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Vážený pane  Cháro ( ahoj Jirko ), V Chomutově dne 28.5.2009
na základě našeho telefonického rozhovoru posílám tento dopis. 

Již řadu let je naše společnost konečný podzhotovitel,  který provádí sanace skal v úseku  
Děčín – státní hranice SRN , zejména v oblasti Dolní Žleb – státní hranice. Jakékoliv výpady 
o ničení  přírody a  skal  v této  oblasti  považuji  za  napadení  mého osobního přínosu pro  
ochranu této oblasti. Pokud akceptujeme fakt, že je nezbytné zajistit bezpečnost na železnici 
jako nejšetrnějšího přepravce, stojíme před nezbytností realizace adekvátních opatření. 
Tato  opatření  mohou  mít  buď  formu  odtěžení  odstřely  se  statickým  narušením  okolí,  
betonové opěrné sloupy, plošně stříkaný beton nebo jiné obdobné parády, se kterými se na 
svých cestách u nás i v zahraničí jistě setkáváte. Nebo je tu cesta druhá, ta co se nám  v této 
oblasti dlouhodobě  daří  navrhovat  a  prosazovat.  Jedná  se  zejména  o  stabilizace  
podezdívkami v staticky nejnutnější výměře a to za použití místního materiálu, jedná se o  
neexplosivní odtěžování pomocí hydraulických klínů a to pouze nejkritičtějších částí bloků s 
úpravou do přirozené podoby, jedná se o prosazení dynamických bariér, které zajistí ochranu 
železnice  bez  vstupu  a  zásahů  v  nejcenějších  územích,  jedná  se  o  logistické  zajištění  
provozu  bez  těžké  techniky  dopravníků  a  podobně,   a  zejména  se  jedná  o  prosazení  
elektronických monitoringů, které zásahy eliminují vůbec. 

Je někde v Čechách nebo Evropě použit šetrnější způsob? Pokud někdo tento způsob 
někde viděl nebo zná a ví tak více o mém koníčku, rád se nechám poučit a jistě se pokusím o 
jeho zavedení do praxe. Myslím, že by to nebyl problém, jelikož investor i CHKO doposud 
byly  vždy  vstřícní  ke  každnému  šetrnějšímu  řešení.  Taktéž  jsem  připraven  projednat  
realizační postupy sanačních prací s cílem koordinovat práce i výsledek s cílem minimalizace 
dopadů nejen na zájmy přírody ( ty si velmi důkladně hlídá CHKO ) , ale i lezců ( zachování 
cest ). 

Ač jsme ti  kdo v uvedené lokalitě zásahy provádí, věřím, že to mnohdy s místní  
přírodou myslíme lépe nežli někteří ostatní návštěvníci po kterých občas uklízíme, občas  
něco dohasíme, občas vyndáme vklíněnec!!! z pískovcové spáry a tak podobně.
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