přestali torpédovat tu výstavbu dálnice D8, protože opravdu je to asi jediné možné řešení a já osobně jsem je poprosil, aby to udělali a vyzval jsem je k tomu, abychom s nimi spolupracovali, protože si myslím, že jsme navázali dialog na podstatnějších problémech, jako jsou například ekologické limity nové uhelné elektrárny, zdevastovaná příroda, revitalizace území postižené těžbou a tak dále. 
------------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Dobrá, můžeme se zeptat i druhé strany, co na to říká Miroslav Patrik z Dětí země. Představitelé kraje odmítli vaše argumenty, stavět se má podle plánů, se kterými nesouhlasíte. Znamená to tedy, že budete výstavbu D osmičky blokovat? Dobrý večer. 
-----------------------------------
Host (Miroslav Patrik): 
Dobrý večer. No, já bych slovo blokovat asi nepoužil, protože bychom to mohli říct i o investorovi nebo správních orgánech, že správní řízení probíhají pomalu, takže já spíš říkám, že občanská sdružení se podle zákona budou účastnit správních řízení, zejména podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a budeme chtít vysoké parametry pro povrchovou trasu dálnice, pokud teda se bude dále připravovat a stavět. 
----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Chápu, že se snažíte o ochranu životního prostředí, ale vaše názory odmítla drtivá většina obyvatel, která v oblasti žije. Ztratili jste takříkajíc podporu veřejnosti. Neobáváte se toho, pokud budete pokračovat v případech nebo v těch postupech proti dálnici D8, že se ta vaše pozice takříkajíc ještě zhorší? 
-----------------------------------
Host (Miroslav Patrik): 
No, podle těch výzkumů, co jsme získali, které se dělaly kolem dálnice D8, tak se zjistilo, že síly jsou vyrovnány, kolem 44 procent občanů České republiky je pro dlouhý tunel a stejné množství lidí bylo pro povrchovou variantu, takže si myslím, že ty síly jsou vyrovnané. Ale za současných okolností samozřejmě se dá jakékoliv věci kolem, třeba selhání na omezení kamionové dopravy, použít proti ekologickým iniciativám, přestože je to v kompetenci Ministerstva dopravy a které za to samozřejmě zodpovídá. 
-----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
To je názor Miroslava Patrika z Dětí země. Děkuji. A teď ještě k vám, pane hejtmane. Poprosím vás ještě o reakci. Co říkáte na stanovisko ekologů? 
-----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Tak já jsem v první řadě přivítal to, že s nimi mohu komunikovat, nicméně to, co kolega Patrik teď prezentoval, musím říct, že bohužel není pravda, že by síly byly vyrovnané. Musím říct, že ty podpisy, které zajistili Děti země, tak nejsou petičními podpisy, to je internetové hlasování, drtivá většina těch hlasujících je mimo Ústecký kraj, zatímco Severočeské sdružení obcí dalo na stůl 14 tisíc podpisů, což je několikanásobek toho internetového hlasování. Takže já bych řek, že tak poměr hlasů je devět ku jedné. A bohužel si myslím, že ekologové právě ztratili body a ztratili glanc tady v Severních Čechách. 
-----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Dobrá, vraťme se tedy k tomu vlastnímu budování nebo k té vlastní stavbě dálnice. Uvažuje se o termínu 2008, připomeňte, prosím, jestli je to reálné a jestli se to vlastně týká celé dálnice D8. 
-----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Tak ta celá dálnice přes Krušné hory, tam jsme učinili písemnou dohodu s ekologickými sdruženími, že oni už nebudou zdržovat tu stavbu vlastní dálnice, takže tam ten problém je vyřešen. Zůstává problém přes České Středohoří a já jsem přesvědčen o tom, že když ekologové nebudou zdržovat, a zbytečnými procedurami nebudou prodlužovat právě tu výstavbu dálnice, tak je možné ji do konce, tak jak byl příslib Ředitelství silnic a dálnic, zprovoznit dvanáct 2007 a dokončit 2008. Záleží to jenom podle mě potom na ŘSD a já bych s klidem to nechal opravdu na ŘSD s tím, že jsem dneska konstatoval, jestli dají ekologové ruce pryč od zdržování výstavby dálnice a ŘSD nesplní ten termín prosinec 2007, tak já budu sám dávat návrh na zrušení této organizace. 
-----------------------------------
Moderátor (Dušan Valenta): 
Dálnice D8 a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Hezký večer, loučím se. 
-----------------------------------
Host (Jiří Šulc): 
Hezký večer.

Stavba dálnice D8
9.3.2005 	ČT1		18:00 Večerník z Čech
Michal SCHUSTER, moderátor
--------------------
Stavba dálnice D8 přes České středohoří by se nemusela zpozdit. Zastupitelé Ústeckého kraje totiž odmítli návrh ekologů, aby dálnice vedla po nové trase s třiapůlkilometrovým tunelem a odhlasovali původní variantu, která počítala se dvěma krátkými tunely a mostem. Změna trasy by podle vedení kraje prodloužila stavbu až o pět let a byla by o dvě miliardy dražší.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Pravděpodobnost, že dálnice D8 v Českém středohoří bude vypadat tak, jak ji její stavitelé předvádějí na animovaných záběrech, je po dnešku výrazně větší. Změnu územního plánu kraje ve prospěch dálnice s dlouhým tunelem dnes nepodpořil ani jeden zastupitel Ústeckého kraje.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Dnešek byl velmi důležitá věc, byl to ten hlavní krok, jak tu dálnici dokončit v co nejkratším možným termínu.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Ještě můžou říct své soudy, ještě se nestaví. Připravuje se stavební řízení, takže uvidíme.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Kdyby to dopadlo obráceně, tak jsme na začátku a jsme o několik let zpátky.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Potvrzení původní varianty průchodu dálnice Českým středohořím uvítali hlavně starostové obcí, jejichž ulice denně ucpávají stovky kamionů. Rychlá dostavba dálnice pro ně znamená vysvobození.
Ilona SMÍTKOVÁ, starostka města Dubí /Hnutí nezávislých/
--------------------
Pro nás výhra, jednoznačně. Jsem ráda, že se tohlensto stalo, že se to odsouhlasilo, že nás zastupitelé podpořili a chci jim za to poděkovat.
Miroslav HRUBÝ, starosta obce Bořislav /nez./KSČM/
--------------------
Zatím spokojenost, ano. Uvidíme, jak dál.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Ekologové, kteří nepochodili u zastupitelů, ještě mohou uspět v soudních přích, které kvůli dálnici D8 vedou. Jak tvrdí, dlouhý tunel ve středohoří už asi prosazovat nebudou, svoji taktiku ale mají.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Taktika je kontrolovat.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Já se budu snažit přesvědčit ekology, ekologické aktivisty, aby prostě nebránili té dostavbě.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Už to necháme osudu.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
My jsme schopni v příštím roce začít valnou část stavby a v roce 2008 to dohnat ke zprovoznění.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Někteří zastupitelé doprovodili své hlasování i hlasitým doporučením stavitelům dálnice: "Teď si na spory s ekology najděte ty nejlepší právníky."

Dálnice D8: Zastupitelé pro rychlou dostavbu
9.3.2005 	ČT 1	19:15 Události
Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ústecký kraj odmítl návrh ekologických organizací a sdružení, aby dálnice D8 z Prahy do Drážďan Českým středohořím procházela tříapůlkilometrovým tunelem. Naopak pro povrchovou variantu se dvěma krátkými tunely a mostem se vyslovilo čtyřicet sedm z jednapadesáti zastupitelů kraje. Vsadili při tom na čas a úsporu peněz. Budování dlouhého tunelu by podle projektů stavbu dálnice prodloužilo o pět let a prodražilo o dvě miliardy korun.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Pravděpodobnost, že dálnice D8 v Českém středohoří bude vypadat tak, jak ji její stavitelé předvádějí na animovaných záběrech, je po dnešku výrazně větší. Změnu územního plánu kraje ve prospěch dálnice s dlouhým tunelem dnes nepodpořil ani jeden zastupitel Ústeckého kraje.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Dnešek byl velmi důležitá věc, byl to ten hlavní krok, jak tu dálnici dokončit v co nejkratším možným termínu.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Ještě se nestaví, připravuje se stavební řízení, takže uvidíme.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Kdyby to dopadlo obráceně, tak jsme na začátku a jsme o několik let zpátky.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Potvrzení původní varianty průchodu dálnice Českým středohořím uvítali hlavně starostové obcí, jejichž ulice denně ucpávají stovky kamionů. Rychlá dostavba dálnice pro ně znamená vysvobození.
Ilona SMÍTKOVÁ, starostka města Dubí /Hnutí nezávislých/
--------------------
Pro nás výhra, jednoznačně. Jsem ráda, že se tohlensto stalo.
Miroslav HRUBÝ, starosta obce Bořislav /nez./KSČM/
--------------------
Zatím spokojenost, ano. Uvidíme, jak dál.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Ekologové, kteří nepochodili u zastupitelů, ještě mohou uspět v soudních přích, které kvůli dálnici D8 vedou. Jak tvrdí, dlouhý tunel ve středohoří už asi prosazovat nebudou, svoji taktiku ale mají.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Taktika je kontrolovat.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Já se budu snažit přesvědčit ekology, ekologické aktivisty, aby prostě nebránili té dostavbě.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Někteří zastupitelé doprovodili své hlasování i hlasitým doporučením stavitelům dálnice: "Teď si na spory s ekology najděte ty nejlepší právníky."

