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Volby do krajských zastupitelstev
České republiky 2020 jsou plánovány
na 2. a 3. říjen 2020
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Víte, že...
radnice vyhodila skoro 200 tisíc
za posudek?
Opoziční zastupitelé pracují
na plný plyn.

Facebook
Studnice názorů, i ostřejších, ale také 
bulení těch, kteří sami podněcují 
nenávist na sociálních sítích

Tiskový mluvčí města Stínil
Mocichtivý lhář, který trestá
podnikatele blokací na fcb města?

Karel Bělina
Rudý teror skončil
a začal zelený teror

Nebát se a nekrást
Střípky ze soudních síní
ÚS: Pacient má právo 
i na odstranění bolesti

Pavly Vackové
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Pavla Vacková
„V létě 2012 jsem se osobně setkala 
s plukovníkem Šlachtou, v Děčíně. Věděla 
jsem, že nepřijede sám a tak jsem měla 
už od rána nervy na pochodu...tehdy se 
problém týkal člověka, který sám porušoval 
zákony, ovšem o mně tvrdil, že se se svým 
chováním pohybuji na hranici zákona. To 
si lživě dovolil napsat mému tehdejšímu 
nadřízenému. Estébák Konopásek, pod 
krycím názvem Kaprál, kdyby tehdy věděl, 
že z jeho strany šikana mé osoby je jeho 
konec v pozici kancléře hejtmana ÚK, jistě 
by si rozmyslel o mně lhát. Nedodržení 
slova tehdejší hejtmanky Vaňhové /ČSSD/
se jim prostě oběma nevyplatilo. Po setkání 
s panem Šlachtou jsem se nadechla, 
nabrala síly a z lidské svoloče, odpadu 
společnosti opravdu nemám strach.
Díky Roberte a Honzo, velké díky!“

Setkání s Robertem Šlachtou
je plánované na 30. 6. 2020
a to od 16 hodin v přednáškovém sále 
Městské knihovny v Děčíně.
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Před 3 lety „samizdat“ spatřil 
světlo světa a věnoval se mno-
hému... A  dostali jsme moc 
hezký dárek. 
V  době, kdy drobní živnostní-
ci strádají, v době kdy se vláda 
bije v  prsa jak pomáhá, kdy se 
kraje bijí v  prsa jak pomohou, 
tak i  v  našem městě se vede-
ní města pod taktovkou ANO, 
Raškovců, sosanů, s  podporou 
komunistů bije v  prsa jak po-
může. Snad ani nebudu roze-
bírat směšnou pomoc napří-
klad: kdy město odloží placení 
nájemného podnikatelům, jež 
mají pronajaté nebytové pro-
story města :) Proč neodpustí 
nájemné od března do června? 
Nebo jak asi ohromnou pomocí 
musí být prodloužení platnosti 
parkovacích karet o  25 dní :), 
nebo prodloužila ubytovatelům 
splatnost místního poplatku 
z  ubytování a  mohou zapla-
tit později :) Nasmála jsem se 
při sdělení města, jak se utratí 
peníze za  nepřímou podporu 
podnikání a bude se investovat 
do propagace města = nabízí se 
otázka přes koho potečou pe-
níze města:)? Beru jako samo-
zřejmost, že se odpustí poplat-
ky za tzv.předzahrádky, a klidně 
ještě další rok. Když nebudou 
radní města utrácet peníze 
za propagaci cestovního ru-
chu, za  investice do  města, 
které provádějí firmy, které 
jsou v mých očích za koru-
nu drahé, pokud se nebudou 
utrácet peníze za  nevkusné 
lavičky na ulici Prokopa Ho-
lého, a pokud se půjde ces-
tou, že i za málo peněz se dá 
udělat hodně muziky, jako 
například konečně vkusně 
osázet nevkusné květináče 
vedle Grandu, pak se může 
v  mnohém podnikatelům 
pomoci. Kolik jen náměstků 
města musíme krmit z našich 
daní = rozumějte, to není 
málo financí za  rok, za  jed-

no volební období. Soudruh 
Raška se jistě těšil na  slušný 
měsíční příjem = HUF, koneč-
ně ho má. Smíšek, oba za  ten 
Jejich Děčín, i  jemu přistávají 
slušné peníze na účet a to ješ-
tě ze závazku na ČVUT. Aktivity 
na  nábřeží mohou být možná 
také finančním přínosem, hned 
vedle „skvělé Bělinovic“ via fer-
raty, kdy právě na  Karla Bělinu 
se každý rok při otevření ferra-
ty zapomíná. Právě on by mohl 
odemykat turisticky zajímavou 
ferratovou trasu, ale to jsem od-
bočila. Soudruha Anděla / ANO 

/, či jediného sociálního demo-
krata Němečka, raději snad ani 
není třeba komentovat. Anděl 
by jako podnikatel jistě skákal 
radostí za  ohromnou pomoc 

města = odložení první 
splátky místního poplat-
ku ze psů :) A  Němeček, 
tak ten kdyby měl špetku 
morálky v těle, vůbec ne-
měl být ve vedení města, 
ČSSD získala po  volbách 
v  roce 2018 pouze jed-
nu jedinou pozici zastu-
pitele :) A  proto, že jsme 
se věnovali během tří let 
mnohému a také já osob-
ně názoruji na facebooku 
města, tak mým novinám bylo 
také pomoženo, a významně = 
BLOKACÍ podnikatelky Vackové 

na  fcb města Děčín a  v  rámci 
diskuse mi bylo zakázáno pro-
pagovat mou živnost: měsíčník 
Z  principu... Už roky nesmím 
názorovat na  fcb Děčínského 

deníku, což mi až tak ne-
vadí. V době kdy byl šéfre-
daktorem, nyní současný 
mluvčí města Stínil, usvěd-
čený lhář, začal Děčínský 
deník upadat. Ale, že jsem 
zablokovaná na fcb města, 
kdy tento úřad je placen 
z našich daní, je jen ukáz-
ka moci, moci nemocné 
tiskového cosi Stínila. Ta-
kový mám názor a  do-
mnívám se, že je správný. 
Je ale zajímavé sledovat 
facebookové bulení těch, 
kteří sami přiživují agre-
sivitu na  fcb. Píší přitom 
o neurvalosti, o nerespek-
tování názorů, o  hrubosti, 

