
Dobrý den, 

Vážený pane Bíly, 

nedávno jsem informoval pí. Pištorovou o stavu přivaděče k D8. V současné době je EIA vrácená k  

přepracování, znovu se bude dělat posouzení variant: Pastýřská, Chrochvická a Zelená (tunel pod 

Malšovicemi a Bohyní na Jílové) Varianta vedení podél Labe byla do posouzení EIA zamítnutá. 

Prozatím bude asi přibližně 1-2 roky klid, musejí znovu udělat terénní biologický průzkum, to bude 

trvat rok, pak sepíší stanoviska a dokumentace bude zveřejněna k připomínkám a oponentuře 

veřejnosti, následně by opět mělo být veřejné projednání. 

 S politikami to je ale složité...,chodím na jednání, lobbuji za sesuvy, kterých je kolem Chmeláku 

mnoho, seznamuji politiky s výsledky mých terénních výzkumů, ukazuju jím starou dokumentaci 

sesuvů z roku 1914, ale je to marné…. Dostává se mi odpovědí různých politických řečí a nálepky 

teroristy. 

 

Pro Novou osadu tu je výzva: zmapovat stav vody, ve studnách, kolik jí je, v jaké hloubce,  

vydatnost pramenů. Kdo je dále všímavější je dobré zmapovat i zvláště chráněné druhy rostlin a 

živočichů a účastnit se pak řízení EIA, několik chráněných druhů mám už zmapovaných, ale nemám 

ještě všechno. Hlavně zvláštní pozornost je třeba věnovat vodě a to z toho důvodu, že pokud  

budou stavět přes sesuvy, tak se musí masivně odvodnit krajina, čímž poklesnou spodní vody, ale 

také se mohou problémy s vodou vyskytnout někde jinde. Ovšem to ale není nejhorší, nestabilní 

zeminy budou staticky zatížené, které kdykoliv mohou vyvolat další sesuvný pohyb a ty 

by už i ohrožovaly samotné zbylé zahrádky Nové Osady. Sesuvná oblast kolem Chmelníka není jen 

údolí Chrochvického potoka, ale i Krásný Studenec, Popovice a svah k Jílovému.  

 

Dovolte, abych Vás odkázal 

na video rozhovor s váženým p. doktorem Cajzem z AV ČR v. v. i., kterému jsem velmi rád předal své 

výsledky výzkumu sesuvů i staré německé fotografie. Je to nejlepší geologický odborník pro České  

středohoří, kterého znám, já sám jsem mladý, se mnou jako mladým bez zkušeností se nikdo bavit 

nebude, zde se na závěru rozhovoru k D8 vyjadřuje k Děčínskému přivaděči k D8. 

http://video.aktualne.cz/dvtv/d8-je-dira-na-penize-nejhorsi-reseni-chteli-politici-

prusvih/r~9ab9222893c211e6bbf10025900fea04/ 

 

Pokud ještě bude letos nějaká schůze, tak Vás milerád seznámím s geologickou situací, mým 

výzkumem a situací z historických sesuvů.  

 

Mějte se hezky,  

na shledanou, 

David Boura 