Dálnice D8 přes České středohoří
9.3.2005 	ČT 1	22:30 Události, komentáře
Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Ústecký kraj odmítl, aby dálnice D 8 vedla přes České středohoří jedním dlouhým tunelem. Navrhli to ochránci životního prostředí. Bezmála všichni zastupitelé kraje ale dnes hlasovali pro povrchovou variantu. Dálnice z Prahy do Drážďan tak protne výjimečné přírodní prostředí dvěma krátkými tunely a jedním mostem.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Dnešek byl velmi důležitá věc, byl to ten hlavní krok, jak tu dálnici dokončit v co nejkratším možném termínu.
Jan NĚMEC, moderátor
--------------------
Ekologové ale nehodlají stáhnout své žaloby, které na územní řízení podali. Podle nich by tunelová varianta nenarušila ráz krajiny.

Ekologové prohráli
9.3.2005 Prima TV	19:00 Zpravodajský deník
Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ekologové prohráli boj o tunel Kubačka v Českém středohoří. Dálnice D 8 tedy nepovede tunelem, ale na povrchu, chráněnou oblastí. Rozhodli tak zastupitelé Ústeckého kraje.
Kateřina TÁBORSKÁ, redaktorka
--------------------
Spory o to, kdy povede dálnice z Prahy do Drážďan, se táhnou více než deset let. Úsek Lovosice - Řehlovice je poslední spornou části. Trpí tím hlavně obyvatelé podél přetížené trasy E 55.
Ilona SMÍTKOVÁ, starostka Dubí /hnutí nezávislých/
--------------------
Nyní projíždí městem měsíčně čtyřicet osm tisíc kamionů, což je číslo neúnosné.
Kateřina TÁBORSKÁ, redaktorka
--------------------
Ekologické organizace navrhly kraji kompromis. Jeden dlouhý tunel, který bude citlivější k přírodě. Za něj slíbili stáhnout všechny žaloby. Stavba by se ale prodražila a protáhla a sporný je podle kraje i vliv na životní prostředí. Zvítězila proto varianta stavařů střídající mosty a tunely.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
To nejdůležitější hledisko alespoň pro mě je hledisko času.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Vítězství bude, až když tam budou jezdit auta. Ale je to rozhodující v tom smyslu, že můžeme pokračovat dál.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Ještě můžou říct své soudy, ještě se nestaví.
Kateřina TÁBORSKÁ, redaktorka
--------------------
Stavbaři chtějí celou dálnici zprovoznit v roce 2008. Na soudech ale leží pět žalob Dětí Země, které mohou stavbu zbrzdit i o několik let.

Zastupitelé pro původní trasu D8
10.3.2005	Haló noviny 		ob
Dostavbu dálnice D8 přes České středohoří schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v původní podobě dvou krátkých tunelů. Zastupitelé měli na stole žádost ekologů o trasu s 3,3 km dlouhým tunelem Kubačka a petici obcí, kterými prochází přetížená mezinárodní silnice E55, o urychlenou dostavbu dálnice s dvěma krátkými tunely. V bodě, kde mohou vystupovat občané kraje, požádala první o podporu rychlé dostavby starostka Dubí Ilona Smítková (HHRMO): »Věřte, že v našich obcích je doprava neúnosná.« Opačný názor zastával Karel Pletač z Přátel přírody. Žádal odložení rozhodnutí až po nezávislém posouzení obou variant a za lži označil názory, že ekologové jsou proti výstavbě dálnice. Za urychlenou dostavbu apeloval starosta Bořislavi Miroslav Hrubý (KSČM), který označil platnou variantu za ekologickou s ohledem na situaci na E55. Představitel Dětí Země Miroslav Patrik, který dostal slovo, i když není občan kraje, označil návrh varianty Kubačka za úctyhodný kompromis a apeloval na schválení kompromisní varianty nebo odsunutí a nezávislou analýzu. Lubomír Studnička, který zastupoval jinou organizaci ekologů, hovořil o 11kilometrovém tunelu s vyústěním u Koštova, ale vyjádřil i podporu tunelu Kubačka. Žalanská starostka Blanka Rojková (SNK) uvedla: »Tady jde o občany, životy lidí by měly být přednější.« 
Slovo dostal i další mimokrajský - Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic -, jenž mj. řekl, že varianta Kubačka znamená zdržení čtyři až pět let a zvýšení nákladů minimálně o dvě miliardy korun, které stát nemá. Upozornil i na rizikovost dlouhého tunelu při haváriích. Varianta s kratšími tunely by mohla být dokončena v roce 2008, přes Kubačku uvedl Laušman rok 2013. »Splnili jsme 163 podmínek převážně ekologického rázu.« Jak uvedl hejtman Jiří Šulc (ODS), zastupitelstvo musí př ijmout politické rozhodnutí. »Musíme zvážit všechny argumenty, přiklonit se k tomu, co jsme diskutovali i za účasti ekologů, upřednostnit především tu variantu, která povede k nejrychlejší dostavbě dálnice D8,« dodal zastupitel a mostecký senátor Vlastimil Balín (KSČM). Nakonec byla varianta urychlené dostavby 16,4 km dlouhého úseku s dvěma krátkými tunely schválena 47 hlasy, čtyři byli proti (tři za KSČM a sociální demokrat Darek Šváb). Zatím není jasné, jak budou na usnesení zastupitelstva reagovat ekologové.

Ekoaktivisté s dlouhým tunelem neuspěli
10.03.2005	Blesk	krk
Změnu územního plánu kvůli tunelu Kubačka na trase dálnice D8 odmítli včera zastupitelé Ústeckého kraje. Udělali to i přesto, že ekoaktivisté hrozili pokračováním soudních sporů. Miroslav Patrik z hnutí Děti Země zastupitele přesvědčoval, aby rozhodnutí odložili a počkali na nezávislou expertizu: "Bylo by škoda, kdyby se o Ústeckém kraji mluvilo jako o místu se špatně zvolenou trasou dálnice," varoval. Proti byla řada starostů měst a obcí na dosavadní trase E55, kde lidé na dokončení dálnice netrpělivě čekají. Jen na teplickém úseku této silnice zahynulo v loňském roce jedenáct lidí. "Ochrana lidských životů by snad měla mít přednost před ochranou nějakého ptáka nebo rostliny," připomněla starostka Žalan Blanka Rojková. Stavba by tak mohla být hotova už v roce 2008 a měla by být i o dvě miliardy levnější nežli trasa s dlouhým tunelem.

Kraj nechce mít tunel ve Středohoří
10.3.2005	Hospodářské noviny	bar
Zastupitelé Ústeckého kraje včera podle očekávání zamítli návrh ekologických organizací, aby dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří vedla dlouhým tunelem. Stavět by se tak měla současná povrchová varianta, která počítá se dvěma kratšími tunely. Zastupitelé tak dali přednost variantě, podle které by měla být dálnice dokončena až o čtyři roky dříve a měla by být o dvě miliardy korun levnější. "Jasně převládly pragmatické argumenty před určitou ideou, která nemá realistické základy," komentoval hlasování krajského zastupitelstva Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, které kraji doporučovalo, aby podpořilo jeho trasu dálnice se dvěma kratšími tunely. Z jednapadesáti přítomných krajských poslanců se nakonec pro tuto variantu rozhodlo čtyřicet sedm, čtyři zastupitelé se zdrželi hlasování. "Čekali jsme, že to zastupitelé nepodpoří," řekl Miroslav Patrik z ekologického sdružení Děti Země, které prosazovalo variantu s tunelem dlouhým bezmála 3,5 kilometru. Organizace je nadále přesvědčena o tom, že dlouhý tunel by nezměnil krajinný ráz ve Středohoří ani by neohrozil vzácné živočichy a rostliny. Patrik dodal, že hnutí nestáhne ani jednu ze žalob, kterou podalo proti vedení dálnice přes Středohoří. "V takovém případě nelze úplně přesně určit, kdy bude dálnice dokončena, Budeme se ale snažit držet plánovaného termínu, tedy roku 2008," řekl Petr Laušman z Ředitelství silnic a dálnic. Dodal, že současná trasa splňuje přísné ekologické požadavky. Dálnice přes České středohoří je dlouhá asi 16,4 kilometru a náklady na její výstavbu by měly dosáhnout 7,5 miliardy korun, přičemž část pokryje půjčka z Evropské investiční banky.