o  vulgarismu, ale jak mohou 
lajkují jako o  život těm, kteří 
popouzí k agresivitě a sami jsou 
účastníky té ohromné neurva-
losti na sociálních sítích. Ovšem 
proč ne, mají také právo se vyja-
dřovat, vlastně i bulet do neko-
nečna, jen musí počítat s tím, že 
jim to zase někdo druhý nandá. 
Sociální sítě mají své kouzlo :) 
Poznala jsem celou řadu vel-
mi schopných lidí, podnikatelů, 
advokátů, nových přátel, kterým 
je na místě poděkovat, protože 
si všimli, pomáhají mému mě-
síčníku. Samozřejmě, že za  ty 
tři roky noviny ušly kus cesty 
a proto znovu a opakovaně dě-
kuji všem, kteří názorují. Těm, 
kteří finančně podpořili noviny, 
protože vědí, že bez nich bude 
městu Děčín něco chybět = to 
dobře nastavené zrcadlo poli-
tickému vedení města, i úřední-
mu velení. Zkusíme dát další rok 
a tak pokud byste chtěli pomo-
ci, aby například měsíčník mohl 
mít 20 stran, více fotografií, více 
prostoru pro z  mého pohledu 
„politické levárny“, pak každá 
koruna pomůže aby noviny dále 
sloužily. Žádné podobné novi-
ny už v Děčíně nebudou. Jsme 
v  regionálním pojetí ojedině-
lí a  bez koruny dotace města, 
kraje. Ajajaj, zase jsem se roze-
psala, možná pro někoho bez 
souvislostí, ale měsíčník Z prin-
cipu a  většina čtenářů ví, proč 
je vydáván. 

Pavla Vacková

Měsíčník Z principu... slaví

Víte také, že... 
malý pomníček všem padlým 
v  letech 1918 a  1945 v  parčí-
ku u  hlavní silnice Děčíně 31 
- Křešicích se krčí a  je zarost-
lý jak Šípková Růženka, nikdo 
se o  něj nestará. Pan Jaroslav 
Foldyna se jezdí klanět všude 
možně a  zde se nemůže po-

starat o vhodnou pietu k výro-
čím. Ve volbách zase kandiduje 
na  hejtmana Ústeckého kraje 
a  za  SPD. Kozí dráhu neuměli 
nebo lépe nechtěli zprovoznit, 
když ji krajský úřad „zavřel“ v r. 
2007. Jak asi v  té době bojo-
val například další rádoby poli-
tik za  Děčín, tehdejší primátor 
města Raška, za  Kozí dráhu? 

V  té době se rušilo mnohé 
dobré v  našem městě, vzpo-
meňme na oblíbené koupaliště 
pod zámkem. Všude se obno-
vují malé dráhy, jednokolejky 
s  velkou slávou, třeba Švest-
ková v  Českém středohoří je 
využívaná pro turisty i  cesto-
vání za  prací. Na  provozování 
železniční tratě má zájem KPT 

Rail. Kozí dráhu uchovejme 
pro další generace, vznikla už 
r. 1871 za Císaře pána. Hraniční 
přechody jsou zahlceny, kami-
ony váznou hodiny v kolonách, 
tak by vláda měla podporovat 
železniční nákladní dopravu 
a něco podniknout i pro životní 
prostředí, 50% na koleje a 50% 
na silnici.  Viki 

Město Děčín se ukázkově chová k občanovi a podnikateli města:
Město Děčín: Paní Vacková, již v minulosti jsme vás upozorňovali, 
abyste na stránky města nedávala odkaz na svoje noviny. To sem 
nepatří. Stránky města neslouží k soukromé prezentaci. Pokud 
toto nebudete respektovat, budeme nuceni vás opět zablokovat.
Pavla Vacková: Tak pozor: když sem můžete dávat akce organi-
zací, plakáty těch, které platíme z našich daní, akce podnikatelů 
spřátelených radnice, pak já jsem občanka města a budu si ke své-
mu příspěvku dávat to co já uznám za vhodné! Doufám, že jsem 
to sdělila srozumitelně! A zkuste si mne zablokovat, budete mít 
problém, to Vám soudruhu, soudružko, nebo kdo tady píšete za 
město, které platím ze svých daní, sděluji velmi jasně!
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… Město Děčín chce upravit zázemí pod via fer-
ratou na Pastýřskou stěnu? Vypsalo proto soutěž 
o návrh zázemí v této lokalitě na Labském nábřeží. 
Obdrželo celkem dvě nabídky. Vedení města chce 
znát názor veřejnosti, který z návrhů se jí líbí více. 
Oba návrhy jsou umístěny na webu města a v po-
sledním Zpravodaje a upřímně řečeno oba vypa-
dají velmi nelichotivě, to znamená, že ani jeden 
se stavebně a dispozičně nehodí do daného pro-
storu. Jeden vypadá jako schody do nebe a druhý 
jako veřejné WC. Na  začátku června rada města 
rozhodne, který návrh se bude realizovat. To zase 
budeme mít v tom našem Děčíně něco „vyjímeč-
ného“.

… rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Tep-
lické ulici bude i  nadále pokračovat? Řidiči se 
tak budou muset obrnit trpělivostí při průjezdu 
centrem města. Za poslední dva roky jsou Děčí-
ňáci obrnění až nadmíru. Rekonstrukce třech ulic 
v  Podmoklech a  to Prokopa Holého, Bezručovy 
a Teplické souběžně, to vyžaduje opravdu velkou 
dávku trpělivosti, která ale začíná mnohým do-
cházet.

… vedení města zaplatilo 172  000,- Kč za  po-
sudek, který potvrdil, že štěrk, který nevidíme, 
na  stavbě skutečně není? Posudek, také odpo-
věděl na 5 otázek, týkajících se vlastností stavby 
„Obnova historické části Podmokel – etapa C“: 
1) Je stavba provedena v  souladu se smlouvou 
o  dílo? Odpověď znalce: „NE“. 2) Zachováva-
jí změny v  provedení díla kvalitu požadovanou 
dokumentací? Odpověď znalce: „NE“. 3) Odpo-
vídá únosnost chodníků a  vozovky požadavkům 
smlouvy a dokumentace? Odpověď znalce: „NE“. 
4) Je snížena užitná hodnota díla? Odpověď znal-
ce: „ANO“. 5) Jsou aktuální vrstvy chodníku a vo-
zovky v souladu s citovanou smlouvou a projek-
tovou dokumentací? Odpověď znalce: „NIKOLIV“. 
Zdroj: opoziční zastupitelé, Tomáš Brčák a  Petr 
Zdobinský

… do  konce května 2020 bylo možné podávat 
návrhy do  participativního rozpočtu města? 
Na  celý projekt je vyčleněno z  rozpočtu měs-
ta 5 milionů Kč, na  jeden návrh je horní hranice 
500 tisíc Kč. Od června do srpna se bude posu-
zovat realizovatelnost návrhů, během září občané 
mezi sebou podané návrhy prodiskutují, v  říjnu 
proběhne hlasování a od  listopadu a dále radni-
ce zajistí realizaci vybraných návrhů. Na celý pro-

jekt je vyčleněno z rozpočtu města 5 milionů Kč, 
na jeden návrh je horní hranice 500 tisíc Kč. Celé 
se to jeví takto: vedení města dalo lidem do ruky 
hračku a do éteru posílá „hrajte si, hlavně nás moc 
nesledujte“.

... Okresní soud v  Děčíně vyslechl v  úterý 
12.  května 2020 obžalovanou zdravotní sestru 
Kláru V. (41), která v  říjnu 2017 měla podle ob-
žaloby vpichem neznámé látky poškodit zdraví 
Miroslava Urbana (77)? Senior musí chodit o fran-
couzských holích. Za svojí sestrou stojí i primářka 
děčínské neurologie Iva Ondečková. „Je staveb-
ním kamenem mého oddělení, bez ní by to vedlo 
k jeho rozpadu,“ řekla doslova. I přesto, že obža-
lovaná vinu popírá, se na  těle Miroslava Urbana 
skutečně objevil vpich. „Určitě ale nebyl od  nás, 
byl přelepen náplastí, jaká se na  našem odděle-
ní nepoužívá,“ vysvětlila obžalovaná sestra. Ses-
tru Kláru V. obžalovala státní zástupkyně Růžena 
Mašatová. „Pro přečin ublížení na zdraví z nedba-
losti,“ uvedla ve svém vyrozumění. Sestře hrozí až 
roční vězení a  zákaz činnosti. K  této kauze pro-
bíhala zajímavá diskuse, například jeden z názorů: 
„To je bohužel noční můra každé svědomité sestry, 
špatně aplikovaná intramuskulární injekce, tady to 
vypadá na nejenom chybně zvolenou oblast, kde 
se dá bezpečně píchnout (zasažen sedací nerv), 
ale i  na  trefu nějaké větší cévy (hematom, který 
následně vlivem oslabené imunity zhnisal). Znám 
dobře praxi, je mi celkem jasné, jak to s největší 
pravděpodobností proběhlo, lékařka po  telefonu 
naordinovala, sestra aplikovala, jen nechápu, proč 
to zatloukají...“, nebo: „Tady něco pěkně smrdí. 
Sám se pán do zad jistě nepíchnul, vpich existuje, 
záznam o něm nikoliv. ...a ruka ruku myje...“. 

… 1. červen byl posledním dnem pro uhraze-
ní první splátky za  svoz komunálního odpadu? 
Od letošního roku došlo ke zvýšení tohoto poplat-
ku z částky 500,- Kč na částku 750,- Kč na oso-
bu a  rok. V  některých lokalitách bylo avizováno 
vyvážení směsného odpadu 2x týdně. Občané si 
ale začínají stěžovat na velký nepořádek u nádob 
na směsný i tříděný odpad a na jejich nevyvážení. 
Zvýšením poplatku se pořádek u kontejnerů urči-
tě nezlepší, co by se ale mělo zlepšit určitě, tak 
pravidelný odvoz všech kontejnerů. Občané by se 
mohli naučit i správně třídit odpad. Dále by měs-
to mělo s  větší razancí vymáhat dlužnou částku 
za svoz směsného odpadu, jehož výše přesahuje 
dvě desítky milionů Kč.

(rdzh, miv)

Víte, že? Stalo se, a kdo je zodpovědný?

Najdete nás vždy první týden v měsíci na 14 distribučních místech: DT TRAFICON Prokopa Holého 
• Národní kavárna – cukrárna u soudu – Děčín 1 • Zámecká lékárna • Zelenina Kamenická, u zastávky 
proti Albertu • Trafika Staré město • Pekařství GÉZO – Březiny, Tyršova ulice, Želenice, Jílové • Pekařství 
ŠUMAVA Boletice • Potraviny Flegel – prodejna směrem ke Střelnici na rohu vlevo • EuroOil Teplická 
a Benešovská ulice v Děčíně • Trafika na náměstí Benešov nad Ploučnicí
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Rudý teror skončil – a začal zelený teror
Když po  listopadu 1989 skon-
čila totalita, já ji nazývám rudý 
teror, varovali mnozí, že záhy 
nastane totalita zelená, zele-
ný teror. S  tím rudým terorem 
mám nejednu zkušenost nejen 

s  pohraničníky, ruskými oku-
pačními vojáky, ale i  s  poděla-
nými funkcionáři horolezeckého 
svazu, kteří mě vylučovali z od-
dílu i z celého tehdejšího ČSTV. 
Vždy jsem ale ctil svobodu, vol-
nost, volného přístupu do  skal 
a  dělání prvovýstupů a  vždy 
jsem respektoval historické zá-
sady – pravidla lezení, ochra-
ny hnízdícího ptactva. Lezu již 
skoro šedesát let, takže i  hod-
ně pamatuji. Postupem doby 
jsem od lezení krajně obtížných 
horolezeckých cest začal vy-
tvářet cesty zajištěné, určené 
nejširší veřejnosti, Via Ferraty. 
Ferrata (také Klettersteig, fi-
xedrope route, climbing path, 
nebo voie éqiupée) je uměle 
zajištěná výstupová cesta, jejíž 
obtížnost je zmírněna použitím 
ocelových jistících lan a  stu-
paček, umožňující překovává-
ní výšky a  exponovaných míst 
i pro sportovně méně založené 
lidi. V Děčíně to nemusím moc 
představovat, vytvořil jsem zde 

15 lezeckých směrů a  jeden la-
nový most a otevřel Pastýřskou 
stěnu veřejnosti, přilákal do Dě-
čína spoustu lezců nejen z ČR, 
ale i  ze zahraničí. Nerad vzpo-
mínám na buzerace a různé zá-

kazy od  děčínské městské rady 
a  úředníků, vedených nějakým 
tajemníčkem Zajíčkem, ale to, 
že přes tyhle potíže je Via Ferra-
ta na Pastýřskou stěnu obsypa-
ná lidmi, kteří o těch buzeracích 
nemají ani poruchy a  lezecké 
směry jim přináší uspokojení 
a radost, to přináší radost i mě.
Zatím jsem vytvořil v deseti lo-
kalitách celkem 48 zajištěných 
lezeckých cest s  šesti lanový-
mi mosty. Setkal jsem se nejen 
s  podělanými čičmundy (Dě-
čín), ale i  s výraznou podporou 
od  místní správy (Slané, kde 
otevření ferrat bylo spojeno 
s  městskou slavností s  děkov-
ným projevem pana starosty, 
Srbská Kamenice, Povrly…). Po-
tkal jsem se i se zuřivou nenávis-
tí panáčků od  ochrany přírody 
a to je ta zelená totalita, o které 
chci informovat veřejnost. Tak 
třeba Vrabinec. Asi každý zná 
ten rozeklaný skalní zub vysoko 
nad Labem nad obcemi Těchlo-
vice a Babětín. Má celkem 7 sa-