Zastupitelé: D8 chceme rychle
10.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	Antonín Viktora
Vedení kraje odmítlo projekt ekologů, aby dálnice D8 vedla přes Středohoří dlouhým tunelem Rychlá dostavba dálnice D8 přes České středohoří má zelenou. Tedy pokud ji nezablokují ekologové. Zastupitelé Ústeckého kraje včera výrazně podpořili záměr investora vést dálnici přes cenná chráněná území. Ekologové navrhovali tunel, který by stavbu prodloužil a prodražil. Ústečtí krajští zastupitelé včera rozhodli, že dálnice D8 povede přes České středohoří takzvanou povrchovou variantou. Odmítli tak návrh ekologů, aby pod nejcennější částí chráněného území vedl tři a půl kilometru dlouhý tunel Kubačka. Podle investora stavby Ředitelství silnic a dálnic by dálnice v tomto úseku měla být hotova již v roce 2008. Pro povrchovou variantu se dvěma krátkými tunely a mostem hlasovalo 47 z 51přítomných zastupitelů. Zbývající čtyři se zdrželi hlasování. „Bylo to nejsložitější a zároveň nejzávažnější rozhodnutí, které museli v historii kraje jeho zastupitelé udělat,“ komentoval hejtman Jiří Šulc.
Kolem dostavby dálnice přes České středohoří vedou ekologové spory s Ředitelstvím silnic a dálnic téměř deset let. Aktivisté z hnutí Děti Země tvrdí, že jimi navrhovaný tunel Kubačka ochrání krajinný ráz Českého středohoří a nepoškodí tolik chráněné druhy rostlin a živočichů, které se na daném území vyskytují. Stavbu se proto snaží blokovat podáváním žalob. „Podali jsme šest žalob, z toho jedna byla soudem zamítnuta. Zbývajících pět bychom stáhli, kdyby se dnes zastupitelé rozhodli pro tunel Kubačka. To se ale nestalo. Neznám sílu, která by mi zabránila podat další žalobu, pokud bude porušován zákon. Žijeme v právním státu,“ uvedl představitel hnutí Děti Země Miroslav Patrik. Podle Ředitelství silnic a dálnic povrchová varianta krajinu v Českém středohoří příliš narušovat nebude. „Je to vždy hodně subjektivní názor, jestli se stavba do krajiny hodí, nebo ne. Při přípravě dokumentace nám bylo uloženo 163 podmínek převážně ekologického rázu a všechny jsme splnili nebo splníme v průběhu stavby,“ hájil povrchovou variantu generální ředitel ŘSD Petr Laušman.
Zastupitele při hlasování přesvědčil fakt, že pro stavbu tunelu Kubačka by musela být uskutečněna zcela nová územní řízení a musel by se vytvořit nový projekt. Stavba tunelu by tak mohla celkové dokončení dálnice o pět nebo i více let prodloužit. Podle Laušmana by byla také o dvě miliardy korun dražší. Ekologové i zastánci povrchové varianty uspořádali v minulých dnech své petice. Téměř čtrnáct tisíc lidí podpořilo návrh investora, pro tunel Kubačka ekologové získali jen něco přes šest tisíc podpisů. „Na rozdíl od ekologů máme skutečné podpisy, ne seznam často nedůvěryhodných jmen na internetu. Děti Země sehnaly na svou stranu některé celebrity. My jsme chtěli především podpisy obyvatel kraje, protože těch se tento problém dotýká nejvíce. Podpis babičky z Bořislavi je proto pro mě cennější než podpis nějakého slavného herce z Prahy,“ uvedl Pavel Tošovský, ředitel Severočeského sdružení obcí, které pořádalo anketu proti tunelu Kubačka.
***
* Plán trasy ekologů a investora
* Jak na rozhodnutí reagovali starostové obcí trpících kvůli kamionům
* Jak vypadalo jednání zastupitelů? Cloumaly jím emoce

Dálnice: Co bude dál? Hrozí potíže
10.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	Antonín Viktora
Vedení kraje rozhodlo o dostavbě. Ekologové budou akci sledovat. A také se zřejmě soudit. Zastupitelé Ústeckého kraje včera odmítli změnit územní plán pro stavbu dálnice D8 přes České středohoří. Zamítli tak návrh ekologických aktivistů na stavbu tři a půl kilometru dlouhého tunelu Kubačka. Co bude nyní následovat? Kdy bude dálnice D8, která je pro region a celou republiku tak důležitá, dokončena? Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic, tvrdí, že dálnice bude zprovozněna v roce 2008. „Dnešní rozhodnutí bylo velmi důležité. My nyní můžeme pokračovat v práci a připravit dostavbu dálnice tak, aby se zprovoznila co nejdříve. Míč je nyní na naší straně a je na nás, abychom to co nejrychleji dohráli,“ uvedl krátce po hlasování generální ředitel ŘSD Petr Laušman.
Dostavbu ale mohou dále brzdit ekologičtí aktivisté. Sdružení Děti Země podalo na stavbu dálnice přes České středohoří několik žalob. Loni v prosinci jeho zástupci slíbili, že je stáhnou jen v případě, že se schválí jejich varianta tunelu Kubačka. „Jak jsme se dnes dozvěděli, tak z šesti žalob, které jsme podali, byla jedna soudem zamítnuta. Zbývajících pět zůstává. Pokud zjistíme, že je zapotřebí podat další žalobu, tak budeme zvažovat, jestli to za to stojí. Každopádně když zjistím, že byl porušen zákon, tak neznám sílu, která by mi zabránila další žalobu podat. Žijeme v právním státě,“ uvedl představitel hnutí Děti Země Miroslav Patrik.
Děti Země přesto tvrdí, že prozatím budou další události kolem dostavby dálnice pouze kontrolovat. „Další taktiku si promyslíme. Budeme se účastnit správních řízení, která probíhají. Řada z nich je ryze ekologického rázu. Myslím tím například posuzování vlivu dálnice na krajinný ráz nebo její zásah do zóny Lovoš. Uvidíme, jak budou naše náměty v těchto řízeních vnímány,“ sdělil Patrik. Kromě Dětí Země jsou ve hře další občanská sdružení. Na jednání zastupitelstva naznačil, že přijdou další žaloby - a tedy pravděpodobné zdržení stavby - například Lubomír Studnička ze Společnosti pro ochranu přírody. Ta pro změnu prosazuje postavit pod celým Českým středohořím tunel, který by byl dlouhý jedenáct a půl kilometru.
Předseda Severočeského sdružení obcí Pavel Tošovský se obává, že ekologové budou přes své sliby dostavbu dálnice dále zdržovat. „ Nikdo nezabrání tomu, aby ti samí lidé, kteří za jedno sdružení slíbili, že už s žalobami přestanou, založili nové sdružení a žaloby podávali dál. Proto budeme pokračovat v naší petici proti průtahům při dostavbě dálnice,“ řekl. Tomu, že by dálnice přes České středohoří mohla být hotova už za tři roky, příliš nevěří ani starostové obcí, které leží podél stávající silnice E55. „Ale povrchová varianta bude určitě rychlejší než stavba tunelu. Rok dokončení 2008 ale přesto považuji spíše za orientační údaj,“ uvedl starosta Bořislavi Miroslav Hrubý.

Tošovský: vítěz souboje petic s podpisovou akcí nekončí
10.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	vik
Petici k dostavbě dálnice D8 přes České středohoří mohli v minulých dnech podepsat jak lidé, kteří si přáli tunel Kubačka, tak zastánci rychlejší povrchové varianty. Vítězem tohoto souboje se stalo Severočeské sdružení obcí. Jeho petici nazvanou „Ne dalším průtahům dálnice, ne výstavbě tunelu Kubačka“ podpořilo přes čtrnáct tisíc lidí. Pro tunel ekologů bylo sedm tisíc lidí. „S peticí nekončíme. Podpisy budeme sbírat dál, aby se jasně ukázalo, co si lidé v regionu skutečně přejí,“ říká ředitel Severočeského sdružení obcí Pavel Tošovský.
* Proč? Vedení kraje už rozhodlo ve váš prospěch?
Dnes se podařilo dosáhnout pouze jednoho ze dvou cílů naší petice. Totiž říci ne tunelu Kubačka. Z názvu petice ale vyplývá, že chceme říci také rozhodné ne dalším průtahům stavby. Obáváme se, že ekologičtí aktivisté se budou pokoušet dostavbu dálnice dále blokovat. Chceme získat tolik podpisů, aby se jasně ukázalo, že obyvatelé našeho kraje si již další zdržování nepřejí.
* Pod vaší petici se podepsalo více lidí než pod petice ekologů. Vnímáte to jako vítězství?
Předně bych chtěl říct, že nám vůbec nešlo o soupeření s ekology. Rozhodli jsme se pro petici hlavně proto, že dálnice je pro náš region klíčová a další zdržení jejího dokončení je neúnosné. Pokud by nyní ekologové chtěli začít šermovat s podpisy pod jejich peticí, máme nyní argument, že drtivá většina obyvatel kraje s jejich postupem nesouhlasí.
* V kraji žije 800 tisíc lidí. Vaši petici podepsalo 14 tisíc. Nepřeháníte?
Už z toho průběžného výsledku vyplývá hodně zajímavých údajů. Pokud bychom například vzali v úvahu jen podpisy lidí z Ústeckého kraje, tak na jeden podpis pod peticí ekologů připadá dvacet dva podpisů na naší petici. Navíc my máme skutečné podpisy občanů kraje starších osmnácti let. Na internetové petici ekologů nejsou údaje průkazné a některá jména budou možná úplně vymyšlená. Pavel Tošovský, šéf Sdružení severočeských obcí.