mostatných vrcholů, na  jeden 
z nich vede turistická značka. Ji-
nak je na něm 83 horolezeckých 
cest, některé překonávají 80 
metrů výšky. Horolezecká čin-
nost je zde povolena s omeze-
ním na některé vrcholy v období 
květen - červen. K  nástupům 
na  řadu cest se musí obcházet 
úpatí skály po strmém suťovéma 
úpatí k tomu tam leta byla fixní 
lana. Já jsem tyto fixní a už zte-
řelá silonová lana nahradil lany 
ocelovými a už bylo zle. Debilní 
otázka - kdo vám to povolil atd.
Nebo teďka Kozí vrch. Na tento 
velice výrazný skalnatý výšvih 
nad Neštědicemi s  převýšením 
až 250 metrů vznikly v roce 1965 
čtyři nové cesty na hlavní vrchol 
od legendárního později zesnu-
lého děčínského horolezce Ru-
dolfa Zabilky. Byly to extrémně 
nebezpečné výstupy v  lámavé 
skále přímo nad železniční tra-
tí a  pracovníci dráhy a  ochra-
ny přírody mě požádali, abych 

cesty zrušil a  skoby vytloukl, 
což jsem udělal. Tehdy strážce 
přírody sám navrhl, abychom 
lezli na vedlejší, nižší vrchol, kde 
nebylo ohrožení železnice. Asi 
v  roce 1975 bylo v  levém úpatí 
Kozího vrchu zahájeno bagro-

vání sutě tím došlo k  velkému 
dodnes patrnému sesuvu celé-
ho suťového svahu, bagrování 
skončilo až když jsem se obrátil 
na  ochranáře. Později, v  roce 
1988 jsem si vzpomněl na slova 
toho ochranáře a  udělal jsem 
na  ten nižší vrchol postupně 
4 prvovýstupy. Když umřel Mistr 
Karel Gott, jehož si nesmírně vá-
žím, jednu z těch mých horole-
zeckých cest jsem zrušil a v  její 
trase jsem vytvořil novou ferratu 
s  názvem „Ferrata přátel Karla 
Gotta“, k  nástupu jsem osadil 
tabulku s obrazem Mistra a sví-
cen. To se ale nelíbilo nějakému 
poskokovi z  Agentury ochrany 
a  krajiny – deska a  svícen byly 
vyrvány ze skály a  rozdrce-
ny a  navíc bylo odříznuto 10m 
ocelového lana z  té ferraty. Co 
takoví „ochranáři“ sledují? Ne-
jedná se jen o zakomplexované 
pitomce, kteří si myslí že příro-
da patří jen jim a  škodí, i  když 
lezci plně respektují jejich zá-
sady ochrany hnízdícího ptac-
tva a  neškubou chráněné kvítí. 

Prostě zelení teroristé, jejichž 
posláním je škodit. Teď jsem 
zrovna četl v  novinách o  zele-
ném celoevropském omezování 
spotřeby masa a mléka – kam se 
ten svět řítí?

Karel Bělina

JÁ mám ale dlouhý 
nos, no to proto, že 
jsem lhář a dobře 
jsem posluhoval 
modrým a oranžovým 
a to až tak, že jsem 
mluvkou. Vackové 
jsem se ještě 
neomluvil, proč také, 
JÁ jsem teď mocný, 
ANO, JÁ jsem velmi 
mocný! 

Krajský soud v Ústí nad Labem - JUDr. Vojtěch Cepl
citace z rozsudku vydaného v Ústí nad Labem dne 4. 11. 2019
28. Z výpovědi svědka MUDr. Františka Plhoně soud zjistil, že pracuje pro Krajskou 
zdravotní a.s. a paní Vackovou zná, protože často vystupuje na veřejnosti. Byl s ní 
na nějakých kulturních akcích a setkává se s ní na internetu. 
„Že oddělení mělo končit dne 30. 6. 2015, to byla pravda a bylo to všeobecně zná-
mo. V každém případě, nakonec nebylo oddělení uzavřeno. Částečně bylo zrušeno 
lůžkové oddělení, oddělení fungovalo chvíli pouze ambulantně. Poté bylo obnove-
no i lůžkové oddělení. Pokud se ovšem žalovaná vyjadřovala, že zachránila oddělení 
ORL ona, tak s tím svědek nesouhlasí a na různých místech zřejmě na sociálních 
sítích a možná i v týdeníku Princip na to reagoval tak, že to není pravda, protože od-
dělení bylo zachráněno tím, že byl svědek přemluven, aby šel do práce z důchodu. 
Tato polemika probíhala v roce 2015 na jaře, tehdy se řešila otázka uzavření ORL. 
Svědek je přesvědčen, že kdyby se odmítl vrátit zpět z důchodu, tak by ORL oddělení 
v Děčínské nemocnici museli zavřít“. Tuto výpověď hodnotil soud jako zcela pře-
svědčivou a zcela vysvětlující otázku uzavírání oddělení ORL v Děčínské nemocnici.
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Lodní doprava od roku 1922
Vyplouváme a opět s panem Františkem Nohejlem (14)
MAGDEBURG-SLUŽEBNA 
Každý má svou historii. A proto-
že nelze oddělit lodě od Magde-
burku, stali jsme se součástí jeho 
bohaté historie trošičku i  my, 
plavci z Čech.
Roku 1922 se objevila naše nově 

založená firma CPSL, která zís-
kala v rámci poválečné reparace 
pronájem území na pravém bře-
hu Labe, v  místě „Werderspitz“. 
V  roce 1938 se přestěhovala 
firma na břeh levý. Nábřeží Ha-
fen Vorland-Bunkerpatz se tak 
stal novým zázemím pro naši 

činnost, a  to téměř až do kon-
ce existence firmy. Druhá válka 
Magdeburg poznamenala hlav-
ně velkým náletem 16. 1. 1945. 
Mezi dvaceti osmi zbořenými 
mosty se potápělo 690 plavi-
del a  přístavní činnost na  Labi 

a  v  přístavech byla zcela za-
stavena. Ruské bomby padaly 
i  na město, proto je dnes nová 
výstavba všude k vidění. 
A  tak v  roce 1968 odpluly po-
slední dva české parníky na věč-
ný odpočinek a  byl tak zrušen 
i  jeřáb na  „Bunkerplatz“, kde se 

provádělo zauhlování těchto 
parníků. Až v roce 1956 se naše 
firma stala konečně vlastníkem 
budovy, ale opět na pronajatém 
pozemku. Po  válce služebna 
Magdeburg obstarávala hlavně 
dvě relace. Sůl do Čech pro naše 
chemičky a opačně pak uhlí pro 
plynárnu Magdeburk. Lodě zde 
odlehčovaly také svůj náklad 
na  ponor, který jim umožnil 
doplout do  cílových přístavů 
za  nízkých vodních stavů. Tato 
vodní křižovatka nám umožni-
la svým propojení přepravovat 
zboží doslova na  všechny svě-
tové strany. Na východ do Pol-
ska, na  západ pak do  němec-
kého vnitrozemí, později až 
na  Rýn. Severní moře se svým 
Hamburkem však zůstalo hlav-
ním cílem našich lodí. Zastou-
pení v  Magdeburku nabývalo 

důležitosti. V paměti máme řadů 
inspektorů-dispečerů, co jsme 
je tam u tabule za ta léta vídáva-
li. V těchto funkcích se obvykle 
střídali velitelé plavidel s  orga-
nizačními vlastnostmi, ale ne-
vzpomínáme jen vedoucí pro-
vozu. V Magdeburku se výborně 
vyvářelo a  v  kantýně u  okýnka 
objednaný bokwurst měl chuť, 
na kterou se nikdy nezapomíná. 
A vůbec zdejší kuchyň byla vy-
hlášená. A když jsme měli chuť 
na  rybu, „Fišárna“ byla, co by 
proti proudu kamenem dohodil. 
Až v roce 1991 končí samostat-
nost služebny a stává se podří-

zenou služebny Hamburk. Ko-
nec devadesátých let je všude 
stejný. A tak i zde se snižují po-
čty správních pracovníků, roz-
prodává se majetek, propouští 
se část posádek. A jednoho dne 

Úžasný pohled na historickou Magdeburskou rejdu

Na obrázku „LOĎ MLÁDEŽE“- tato loď mnoha jmen měla v roce 1968 
odslouženo 57 let. Roku 1911 pokřtěna jako „ALBATROS“, později „DU-
CHCOV“, „TEREZÍN“, „DRESDEN“ a nakonec „LOĎ MLÁDEŽE“. 
V témže roce doplul také parník „PRAHA“ s odslouženými 61 roky.

Garáže, dílna, v roce 2003 se bou-
ralo všude. 

Od hladiny Labe jedinečný pohled na „ Dom zu 
Magdeburg St. Mauritius und Katharina“

Nástěnka nezůstala nikdy bez po-
všimnutí. Informace o  plavební 
cestě a přihrádka na dopisy. Mož-
nost slyšet hlasy svých blízkých 
v mobilním telefonu byla ještě da-
leko a Skype či Whatsapp ještě dál.

Magdeburský přístav Hafenbeck II by byl bez 
plovoucího jeřábu neúplný. 

Plovoucí jeřáb J7skončil také ve šrotu. A pány 
Simon Josef, Nimec Pavel, Šulc Radek, Škol-
ník Jaroslav, Zimmerman Luděk, budeme vždy 
spojovat právě s tímto plovoucím zařizením.
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NA PLAVBU A SVÉ KOLEGY VZPOMÍNÁ
NOHEJL FRANTIŠEK
ff.nohejl@gmail.com

https://www.zonerama.com/Galeri10/265768
http://www.csplo.cz/2019/7/5.htm

TR1 pluje své poslední magdeburské kilometry

V horní části obrázku původní zástavba a dole poslední proměna Wit-
tenbergerstrasse 17. 

se dovídáme i  termín předání 
celé magdeburské budovy ně-
meckým úřadům. Převezmeme, 
ale čisté „na  koště“, takový byl 
požadavek německé strany. Bu-
dova musela být zcela prázdná. 

Rozprodávání majetku bylo po-
malé a  budova plná nejrůzněj-
šího nábytku a  zařízení čekala 
na vystěhování. V té době to byl 
problém, ale nakonec se úspěš-
ně vyklizení zúčastnily posádky 

TR1 a Bp92. Byla to fyzicky ná-
ročná práce, kterou bylo třeba 
dokončit v  krátkém termínu. 
Roku 2004 bylo po všem. Zbo-
řením této naší budovy zmizelo 
vše, co v Magdeburku připomí-

nalo firmu ČSPLO. Přes to, že 
jsme v  sousední budově získali 
skromné kancelářské i  ubyto-
vací prostory, necítili jsme se už 
doma na tom nábřeží.

Opatření na státních hranicích
•  Vláda České republiky v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením 

onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky 
podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na 
pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

•  Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky, tyto kontroly budou 
zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví;

•  Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy, a to 24 hodin denně (seznam povolených 
hraničních přechodů získáte na www.vlada.cz)
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Přijměte pozvání děčínského fotografa
Vladimíra Kurela na místa, ze kterých se tají dech

Jetřichovicko v plné kráse 

České hrady v blízkém okolí

Hrad Houska, obec Blatce Hrad Kokořín, Mělnicko Hrad Trosky, obec Troskovice

Hrad Bezděz, obec Bezděz Hrad Hazmburk, obec Klapý Hrad Helfenburk, Úštěk

Dolský mlýn Jetřichovice

Jetřichovické skály

Křížový vrch Rynartice

Jetřichovice

Pravčická brána Hřensko

Mariina vyhlídka Jetřichovice

Dolský mlýn z výšky

Na TokániRynartice (vzpomínka)

Jetřichovické skály

cestovní ruch
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RESTAURACE U RŮŽOVÉ ZAHRADY 

Srdečně Vás zveme na letní terasu do Křížové ulice 
a od 25. května i do nově zrekonstruované restaurace.
Zaměřili jsme se na českou kuchyň a nově máme 
v nabídce i Košer vína z českého vinařství Chrámce. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Manželé Lorencovi a kompletně
nový kolektiv zaměstnanců 

ZAVOLEJTE NÁM  603 180 482  Ing. Jaroslav Lorenc

Moje oblíbená místa, která mohu jen doporučit 
Pochutnáte si určitě, ale také jsou to ideální místa pro posezení s přáteli, kde 
kolem Vás je dostatečný prostor. Pavla Vacková 