U E55 vládne spokojenost
10.3.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	vik, dvo
Starostové obcí, jimiž jezdí tisíce kamionů, hlasování přivítali. Spokojeni byli po včerejším jednání zastupitelstva Ústeckého kraje starostové obcí a měst ležících podél mezinárodní silnice E55. Zastupitelé totiž podpořili rychlejší dostavbu dálnice D8. Obyvatelům těchto obcí by se tak mělo dříve ulehčit od velkého množství kamionů, které denně projedou kolem jejich domů. „Každou chvíli se přímo uprostřed vesnic stane nějaká závažná dopravní nehoda. Děti si nemohou hrát venku, lidé nemohou normálně přejít silnici. To nemluvím o hluku, prachu a praskajících zdech domů, které stojí jen pár metrů od silnice,“ popsala situaci v obcích u silnice starostka Žalan Blanka Rojková.
Je to správné!
„Za obyvatele našich obcí máme jen dva požadavky. Co nejrychleji dostavit dálnici D8 a do té doby učinit rozsáhlá opatření, aby se zvýšila bezpečnost lidí. Dnešní rozhodnutí považuji za správné, ale zdaleka ještě nemáme vyhráno,“ uvedl starosta obce Bořislav Miroslav Hrubý. „Rozhodnutí zastupitelů mě vlastně vůbec nepřekvapilo. Během řady jednání, které jsem v poslední době vedl, jsem totiž neslyšel jediný názor obhajující variantu Dětí Země. Možná že jsou lepší varianty, než ta schválená. Ale o nich mělo smysl se bavit v době, kdy se o dálnici rozhodovalo,“ říká starosta Velemína Jiří Skalický. Ze zdržení dostavby dálnice viní ekologické aktivisty. „Já mám stejně obavu, že i kdyby byla schválena jejich varianta, stejně by se znovu a znovu snažili výstavbu napadat, protože v koutku duše si přejí zastavit dálnici jako takovou,“ dodal Skalický. „Pro nás tímto rozhodnutím nic nekončí, protože ta současná situace je pro nás neúnosná. Do té doby, než bude dálnice hotova, musíme hledat další řešení, která by dopad kamionové dopravy na obyvatele našich obcí co nejvíce snížila,“ uvedla starostka Dubí Ilona Smítková.
Budou i retardéry
Různá technická opatření, která mají například zpomalit jízdu kamionů přes obce, se již v obcích začala zavádět. Další slíbilo Ředitelství silnic a dálnic zavést v nejbližší době. „U nás v Dubí je z našich požadavků splněno zatím jen nové dopravní značení. Ještě čekáme na světelné označení přechodů pro chodce a na instalaci informačního radaru. Ten se již vyrábí,“ dodala Smítková. „Všechna tato opatření stojí a budou stát spoustu peněz. Jsou ale nezbytná pro bezpečnost obyvatel. Nic z toho by se nemuselo dělat, kdyby už stála dálnice,“ doplnil Hrubý.

Dálnice na Berlín nepovede tunelem
10.3.2005	Mladá fronta DNES	Antonín Viktora
Zastupitelé rozhodli, kudy povede dálnice, ekologové jsou proti. Po dálnici D8 přes České středohoří se budou řidiči moci projet už za čtyři roky. Pokud ovšem záměry investora nebudou blokovat ekologové. Plán dostavět dálnici přes chráněnou krajinnou oblast za čtyři roky včera výrazně podpořili ústečtí krajští zastupitelé. Rozhodli, že dálnice D8 povede přes České středohoří takzvanou povrchovou variantou. Odmítli tak návrh ekologů, aby pod nejcennější částí chráněného území vedl tři a půl kilometru dlouhý tunel Kubačka. Podle investora stavby Ředitelství silnic a dálnic by dálnice v tomto úseku měla být hotová již v roce 2008. Pro povrchovou variantu se dvěma krátkými tunely a mostem hlasovalo 47 z 51 přítomných zastupitelů. Zbývající čtyři se zdrželi hlasování. Pro variantu navrhovanou ekology z organizace Děti Země, tedy jeden dlouhý tunel pod nejcennější částí oblasti, nezvedl ruku nikdo. „Bylo to nejsložitější a zároveň nejzávažnější rozhodnutí, které museli v historii kraje jeho zastupitelé udělat,“ komentoval hlasování hejtman Jiří Šulc. Kolem dostavby dálnice přes České středohoří vedou ekologové spory s Ředitelstvím silnic a dálnic téměř deset let.
Aktivisté z hnutí Děti Země tvrdí že jimi navrhovaný tunel ochrání krajinný ráz Českého středohoří a nepoškodí tolik chráněné druhy rostlin a živočichů, které se na daném území vyskytují. Stavbu se proto snaží blokovat podáváním žalob. „Podali jsme šest žalob, z toho jedna byla soudem zamítnuta. Zbývajících pět bychom stáhli, kdyby se dnes zastupitelé rozhodli pro tunel. To se ale nestalo, takže ty žaloby zůstávají. Neznám sílu, která by mi zabránila podat další žalobu, pokud bude porušován zákon,“ uvedl představitel hnutí Děti Země Miroslav Patrik. Ekologové podle Patrikových slov budou dění kolem dálnice zatím „monitorovat“. Podle Ředitelství silnic a dálnic povrchová varianta krajinu v Českém středohoří příliš narušovat nebude. „Při přípravě dokumentace nám bylo uloženo 163 podmínek převážně ekologického rázu a všechny jsme splnili nebo splníme v průběhu stavby,“ hájil povrchovou variantu generální ředitel dálnic Petr Laušman. Zastupitele při hlasování přesvědčil fakt, že pro stavbu tunelu by musela být uskutečněna zcela nová územní řízení a musel by se vytvořit nový projekt. Stavba tunelu by tak mohla celkové dokončení dálnice o pět nebo i více let prodloužit a také prodražit. Podle Laušmana až o dvě miliardy korun.

Tunel Kubačka ne, řekli zastupitelé
10.3.2005	Právo-Ústecký kraj	Rudolf Prchal
Krajští poslanci se 47 hlasy postavili proti ekologům, chtějí na D8 povrchovou variantu. Zastupitelé Ústeckého kraje včera téměř jednoznačně rozhodli: trasa tolik diskutované dálnice D8 v Krajinné oblasti Českého středohoří povede dvěma tunely. Zvedli tak ruku na souhlas se změnou územního plánu a potvrdili delší, převážně povrchovou trasu se dvěma 890 metrů dlouhými tunely a přemostěním, která by měla stát 7,5 miliardy korun. Pro tuto variantu hlasovalo 47 zastupitelů z 51 přítomných, čtyři se hlasování zdrželi. Zastupitelé nepodlehli ataku sdružení Dětí Země prosazujícího i za cenu soudních žalob a neúměrného prodlužování stavby dálnice jediný, 3,35 kilometru dlouhý tunel Kubačka. Zároveň tak jasně naznačili, zda se po dálnici k hranici se SRN dostaneme za čtyři roky či podstatně později. Starostové z obcí a měst Ústeckého kraje, ležících převážně na trase mezinárodní silnice E55, jež stále víc trápí nadměrná nákladní doprava, posbírali před jednáním zastupitelů zhruba 13 800 podpisů občanů, požadujících rychlejší variantu dostavby dálnice D8. Děti Země spolu s dalšími ekologickými organizacemi zase předložily zastupitelům jmenný seznam přes 3720 lidí, kteří podepsali jejich výzvu Ano výstavbě tunelu Kubačka.
Děti Země chtěly verdikt oddálit
„Varianta ekologů by stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení až o pět let,“ potvrdil Právu Jan Hoření, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. „Pokud by se kvůli ekologům zprovoznění dálnice oddálilo, lidé na severu Čech to zavrhnou, protože o jejich životě nebudou rozhodovat lidé z Brna nebo Prahy,“ řekl před včerejším jednáním ústecký hejtman Jiří Šulc (ODS). Na jednání vystoupil také Karel Plechač z ústeckého Sdružení pro přírodu, který získal dva a půl tisíce podpisů proti navrhované dostavbě dálnice. „Po jejím dokončení se ocitnou obyvatelé Řehlovic a Trmic v horší situaci než lidé kolem E 55,“ tvrdil rezolutně. „Bylo by dobré posunout verdikt zastupitelů ještě o měsíc,“ prohlásil ve středu Miroslav Patrik z hnutí Dětí Země. „Měla by se pozvat nezávislá firma, která by obě varianty ještě posoudila,“ dodal. Jeho návrh ale neprošel.
Více než třetina obyvatel pro urychlení
Rychlejší dostavbu dálnice podporuje podle průzkumu společnosti Factum Invenio zhruba 35 procent obyvatel Ústeckého kraje. Stavbě tunelu Kubačka dává přednost kolem 27 procent občanů, asi pětina populace zůstává nerozhodnuta. Povědomí o sporech o dálnici D8 mají asi dvě třetiny obyvatel republiky. Dálnice D 8 měla původně začít fungovat v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena, stejně jako všechny úseky na české straně. S výjimkou právě 16,5 kilometru dlouhé trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, o jejíž konečné podobě ve středu rozhodli krajští zastupitelé.

Zeptali jsme se
10.03.2005	Právo	rup
JIŘÍHO ŠULCE (ODS), hejtmana Ústeckého kraje: Máte radost z verdiktu zastupitelů? Tady nešlo o vítěze a poražené. Obě varianty stavby dálnice jsou totiž špatné. Snad určitý úspěch mohu vidět v tom, že bude D8 konečně zprovozněna v roce 2007. V tuto chvíli musím ale požádat ekologické organizace, aby upustily od dalších žalob v souvislosti se stavbou dálnice. Vždyť jde o životy a zdraví občanů Ústeckého kraje. Při svém hlasování pro stávající variantu se dvěma tunely jsem vycházel i z přesvědčení, že možnost navrhovaná Dětmi Země je vlastně neproveditelná.

Otázka
10.03.2005	Právo	rup
MIROSLAVU PATRIKOVI, aktivistovi Dětí Země: S jakými pocity odjíždíte do Brna z jednání ústeckého zastupitelstva? Musím ocenit, že se alespoň čtyři z 51 zastupitelů Ústeckého kraje zdrželi hlasování. Nakonec dnes šlo jen o další krok při výstavbě dálnice D8. Své slovo řeknou konečně i soudy, pět žalob stále ještě zůstává. Nyní promyslíme další taktiku k této stavbě, půjde nám především o její stálou kontrolu. Dnes nešlo o žádnou prohru, zaznamenali jsme již v průběhu stavby D8 i některá vítězství.

Tunel Kubačka nebude
10.03.2005	Právo	rup
Zastupitelé Ústeckého kraje včera rozhodli, že trasa dálnice D8 v Krajinné oblasti Českého středohoří povede dvěma tunely. Souhlasili se změnou územního plánu a potvrdili delší, převážně povrchovou trasu se dvěma 890 metrů dlouhými tunely a přemostěním, která by měla stát 7,5 miliardy korun. Pro tuto variantu hlasovalo 47 zastupitelů z 51 přítomných, čtyři se hlasování zdrželi. Zastupitelé tak nepodlehli ataku sdružení Dětí Země prosazujícího i za cenu soudních žalob a neúměrného prodlužování stavby dálnice jediný, 3,35 kilometru dlouhý tunel Kubačka. "Varianta ekologů by stavbu prodražila o čtvrtinu a oddálila její dokončení až o pět let," řekl Právu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření.

Zaznělo v debatě o dostavbě D8
10.3.2005	Právo-Ústecký kraj	rup
Pavel Tošovský, výkonný ředitel Severočeského sdružení obcí: Tunelová varianta ekologů nemá žádné přednosti. Obávám se, že tady hrají nějakou roli i zastřené ekonomické zájmy. Není to příliš průhledné. Navíc dávám větší váhu názoru babičky z Velemína než nějaké pražské celebrity.
Petr Laušman, ředitel ŘSD: Náklady na 16,5 kilometru dlouhý úsek z Lovosic do Řehlovic odhadujeme na 7,5 miliardy korun. Díky převážně povrchové variantě by mohla být celá dálnice zprovozněna v roce 2008. Do ekologických opatření v souvislosti s D8 jsme již investovali miliardu korun.
Roderik Slavík, lovosický ochránce přírody: Ten zákon zakazující vedení dálnice přes CHKO není rozmar. Kubačka by zase o tolik dražší nebyla. Vždyť už tady navíc v kraji nic jiného než to krásné středohoří není, chraňme ho.
Radek Vonka (ODS), starosta Ústí nad Labem-město: Pro variantu dvou kratších tunelů jsem hlasoval všemi deseti. Varianta ekologů by stavbu nejen prodražila, navíc není tak ekologická, jak tvrdí. Jen problém odvětrávání tunelu Kubačka třemi komíny by byl rizikový.

D8 kraj se Saskem hned tak nespojí
10.3.2005	Ústecký deník 		Karel Lapáček, Eliška Césarová
Tunel Kubačka na trase dálnice D8 v Českém středohoří nebude. Rozhodli o tom ústečtí krajští zastupitelé, když včera podpořili povrchovou variantu se dvěma kratšími tunely a jedním mostem. Podle Ředitelství silnic a dálnic by mohla být dokončena v roce 2008. Návrh ekologů, varianta s tunelem Kubačka, by výstavbu prodloužil až do roku 2013. Podporu povrchové variantě vyjádřilo při hlasování 47 zastupitelů, nikdo nebyl proti, čtyři se hlasování zdrželi. "Dal jsem hlas stávající variantě dálnice proto, že předpokládám její rychlejší dokončení, " řekl hejtman Jiří Šulc. Schválená trasa by měla podle Ředitelství silnic a dálnic stát 7,5 miliardy korun. Tunel Kubačka je podle ekologů šetrnější k životnímu prostředí a hlavně zachovává krajinný ráz Českého středohoří. Stavbu by ale měl prodražit o dvě miliardy.
Miroslav Patrik z brněnské organizace Děti Země uvedl, že ekologové nyní promyslí další taktiku. "V každém případě se budeme účastnit správních řízení, která kvůli stavbě dálnice ještě probíhají," poznamenal Patrik. Děti Země podle něj podaly šest žalob kvůli územnímu řízení pro povrchovou variantu. Pražský soud podle Patrika v úterý jednu žalobu zamítl. Šulc řekl, že obě varianty považuje za špatné. Poznamenal, že soudní spory, které by ekologové vyvolali, by mohly prodloužit i výstavbu povrchové varianty přes České středohoří. "Proto jsem ekology také vyzval, aby umožnili ředitelství silnic a dálnic dostavět dálnici D8 co nejdříve," zdůraznil.
Mezi diskutujícími si zastupitelé vyslechli Lubomíra Studničku z litoměřické Společnosti ochránců životního prostředí, který navrhl další variantu přechodu dálnice D8 přes České středohoří, a to tunelem Lovoš, který by měřil 11,5 kilometru. Společnost tvrdí, že její právní zástupkyně má připraveno pět žalob, které budou podány po zahájení výstavby, a tak se zprůjezdnění dálnice oddálí až o 7 let. 
Ovlivnit rozhodování zastupitelů měly petice. Variantu navrhovanou ekology podepsalo 6000 lidí, přičemž dvě třetiny z nich se zapsaly na Internetu. Dvojnásobný počet podpisů nashromáždili starostové pod petici s požadavkem za dokončení stavby dálnice D8 bez dalších průtahů. Starostové z obcí a měst, které sužuje nadměrná doprava, posbírali před jednáním zhruba 13800 podpisů, požadujících rychlejší variantu dostavby. Děti Země spolu s dalšími ekologickými organizacemi zase předložily zastupitelům seznam přes 3720 lidí, kteří podepsali jejich výzvu Ano výstavbě tunelu Kubačka na internetu, a petiční archy s dalšími 2900 podpisy. D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v termínu dokončena stejně jako úseky na české straně s výjimkou 16,5 km trasy přes České středohoří.