Kozinec na Starém městě

Rytířská 21/1, Děčín, Ústecký kraj, Česká republika



ÚS: Pacient má právo nejen na správnou léčbu, ale i na odstranění bolesti
Nejen na  správnou léčbu, ale 
i  na  zmírnění utrpení a  odstra-
nění bolesti má pacient právo, 
které je chráněno Listinou zá-
kladních práv a  svobod, kon-
statoval Ústavní soud (ÚS) v  15 
let starém případu. ÚS zároveň 
vyslal zdravotnickým zařízením 
signál, že není podle pravidel 
oboru praxe, kdy trpící pacient, 
který je přijímán do  zařízení 
v pátek, je operován až v pon-
dělí.
Senát v  čele s  předsedou Vla-
dimírem Sládečkem, soudcem 
Tomášem Lichovníkem a soud-
cem zpravodajem Davidem Uh-
lířem posuzoval případ pacient-
ky, která byla v roce 2005 přijata 
v  pátek s  obtížemi do  Nemoc-
nice s  poliklinikou v  Karviné – 
Ráji. Než byla v pondělí opero-
vána, měla trpět nesnesitelnými 
bolestmi, za  něž se domáhala 
po nemocnici odškodnění.
Okresní soud v  Karviné nejpr-
ve její žalobu v  roce 2008 za-
mítl s  tím, že „samotná bolest 
není a nemůže být poškozením 
zdraví“, což mu následně ještě 
tentýž rok vytkl odvolací Kraj-
ský soud v  Ostravě. Karvinský 
soud ve věci opětovně rozhodl 
až po devíti letech v roce 2017, 
kdy opět žalobu zamítl s tím, že 
žalobkyně neprokázala zdravot-
nickému zařízení postup proti 
pravidlům oboru. Proti roz-
hodnutí podala žalobkyně opět 
odvolání, kdy poukazovala jak 
na  nekvalitně vedenou a  neči-
telnou zdravotnickou dokumen-
taci k jejímu případu, tak na roz-
por rozhodnutí prvoinstančního 
soudu s  výpověďmi 11 svědků. 
Krajský soud v Ostravě však od-
volání zamítl a z formálních dů-
vodů odmítl dovolání i Nejvyšší 
soud. Podle názoru výše zmí-
něných ústavních soudců však 
tímto postupem soudy porušily 
základní práva stěžovatelky, za-
ručená v čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 
odst. 2 Listiny základních práv 
a  svobod, a  rozhodnutí obec-
ných soudů zrušil.
„Ústavní soud tedy shrnuje, 
že z  hlediska ústavnosti hod-
nocení důkazů nelze v  daném 
případě stěžovatelce jako ža-
lobkyni přičítat k tíži neunesení 
důkazního břemene, jestliže se 
na  nemožnosti zjistit skutečný 
stav věci výrazně podílela ne-

mocnice neúplným a  nespráv-
ným vedením zdravotnické 
dokumentace. Dále jde o  věc-
né srovnání a  adekvátní hod-
nocení stížností stěžovatelky 
na  přetrvávající silné bolesti, 
potvrzené četnými, na  sobě 
nezávislými svědeckými výpo-
věďmi a  tvrzení žalované ne-
mocnice o  postupu lege artis. 
K  poznámce lékaře, citované 
ve vyjádření vedlejší účastnice, 
že „bolest je to, co přivádí paci-
enta do nemocnice“, lze uvést, 
že pacienti bezpochyby přichá-

zejí do  nemocnice především 
za tím účelem, aby byli bolesti 
zbaveni. Pokud se tak nestane, 
a  důkazy svědčí o  pochybení 
nemocnice, umožňuje právní 
řád postiženým následnou sa-
tisfakci, i když pouze ve formě 
finanční. Rovněž je notoricky 
známo, že je-li pacient hospi-
talizován v pátek, až na výjimky 
je operován nejdříve v pondělí. 
Postup lege artis však musí být 
nepochybně stejný v  pracov-
ních dnech i ve dnech pracov-
ního klidu.“ – z  nálezu I. ÚS 
3937/18 z 28. dubna 2020
Soudu prvního stupně ústavní 
soudci vytkli, že „mechanicky 
a  nekriticky vycházel hlavně ze 
znaleckých posudků, konvenu-
jících žalované nemocnici a vý-
razně potlačil další zjištění a dů-
kazy, ke  kterým ve  věci došlo, 
a  které svědčí o  opaku“. Soud 
totiž podle nich chybně po-
stavil logiku svého rozhodnutí 
na tom, že úspěšně provedenou 
operací dostálo zdravotnické 
zařízení zásady správné léčby, 
podle pravidel medicínského 
oboru. Žalobkyně ale podle 

ústavních soudců nevedla spor 
o to, zda ji řádně operovala, ale 
zda to bylo včas a její léčba byla 
správná. „Ústavní soud je pře-
svědčen, že součástí postupu 
lege artis je také řádná, včasná 
a  účinná pomoc a  úleva paci-
entovi od  bolesti. Na  tom nic 
nemůže změnit ani okolnost, 
že hlavním účelem operace je 
odstranit příčiny obtíží, což se 
nakonec (po přeložení stěžova-
telky na gynekologické oddělení 
a  stanovení správné diagnózy) 
zdařilo. I sekundární účel léčby, 

tedy co nejrychlejší odstranění 
nebo výrazné zmírnění utrpení 
pacienta, je třeba z hlediska prá-
va na zdraví a jeho ochranu pre-
sumovat jako ústavně žádoucí 
a  odpovídající smyslu a  účelu 
mimo jiné čl. 31 věty první Lis-
tiny základních práv a  svobod, 
podle kterého má každý prá-
vo na  ochranu zdraví,“ napsali 
ústavní soudci do  svého nále-
zu, který byl zveřejněn minulý 
týden. V  řízení před obecnými 
soudy přitom podle ústavních 
soudců bylo předloženo dost 
důkazů o tom, že žalobkyně bo-
lestmi do provedení operace tr-
pěla, navíc to bylo konstatováno 
i některými přizvanými znalci.
Ústavní soudci také podrobili 
kritice názor odvolacího soudu, 
podle něhož nemohl přezkou-
mat „věcnou správnost od-
borných závěrů znalce, neboť 
k  tomu soudci nemají odborné 
znalosti anebo je nemají v  ta-
kové míře, aby mohli toto pře-
zkoumání zodpovědně učinit“.
„Závěr, zda zdravotnické zaří-
zení postupovalo či nepostu-
povalo v  souladu se součas-

nými dostupnými poznatky 
lékařské vědy, je závěrem 
právním, a tudíž v kompetenci 
nezávislého soudu a  znalecký 
posudek může být jen skut-
kovým podkladem (nejčastěji 
jedním z  více podkladů) pro 
právní závěr o  postupu „(non) 
lege artis“,“ konstatuje se v ná-
lezu. „Soud musí hodnotit celý 
proces utváření znaleckého 
důkazu, včetně přípravy zna-
leckého zkoumání, opatřování 
podkladů pro znalce, průběh 
znaleckého zkoumání, věro-
hodnost teoretických výcho-
disek, jimiž znalec odůvodňuje 
své závěry, spolehlivost metod 
použitých znalcem a  způsob 
vyvozování jeho závěrů. Pone-
chávat bez povšimnutí věcnou 
správnost znaleckého posud-
ku, bez dalšího důvěřovat zá-
věrům znalce, by znamenalo 
ve  svých důsledcích popřít 
zásadu volného hodnocení 
důkazů soudem podle svého 
vnitřního přesvědčení, privile-
govat znalecký důkaz a přená-
šet odpovědnost za skutkovou 
i  právní správnost soudního 
rozhodování na  znalce; ta-
kový postup nelze z  ústavně-
právních hledisek konstrukce 
soudní moci akceptovat již 
proto, že by eliminoval roli 
soudní moci a  ve  svém dů-
sledku ochranu vůči státu při 
plnění jeho povinnosti chránit 
zdraví jedince,“ uvádí se dále 
v nálezu.
Podle ústavních soudců se měla 
v  případu uplatnit také zásada 
obrácení důkazního břeme-
ne, neboť bylo prokázáno po-
chybení nemocnice při vedení 
zdravotnické dokumentace. 
Pochybil i  Nejvyšší soud, který 
měl možnost věcně posoudit 
dovolání stěžovatelky, ale neu-
činil tak. „Proto se ve věci uplat-
nila judikatura Ústavního soudu, 
podle níž absence racionálního 
zdůvodnění názorů obecných 
soudů v  jejich rozhodnutích 
zakládá porušení práva na spra-
vedlivý proces, a  to kvůli li-
bovůli a  nepřezkoumatelnosti 
takových závěrů,“ konstatovali 
ústavní soudci v nálezu.

 Petr Dimun

www.ceska-justice.cz

Střípky ze soudních síní = justice naruby: díl 16. 
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Už není doba totality 
do roku 1989
Nebát se a  nekrást je základ a  žádný soudce, či státní zástupce si 
nesmí dovolit krýt dotační podvody a  svůj slib by si měli ti různí 
pokřivení každý den připomínat. Jsou placeni z našich daní a těmi 
nadřízenými je právě národ. Poctivý, slušný, nezkorumpovaný národ. 
Bohužel jsme svědky novodobé inkvizice, vzkřísení prokurátorů 
a soudců, kteří si zřejmě spletli dobu. 

Vážená paní Fujdiak, Okresní soud v Děčíně 7. 5. 2020
vážená paní předsedkyně, 
obracím se na Vás s velkým pohoršením nad konáním soudce Miloše Řízka 
ve věci trestného stíhání mé osoby v kauze přečinu pomluvy, který se, jak 
se nakonec ukázalo, nestal. Přesto jsem byla dvakrát odsouzená a potřetí 
se ve druhém kole soudů použila judikatura, která absolutně neodpovídá 
mému konání = občanské odpovědnosti, která byla Policií ČR, dozorujícím 
státním zástupcem Aulickým, advokátem Kolářem a soudcem Řízkem kla-
sifikována jako trestný čin pomluvy. Žádám Vás naléhavě o Váš čas, který 
věnujete seznámení se s  případem, který v  zákulisí doslova velmi smrdí, 
nese hluboké rysy nadržování a bezpráví.
Č.j. 24T 85/2015-696 a  následné usnesení Krajského soudu ze dne 
20.11.2018 č.j. 7To 384 / 2018-606 zmíněný rozsudek zrušil a  věc vrátil 
soudu prvního stupně, ovšem na základě mého odvolání. Upřesním: Upo-
zornila jsem na dotační podvody manažerů hokejového klubu HC Děčín 
- Vaníčka, Havlíčka, Jiruše a Skaly, který bohužel zemřel, než začala soudní 
jednání v roce 2016.
Od roku 2012 upozorňuji na závažná podezření pro podvodná jednání ma-
nažerů HC Děčín. Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím jsem si dokonce vyžádala smlouvy, uzavřené městem Děčín s HC 
Děčín, a konec roku 2012 jsem věnovala analýze smluv, ve kterých jsem 
nalezla dotační podvody podepsané tehdejším primátorem města Pelan-
tem. Mé kroky šly směrem, který jsem považovala za správný. Vše popsáno 
v mé závěrečné první řeči i druhé a citlivě vysvětleno i v posledních mých 
slovech. Tato svá zjištění jsem otevřeně a veřejně publikovala, poukazovala 
na ně a kritizovala, abych dosáhla nápravy, protože nebylo pochyb o tom, 
že jsou pravdivá. V důsledku toho na mne byla podána žaloba pro pomluvu, 
i přes tyto skutečnosti a proto, že se soudce Řízek očividně nezajímal zkou-
máním důkazů a důvodnosti žaloby pro pomluvu, mě k mému naprostému 
údivu soudce Řízek odsoudil, nejdříve bez řízení, tzv. trestním příkazem. 
Podruhé, po sérii soudních řízení, kdy jsem byla znovu soudcem Řízkem 
shledána vinnou, jsem se odvolala ke Krajskému soudu, který krom jiného 
ve svém odůvodnění usnesení konstatoval skutečnost, kterou vím dávno, 
že přečin pomluvy, tak jak je popisován žalobci, se nestal. Byla jsem roky 
vláčená po soudech a až Krajský soud po mém úspěšném odvolání rozsu-
dek zrušil a vrátil soudu k novému projednání. Říkám si ale, proč jsem se 
vlastně odvolávala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, když se soudce 
Řízek neřídí jeho usnesením, dalo by se říci nařízením nadřízeného orgánu 
= Krajským soudem v Ústí nad Labem.
Bylo tedy nařízeno další kolo soudních řízení. Na prvním zahajovacím jed-
nání mi byly sděleny termíny soudních jednání, řízení měla probíhat v pro-
sinci 2019, v lednu, únoru, březnu 2020. Věděla jsem tedy, že mohu dodat 
do spisu další stěžejní důkaz a hlavně, že žalobci by měli dodat další listinné 
důkazy. Krajským soudem bylo konstatováno, aby byli znovu předvoláni 
svědci z prvního řízení. A co se stalo? Všichni svědci předvoláni nebyli, byli 
předvoláni pouze tři, žalobci Vaníček, Havlíček a Jiruš. Nedošlo na další: 
Habarta, Volfa a Michálka, což navrhoval právě krajský soud ve svém usne-
sení a já jsem opakovaně vyzývala k předvolání svědků z řad politiků, úřed-
níků, účetní klubu. Protože zejména tito svědci mohli prokázat pravdivost 
mých tvrzení v případě, že budou mluvit pravdu. Soud byl až nestandardně 
rychle ukončen už v únoru (další soud měl být v březnu, jak mi bylo nahlá-
šeno 17.10.) a odůvodněn nálezem Ústavního soudu č.j. II.ÚS 474/19. Jenže 
tento nález nemá nejmenší souvislost s mou kauzou, je zcela nepřiléhavý 
s absencí správného právního výkladu tohoto nálezu Ústavního soudu. Ne-
lhala jsem, když jsem upozornila na dotační podvody, ovšem nejdříve jsem 
na podvodná jednání upozorňovala na jednáních zastupitelstva města. Se 
svým podezřením jsem se jako první obrátila na kontrolní výbor HC Děčín. 
Do spisu jsem doložila důkazy na 80 stranách, popsané od 1 až do 80, pře-
poslala jsem soudu smlouvy, které mi byly magistrátem zaslány v emailu 
na konci roku 2012. Doložila jsem listiny z ČSTV, které jasně prokázaly dle 
mého názoru účelově držený vysoký počet členů, kdy po mém veřejném 
upozornění klesl v dalším roce o neskutečných více jak 150 členů, „černé 
duše“ byly na  světě. Děčínští politici jsou v  této kauze až po  uši, včetně 
úředníků města. Zjevně si tento malér uvědomoval soudce Řízek, protože 
jsem byla neúprosná a trvala na dodání listinných důkazů, a to bankovních 
výpisů všech středisek zapsaného spolku HC Děčín, kde by se i ukázalo, jak 
klub hospodařil. To navrhoval i krajský soud, doložit listinné důkazy, kte-
ré by osvětlovaly hospodaření HC Děčín, a předvolání svědků: náměstka 