Jak to vidí ekoteroristé
10.3.2005	Ekonom	Zbyněk Fiala 
Ve správních řízeních je včasné vyjednávání lepší než nepředvídatelné chování soudů, radí investorům předseda občanského sdružení Děti Země Miroslav Patrik.
* Stavitelé dálnic, nejen té D8, vás označují za ekoteroristy. Čím se vlastně zabýváte?
Asi pět let se u většiny našich dálnic systematicky účastníme v podstatě nudných záležitostí, jako jsou správní řízení. Protistrana tomu ovšem říká blokování. Když však investor předloží nekvalitní podklady a řízení se přeruší, tak také blokuje řízení. A když správní orgán nerozhodne do dvou až tří měsíců, jak by měl, tak je to vlastně to samé. My neděláme nic jiného než veřejnou kontrolu, zda se u velkých dopravních staveb rozhoduje v souladu se zákony a současně se snažíme prosadit vysoké ekologické parametry těchto staveb.
* Očekával bych, že investor kontaktuje hned na začátku občanské organizace, a pak dostane službu v podobě argumentů, se kterými může počítat a včas se vyhnout konfliktu.
Škoda, že to tak nefunguje. Je mi záhadou, proč investor, kterého čeká třeba územní řízení, nezajde napřed za správním orgánem a nezjistí, která občanská sdružení mají u něho podanou žádost o účast. Není nic jednoduššího, než jim pak předem ukázat rozpracovanou dokumentaci a poslechnout si jejich názory. Většinou to ale dopadne tak, že investor jedná jen s úředníky, v lepším případě i s obcemi. Zapomene však na občanská sdružení a jednotlivce, a pak se rozčiluje, když za ním přijdou podle něj "laici z houštin" a začnou říkat, že lepší je jiné řešení. Kdyby s nimi dříve komunikoval, mohl tomu všemu předejít.
* Jak to pak dopadne?
Většinou investor dál tvrdě prosazuje svůj záměr. Bohužel leckdy i ruku v ruce se správními úřady, které mají být neutrálními arbitry. Pak se ale nelze divit, že vznikne protitlak a občané se brání, třeba i žalobami. Investor prostě neumí či nechce hledat kompromisy. Asi počítá s tím, že mnohé obce nebo občanská sdružení to brzo vzdají.
* Vedlejším produktem takového postupu je však zdržení.
Jistě. Ale není to tak, že toho chceme dosáhnout prostě z principu. Jak jsem řekl, zdržují všichni a možná nejčastěji právě investor a správní orgány. Například u dálnice D8 se již od roku 1996 účastníme všech řízení, protože se snažíme prosadit trasu s dlouhým tunelem, která musí projít chráněnou krajinnou oblastí České středohoří. Využíváme jen právních nástrojů. Teď jsme však předložili i návrh na kompromisní mimosoudní dohodu, která by znamenala ukončení vzájemných sporů a stažení všech žalob.
* Co může nejvíce zpozdit dostavbu dálnice D8?
Těžko říci. Právě asi výsledky oněch šesti podaných žalob včetně té, která je vznesena proti územnímu rozhodnutí. V uvedené žalobě je hlavním argumentem nezákonný výběr povrchové trasy při procesu posuzování vlivu na životní prostředí, kdy nebyla vzata do úvahy nějaká varianta s dlouhým tunelem. Nezákonnost potvrdil loni v prosinci i ombudsman. Kdybychom se však mimosoudně dohodli a postavil se například předložený tunel Kubačka v délce 3,5 kilometru, pak by žaloby ztratily smysl a mohly by se stáhnout.
* Rozsudky soudů tedy mohou dostavbu dálnice hodně ovlivnit?
Představují hlavně velkou nejistotu při plánování. Výsledky soudních žalob totiž nikdo nezná. Soudy tedy mohou třeba všechny naše žaloby zamítnout a povrchová varianta bude postavena hned, tj. do roku 2010. Ale stejně dobře se může stát, že soud některé žaloby uzná, a pak bude dálnice postavena ještě o dva nebo tři roky později. Nabízíme eliminovat tuto velkou nejistotu tím, že bychom stáhli žaloby výměnou za dohodu o výstavbě tunelu Kubačka. Opakovaně proto navrhujeme, abychom ukončili spory a začali spolupracovat. Tunel Kubačka na dálnici D8 přes České středohoří je pro nás principiální věc, tam už se nedá nikam ustupovat. Druhá strana nás zatím odmítala hlavně proto, že prý chce dálnici postavit rychle. Podle nás však jde o chiméru, vládní odborníci se nikdy netrefili do termínu dostavby, a to situaci sledujeme od roku 1993.
* Kdo jsou teď vaši partneři při jednání?
Prostředníkem je od října 2004 ústecký hejtman Jiří Šulc. Tehdy k jednání svolal všechny strany sporu, jako jsou občanská sdružení, Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Škoda, že to nebylo o pár let dříve.
* Byl to dobrý tah?
Byl to velký zlom po deseti letech, kdy s námi u jednoho stolu nikdo nejednal. Proto jsme si řekli, že uděláme významný vstřícný krok a stáhneme žaloby v úseku přes Krušné hory. Chtěli jsme ukázat, že jsme schopni kompromisů a že jsme i věrohodní.
* To byla vaše první reakce na tuto nabídku?
Ano. Uzavřel se tak jakýsi obchod. Žaloby jsme postupně stáhli a současně se s ŘSD ČR a MD dohodli mimosoudně na zmírnění dopadů dálnice na Krušnohoří. To například znamenalo, že se kolem jednoho zařízení staveniště vysází asi o patnáct stromů více.
* Noviny jsou teď bombardovány zprávami nějaké vlivové agentury o tom, kolik lidí zahyne na přetížených silnicích na trase, kudy by vedla bezpečnější dálnice, jaké škody na životním prostředí vznikají, když se výstavba oddaluje, a také jak by tunel dálnici prodražil. Co na to odpovíte?
Od roku 1994, co se dálnicí D8 zabýváme, jsme požadovali buď CHKO České středohoří obejít, nebo postavit dlouhý tunel. Současně jsme navrhovali, aby předtím, než se dálnice dobuduje, byl zprovozněn systém převozu kamionů po železnici RO-LA, dále, kde to jde, postavit obchvaty obcí na E55, a kde to nejde, jako třeba v Dubí, udělat technická opatření ke zklidnění průjezdu kamionů. Vysoká nehodovost je však u nás celostátním systémovým problémem, s nímž si státní správa dodnes neví rady. Nelze ji tedy vztáhnout jen na E55 na Ústecku.
* Podpořil vás někdo?
Tyto návrhy se od poloviny devadesátých let několikrát objevily v tisku, obchvat mají Žalany, RO-LA byla zavedena v září 1994. Obecně je ale nikdo nebral na vědomí. Dokonce mám informaci, že západní obchvat obce Velemín, o němž se uvažovalo, se nerealizoval s argumentem, že se počká na dálnici. Měla být totiž postavena v roce 2000. Šlo jen o plané sliby politiků a dopravních odborníků. Zodpovědnost však nese Ministerstvo dopravy, které muselo v předstihu vidět, že D8 v roce 2002 či 2005 nebude. Proč se tedy o občany na E55 nepostaralo, když k tomu má kompetence a aparát? Možná to udělalo záměrně, aby vyhrotilo vztahy mezi občanskými sdruženími a občany, kteří žijí na E55. V říjnu 2000 bylo dokonce přijato usnesení vlády č. 993 o reorganizaci dopravy v severních Čechách, které obsahovalo několik opatření, jak pomoci obcím na E55. Ale ani Ministerstvo dopravy a ani Ministerstvo životního prostředí toto usnesení nesplnilo. Podle něho měla RO-LA fungovat i po dostavbě dálnice a měla se na ni dávat přibližně 230 milionů korun ročně, dokonce se mělo od roku 2003 zavést elektronické mýtné. Naše chyba byla asi v tom, že jsme tomuto usnesení věřili a přestali se situací na E55 více zabývat.
* Jaké mají Děti Země odborné zázemí?
Obecně jako jiná sdružení vycházejí z odborných podkladů, takže většinu věcí si musí člověk sám načíst z odborné literatury nebo ze zákonů. To znamená umět zejména správní řád, zákon o ochraně přírody a krajiny a stavební zákon. Důležitá je také specializace a praxe. Já se třeba dopravou zabývám již od roku 1990.
* Kolik máte profesionálních pracovníků?
Děti Země mají v současné době jen dobrovolníky, jediným profesionálním pracovníkem jsem já. Ale jak je vidět, tak i dobrovolníci zmohou vůči profesionálům ve státní správě hodně. V kauze dálnice D8 nám hodně pomáhá Ekologický právní servis. Využíváme také externích dopravních odborníků, kteří nám radí většinou zdarma. Dálnicí D8 se naplno zabývají asi tři lidé a několik dobrovolníků.
* Nezdá se vám to málo?
Asi ano. Ale když se něco podaří, třeba se vyhraje nějaký soud, nebo když veřejný ochránce práv či Nejvyšší kontrolní úřad mají stejný názor jako my, pak je zřejmé, že i nevládní organizace mohou být důležitým hráčem při vyjednávání. Když jsme před pěti lety systematicky začínali s účastí ve správních řízeních, málokdo čekal, že budeme mít nějaký větší vliv. Dlouhodobě je ovšem samozřejmě neudržitelné, aby se dálnicemi v České republice v neziskovém sektoru profesionálně zabývalo jen pár lidí z několika sdružení.
* Jak je to s finančními náklady na tunel Kubačka? Prý jsou nadsazené.
Když si ŘSD ČR o tunelu Kubačka objedná studii od firmy, která projektuje povrchovou variantu, tak se bohužel objektivních informací nemůže nikdo dočkat. Je to ale logické. Podle mě jsme měli společně vybrat nějakou nezávislou firmu, která umí tunely projektovat. Ta by pak vypracovala srovnávací analýzu obou variant. Takhle my zase předložíme argumenty od našich expertů. Pokud jde o cenu za výstavbu tohoto tunelu, ve studii se píše, že do budoucna budou ceny tunelů růst, takže jeden kilometr tunelu může stát více než dvě miliardy korun. My však máme informace spíše o klesajících cenách, neboť firmy získávají větší praxi a může tu být i větší konkurence. Proto počítáme s cenou 1,2 miliardy korun na kilometr. Pro ilustraci mohu uvést, že v Rakousku se nyní dokončuje dálniční tunel Strenger délky 5,8 kilometru ve velmi složitých geologických podmínkách. Jeho cena je v přepočtu jen kolem 1,1 miliardy korun na kilometr. Asi to tam umějí lépe a levněji než české firmy. Jiné vysvětlení nemám.
* Vyvolává vaše práce nějakou nákazu mezi investory a státními orgány? Začínají být k životnímu prostředí citlivější?
Velkou vzpruhou pro nás jsou dopisy a telefonáty od lidí, kteří nám fandí. Jsou totiž rádi, že se někdo nebojí jít do střetu s arogancí a přesilou, se kterou se také setkávají, a navíc je důsledný. Pak za námi chodí členové místních sdružení nebo obcí, když vidí, že se nebojíme, a chtějí od nás radu a podporu. Já tak několik let pomáhám řadě obcí, ale Děti Země v oněch dopravních kauzách oficiálně nevystupují. Investor netuší, komu a kde vlastně pomáháme v obraně.
* Váš největší potenciál je v tom, že nikdo neví, jaký je váš potenciál?
Ano, lze to tak říci. Domnívám se, že u některých správních řízení stačilo, že jsme se do nich přihlásili a už se vyvíjely jinak. Správní úřad a investor totiž nevědí, co budete dělat, zda se odvoláte nebo podáte žalobu, a tak raději postupují podle zákona.
* Označil jsem vás za ekoteroristu, jak to snášíte?
Nemohu říci, že jsem na to zvyklý. V podstatě mě to rozčiluje. Občas se nám také říká potížisté, před sto lety bychom byli za rebelanty. My sami se označujeme za radikální ekologické sdružení v tom smyslu, že jsme důslední. Jdeme totiž důsledně za svým cílem a využíváme k tomu právních a odborných nástrojů. A samozřejmě také publicity.
Někdy ovšem musíme použít nástroje občanské neposlušnosti, kdy se veřejně oznámí nějaká demonstrace, pochod nebo blokáda, ovšem bez následků na majetku, lidech a zvířatech. Tento institut však v poslední době používáme málo. Naposledy v září 2002, kdy jsme úspěšně pomohli blokádou proti nelegální výstavbě silnice u Unhoště ve Středočeském kraji. Od té doby, jak říkám, je to spíše taková nudná účast ve správních řízeních.
***
RNDr. Miroslav Patrik (1963) absolvoval v roce 1988 Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně v oboru geochemie a ložisková geologie. Potom ještě studoval politologii na Filozofické fakultě MU v Brně (1991 až 1998), studia ale nedokončil. V září 1989 spoluzakládal Děti Země, nyní je jejich předsedou. Věnuje se hlavně vlivům dopravy na životní prostředí, zvláště kritice výstavby dálnic. Více než deset let koordinuje Den bez aut, pořádá anketu o antiekologický čin Ropák roku.

Kraj odstřelil ekoteroristy
11.3.2005	Deník Směr	Karel Otcovský
Ústečtí krajští zastupitelé posvětili ve středu dokončení výstavby dálnice. Dálnice D8 povede přes České středohoří takzvanou povrchovou variantou se dvěma krátkými tunely a jedním mostem. Tímto jednoznačným rozhodnutím "odstřelili" variantu s jedním dlouhým tunelem Kubačka, kterou navrhovali ekologové. Jeho výstavba by podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prodloužila zprovoznění dálnice zřejmě až do roku 2013. Povrchová varianta by podle ŘSD měla stát 7,5 miliardy korun a dokončena by mohla být v roce 2008. Tunel Kubačka je podle ekologů šetrnější k životnímu prostředí a hlavně zachovává krajinný ráz Českého středohoří. Podle ŘSD by stavbu tohoto úseku dálnice ale prodražil o dvě miliardy korun. 
Miroslav Patrik z brněnské organizace Děti Země se už nechal slyšet, že ekologové nyní promyslí další taktiku. "V každém případě se budeme účastnit správních řízení, která kvůli stavbě dálnice ještě probíhají," poznamenal. Děti Země podaly šest žalob kvůli územnímu řízení pro povrchovou variantu. Nejen hejtman Jiří Šulc se proto obává, že soudní spory, které by ekologové vyvolali, by mohly prodloužit i výstavbu povrchové varianty dálnice přes České středohoří. "Proto jsem ekology vyzval, aby umožnili ředitelství silnic a dálnic dostavit dálnici D8 co nejdříve," zdůraznil šéf Ústeckého kraje.
Teplický primátor Jaroslav Kubera se domnívá, že ekologové utrpěli těžkou porážku, ze které se jen tak nevzpamatují. "Myslím si, že ekoteroristé už nebudou tolik zlobit. Tím, že z Brna chtějí řídit život lidem na severu Čech, se dostali do situace, kdy popudili proti sobě nejen zákonodárce, ale i veřejnost, která s nimi doposud sympatizovala." Na Děti Země se zlobí také starostka Dubí. "Snad všichni máme rádi přírodu a zvířátka. Ekologové by si ale měli uvědomit, že v tomto případě jde v první řadě o zdraví tisíců lidí," připomíná Ilona Smítková. Pod petici s názvem Ne výstavbě tunelu Kubačka - NE dalším průtahům dálnice D8, kterou iniciovali starostové obcí a měst Ústeckého kraje, jež sužuje nadměrná nákladní doprava, se totiž podepsalo bezmála 14 tisíc lidí. "Občané tím dali jasně najevo, že už mají kamionů plné zuby," tvrdí Kubera, jenž byl nepsaným šéfem petičního výboru.
Děti Země spolu s dalšími ekologickými organizacemi zase předložily zastupitelům jmenný seznam přes 3720 lidí, kteří podepsali jejich výzvu ANO výstavbě tunelu Kubačka. Dálnice D8 měla původně stát v roce 2006. Německá část bude v tomto termínu dokončena stejně jako všechny úseky na české straně s výjimkou právě 16,5 km dlouhé trasy mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, která vede přes České středohoří.

Jaký bude další vývoj výstavby D8?
11.3.2005	Deník Směr	Karel Otcovský, Zdeněk Traxler
JAR. KUBERA primátor Teplic: "Až se ekoteroristé oklepou, začnou možná znovu útočit. Myslím si ale, že už nebudou tolik zlobit."
MIR. HRUBÝ starosta Bořislavi: "Musíme počkat na reakce ekologů. Jsem ale optimista. Věřím že se dálnice dokončí podle plánu."
IL. SMÍTKOVÁ starostka Dubí: "Máme radost, že D8 bude do tří let dokončena. Aktuální problémy to ale neřeší. Musíme dál bojovat.
IVAN VINICKÝ starosta Bystřan: "Takový, jak si ho necháme líbit. Mohu slíbit, že budeme dál podporovat urychlenou dostavbu."
JINDŘICH PECH Kruš. koprník: "Bude pokračovat stejně problematicky jako doposud. Nepochybuji, že Děti Země uvalí další žaloby."
KAREL PEŠIČKA Obce proti kam.: "Doufám, že velmi příznivě. Pokud nebudou ekologové dělat problémy, tak věřím v časné dokončení."

Ad: Vím o dvou miliardách…
11.3.2005	Ústecký deník	Jiří Nekolný
OHLAS: Reaguji na dopis PhDr. Hudce, ve kterém nás dotyčný přesvědčuje o nesmyslnosti nového dopravního propojení kolem České Lípy. Ušetřené peníze se mají věnovat na tunel Kubačka. Nemám radost z přehnaného rozvoje automobilismu, a když už mu neumíme či nemůžeme čelit, musíme se alespoň postarat o co nejlepší průjezdnost a hlavně bezpečnost. Zmíněná silnice I/9 je velice přetížená, vozidla jezdí v kolonách, není možný přechod pro chodce. Sebemenší chyba se na takové silnici tvrdě vymstí, viz pět vyhaslých životů loni v létě jen při jedné nehodě. Za léta to jde do stovky obětí. Hlavním důvodem přeložky silnice I/9 je však průtah městem Česká Lípa, kde stovky aut a kamionů ve dne v noci projíždějí po obří estakádě nad městem. Doširoka se line hluk z této silnice, která město vlastně rozdělila na dvě poloviny. Množství emisí a prachu zůstává ve městě, tak často zahaleném do smogu. Doufám, že se nikomu nezalíbí myšlenka obětovat peníze na vylepšení prostředí České Lípy, které je už tak dost zkoušeno. Mimo jiné zde vede železniční trať pěti směry, a to městu také nepřidá. Jestliže se uleví silnici I/9, vynikne tak nově zamýšlené rekreační centrum, louky budou posekané s krásným výhledem na skály Svojkova. A samotný tunel Kubačka? Spíše vnímám ty proudy kamionů a aut, které se valí po městečkách a obcích, kde už místní lidé ani nemají sílu něco podnikat, čekají a doufají v brzké dokončení dálnice, aby tu hrůzu odvedla z obcí. A s tunelem Kubačka to bude zase trvat o dost let déle. Mám velmi rád přírodu, a právě proto chci, abychom našli ta řešení, která jsou optimální k situaci, když příliv dopravy na naše chatrné silnice neumíme zamezit.

Starosta: Teorie je jiná než praxe
12.03.2005	Deník Litoměřicka	Patrik Pátek
Tento týden byla ukončena petice proti výstavbě tunelu Kubačka, a tudíž proti zdržování dostavby dálnice D8. Nejvíce obyvatel se na Litoměřicku podepsalo v Lovosicích, kde k podpisovému archu přišlo přes patnáct set lidí. Co na to říká, jsme se zeptali lovosického starosty Jana Kulhánka. 
Jste spokojený s účastí Lovosických při podepisování petice proti tunelu Kubačka? 
Peticí dostali občané možnost vyslovit svůj názor. Snažili jsme se k této otázce přistupovat velice citlivě, protože se Miroslav Patrik z Dětí Země ohrazoval, že zaměstnanci je podepisovat museli. Úmyslně jsme proto nechali akci organizovat Severočeským sdružením obcí, aby si někdo nemyslel, že starosta obíhá lidi a nutí je k podpisu. Petice tak proběhla přirozeným tokem a s počtem podpisů jsem spokojen. Bylo by jich asi více, kdyby si lidé uvědomili, jaké nebezpečí prodlužováním výstavby dálnice hrozí. Během celé proluky budou všechny automobily jezdit z Ústí do Lovosic, a město tak rozdělí na dvě části. 
Spekuluje se, že by dopravci jezdili přes Bílinu. Jak se díváte na tuto myšlenku? 
Takto je doprava naplánovaná. Kamiony tedy pojedou po dálnici až k Teplicím, kde se napojí na stávající komunikaci. V tomto jsem pesimista, protože plánovaná teorie se v životě může hodně lišit od praxe. Já se obávám, že řidič kamionu, který přijede do Ústí, se nebude namáhat jet přes hory a raději to vezme po rovině podél Labe. Ti, co zamíří na Prahu, projedou Lovosicemi. 
Jaké dáváte šance obnovení kamionové dopravy po železnici systémem Ro-La? 
Obávám se, že Ro-La nebude obnovena z důvodu velké finanční náročnosti. V minulosti dvě třetiny financovala saská vláda. Myslím si, že ta už o obnovu zájem mít nebude, protože na území Německa bude dálnice hotová. 
Jak nahlížíte na ekology, kteří výstavbu dálnice brzdí? 
Svým způsobem je chápu. Zaráží mě ale jeden fakt. Přece vědí, že dálnice jednou Českým středohořím povede, tak proč se stále snaží úředníky řádně cvičit i za cenu, že se lidé do té doby budou dusit. Na úředníky musí být přísnost a je potřeba hlídat, aby postupovali správně, ale bohužel nyní je to na úkor obyčejných lidí. Měl by být jiný způsob, jak úředníky trénovat, než že si vezmu občany jako rukojmí. 

Dohady kolem dálnice D8
12.3.2005	ČRo 1 – Radiožurnál	12:10 Týden v Česku
Dušan VALENTA, moderátor
--------------------
Co nejrychleji postavit dálnici D8, to byl hlavní cíl ústeckých zastupitelů při rozhodování o tom, kterou variantu zvolí, zda dálnici vést přes České středohoří po povrchu se dvěma krátkými tunely a jedním mostem, nebo, jak navrhují ekologové, s jedním dlouhým tunelem, to by ale stavbu značně zdrželo. Volba proto padla na variantu sice rychlejší a lacinější, ale také k přírodě méně ohleduplnou. Hejtman kraje Jiří Šulc přesto věří, že ekologové nebudou dálnici blokovat.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Zůstává problém přes České středohoří a když ekologové zbytečnými procedurami nebudou prodlužovat právě výstavbu té dálnice, tak je možné ji zprovoznit dvanáct dva tisíce sedm a dokončit dva tisíce osm.
Dušan VALENTA, moderátor
--------------------
Ekologové sice utrpěli porážku, ale rozhodně se nemíní vzdát. Podle Miroslava Patrika z Dětí Země budou celou stavbu pečlivě sledovat.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Občanská sdružení se podle zákona budou účastnit správních řízení, zejména podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a budeme chtít vysoké parametry pro povrchovou trasu dálnice, pokud teda se bude dále připravovat a stavět.
Dušan VALENTA, moderátor
--------------------
Dálnice přes České středohoří bude stát osm a půl miliardy korun.

Ústecký kraj odmítl návrh ekologů
12.3.2005	ČT1	12:05 Týden v regionech
Michal SCHUSTER, moderátor
--------------------
Ústecký kraj odmítl návrh ekologů, aby dálnice D8 vedla přes České středohoří tři a půlkilometrovým tunelem. Krajští zastupitelé tento týden odhlasovali původní trasu, která počítá se dvěma krátkými tunely a mostem. Dali tak přednost rychlejšímu a levnějšímu dokončení dálnice. Návrh ekologů s dlouhým tunelem by totiž podle ředitelství silnic a dálnic prodloužil stavbu o pět let a místo sedmi a půl miliardy korun by stála o dvě miliardy víc.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Možnost, že dálnice v Českém středohoří bude vypadat tak, jak jí už několik měsíců předvádí Ředitelství silnic a dálnic v animované podobě, je od středy zase o něco pravděpodobnější. Změnu územního plánu kraje ve prospěch dálnice s dlouhým tunelem nepodpořil při hlasování ani jeden zastupitel Ústeckého kraje.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Dnešek byl velmi důležitá věc, byl to ten hlavní krok, jak tu dálnici dokončit v co nejkratším možným termínu.
Karel PLECHAC, Sdružení pro přírodu
--------------------
Je to prohra, jak už jsem říkal, ale ne jako ekologických iniciativ, ale přírody.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Ještě můžou říct své soudy, ještě se nestaví, připravuje se stavební řízení, takže uvidíme.
Petr LAUŠMAN, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Kdyby to dopadlo obráceně, tak jsme na začátku a jsme o několik let zpátky.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Podle hejtmana Ústeckého kraje hlasovali zastupitelé s vědomím, že ani jedna z tras, o kterých se rozhodovalo, není ideální. Taková se podle něj měla vybrat na začátku. Teď už je na nové trasy pozdě.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
Znova opakuji, že obě dvě varianty, které byly před nás předloženy, jsou to obě dvě varianty špatné.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Střet zastánců původní trasy dálnice a ekologů, kteří prosazovali novou variantu s dlouhým tunelem, se neodehrával jen na ústeckém krajském úřadě, už předtím soupeřily oba tábory o to, kdo získá více podpisů pod svou petici. Zastánci rychlé dostavby D 8 nakonec sebrali čtrnáct tisíc podpisů. Ekologové necelých šest tisíc.
Karel PLECHAC, Sdružení pro přírodu
--------------------
Také to bylo pod jistým tlakem, který tu byl vyvolán.
Pavel TOŠOVSKÝ, výkonný ředitel, Severočeský svaz obcí
--------------------
Pro mě osobně má hlas jedné babičky z Velemína větší cenu, než hlas deseti pražských celebrit.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Petice za urychlení dostavby dálnice nakonec ovlivnila rozhodování zastupitelů. Kvůli ní neuspěli ti, kteří žádali odložení hlasování na pozdější termín, na petici se musí podle zákona odpovědět do třiceti dnů.
Pavel TOŠOVSKÝ, výkonný ředitel, Severočeský svaz obcí
--------------------
Já si myslím, že sehrála ta petice roli i vzhledem k tomu termínu.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Potvrzení původní varianty průchodu dálnice Českým středohořím uvítali hlavně starostové obcí, jejichž ulice denně ucpávají stovky kamionů. Rychlá dostavba dálnice pro ně znamená vysvobození.
Jiří SKALICKÝ, starosta obce Velemín /ODS/
--------------------
Tak samozřejmě pro nás každý měsíc je výhra, protože vidíte, co se děje venku na silnici.
Miroslav HRUBÝ, starosta obce Bořislav /nezávislý za KSČM/
--------------------
Zatím spokojenost, ano. Uvidíme, jak dál.
Ilona SMÍTKOVÁ, starostka města Dubí /Hnutí nezávislých/
--------------------
Jsem ráda, že se tohlecto stalo, že se to odsouhlasilo, že nás zastupitelé podpořili a chci jim za to poděkovat.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Ekologové, kteří nepochodili u zastupitelů, ještě mohou uspět v soudních přích, které kvůli dálnici D8 vedou. Sami ale tvrdí, že dlouhý tunel ve středohoří už prosazovat nebudou, svou taktiku ale mají.
Miroslav PATRIK, Děti Země
--------------------
Taktika je kontrolovat.
Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje /ODS/
--------------------
A já se budu snažit přesvědčit ekology, ekologické aktivisty, aby prostě nebránili té dostavbě.
Petr GANDALOVIČ, primátor města Ústí nad Labem /ODS/
--------------------
Já si myslím, že po těch letech už nemůžeme ekologické aktivisty prosit, já vyzívám všechny, především Ředitelství silnic a dálnic. Aby si najali ty nejlepší právníky, aby všechny ty spory vyhráli.
Jan STUCHLÍK, redaktor
--------------------
Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že udělá všechno pro to, aby D8 byla dokončena už za tři roky. Připouští ale, že za rok, až bude dostavěna až na hranice a bude chybět jen její předposlední úsek, se situace v obcích kolem trasy E 55 ještě zhorší.