primátora Rašky, Anděla, Cermonové, úřednice Kapicové i účetní Staňové. 
Dále jsem požadovala předvolat předsedu představenstva společnosti AR-
MEX Hlavsu, kdy právě tento podnikatel na samotném začátku mých zjiš-
tění mi dohodl setkání s advokátem firmy Kolářem, který nakonec v tomto 
případě zastupuje žalující stranu, jak úsměvné, že? Možná spíše mrazící!
Žádala jsem předvolat ke svědecké výpovědi i Mgr. Koláře, kdy mi ale bylo 
vysvětleno, že Mgr. Kolář být vyslechnut nemůže. Nejsem advokátka, ne-
vím, jestli to tak je. Mohu se ale domnívat, že Děčín je malé město a třeba 
soudce Řízka a Mgr. Koláře spojuje přátelství. Nebo v minulosti společná 
kancelář? Nebo přátelské vztahy s  některými ze zastupitelů či úředníků 
města? Domnívám se správně, že se v justici nemyslí na skutečnost, že na-
příklad já jsem nespáchala trestný čin, ale může být posouzeno jako pře-
stupek a je tedy postoupeno Magistrátu města Děčín a nemohla se odvolat, 
i přesto, že bych měla být s rozhodnutím v této věci spokojená? Nemohla 
jsem se odvolat, ale prokurátorka Vaisová měla na odvolání tři dny. Mohu se 
domnívat a jsem ráda, že to právo domnívat se mám. Rozhodně souznění 
prokurátorky Vaisové a soudce Řízka bylo až do očí bijící.
Velmi naléhavě Vás tedy žádám o prověření nestandardního jednání soud-
ce Řízka, který se neřídil doporučením Krajského soudu, který bez upozor-
nění ukončil soudní řízení usnesením, které neodpovídá mému počínání. 
Který mi nedal čas připravit si závěrečnou řeč a  tudíž mít prostor vložit 
do  spisu zásadní důkaz a  který odmítl předvolat mnou navržené svědky. 
Musela jsem si ovšem vyslechnout, po odůvodnění usnesení, že si myslím, 
že bych nejlépe řídila HC Děčín... a další řeči soudce, které nejsou ani za-
znamenány, kdy jsem byla dvakrát upozorněna, že nemám skákat do řeči 
soudci, dokonce jednou pod hrozbou pokuty, přesto, že jsem se jen bránila 
dle mého názoru nezákonnému počínání soudce, který svými výroky útočil 
na mou důstojnost. Byla jsem v šoku ze slov soudce Řízka. On by měl vědět, 
ne tvrdit, co si myslí, a co si myslím já. Soudce Řízek je věštec? Dokonce 
jsem musela zakročit ve chvíli, kdy si prokurátorka Vaisová dopisovala při 
mé řeči s někým, kdo seděl vedle ní v soudní síni a dobře se bavili, též není 
zaznamenáno.
Vím jistě, že být soudkyní, je pro mne na  prvním místě spravedlnost, 
podrobně se seznámit s  důkazy, které jsem navíc nad rámec svých po-
vinností pro soud srovnala v  čase a  očíslovala, aby to bylo pro soudce 
přehledné. Vím jistě, že by pro mne, pokud bych byla soudcem, Usnesení 
Krajského soudu bylo poučením, abych příště rozhodla správně, vyvarova-
la se pochybení a rozhodla tak, že Krajský soud se nebude muset dalším 
odvoláním vůbec podrobně zabývat. Vím jistě, že pokud bych měla ambici 
stát se soudkyní krajského soudu, budu se maximálně snažit být pečlivá, 
spravedlivá. Protože pro občany nespravedlivě odsouzené je krajský soud 
velkou šancí o zvrat.
Také vím jistě, že být manažerkou hokejové klubu, jakéhokoliv klubu, ne-
budu podvádět ve smlouvách a uvádět jiná čísla účtů, než jaká jsou pří-
slušná pro jednotlivá střediska: A  tým, mládež, zimní stadion. Vím jistě, 
že bych dbala nařízení a pravidel města, která mi nařizují vnitřní pravidla 
města pro příjem dotací. Vím jistě, že výbor klubu by měl členy, kteří by 
pracovali pro klub a nechodili se jen, jak se říká, „vyspat“ na výbor. Vím jistě, 
že by na prvním místě v klubu byli odchovanci a pak teprve ti další z okolí. 
Vím jistě, že by velká pozornost byla věnovaná mládeži a příspěvky by byly 
takové, aby co nejvíce dětí hrálo hokej a tedy bylo více financí pro chod 
klubu a nemusela jsem chodit pro mimořádné dotace na město, protože 
nejsem schopná hospodařit. A co především vím jistě, nikdy bych nepři-
pustila, aby kdokoliv použil finanční prostředky klubu pro jiné účely než 
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Zpověď tuneláře
Kapitola poslední: 
Doslov „tuneláře“ - velká bolest a bezmoc 
Za  tři měsíce tomu bude dlou-
hých 20 let, kdy jsem byl obvi-
něn a vzat do vazby. I přes tako-
vou dobu jsem ty hrůzy z paměti 
nevymazal a  nevymažu nikdy. 
Jsou situace, které se mi v  dě-
suplných myšlenkách bezmála 
denně promítají, jako kdyby to 
bylo včera. Každé ráno se bu-
dím rozrušený a s pocitem, jako 
by se mělo něco zlého přihodit, 
a  ten pocit přetrvává až do po-
ledních hodin. To je důsledek 
definitivně narušené psychiky, 
díky dlouhodobému pobytu 
ve  vazbě. V  době od  budíčku 
do  oběda se doručovala poš-
ta, ve  které mohla být nějaká 
zdrcující zpráva, dostavovala 
se policie za  účelem výslechů 
a  také jsem se mohl dozvědět, 
že mne přesouvají do  jiné věz-
nice, třeba do  Ostravy, aby ro-
dině „zpříjemnili návštěvy“. Ani 
takové věci nejsou výjimkou. 
Protože důvody vazby spočívají 

především ve  zlomení člověka, 
aby se ke  všemu přiznal. Proč 
tedy o  tom píši? Dostávají se 
ke  mě zpětné vazby a  reakce 
na mou zpověď, ve kterých lidé 
projevují nejen nepochopení, ale 
také soucit a lítost. To ale neby-
lo cílem toho, proč jsem svou 
zpověď napsal. Netoužím po  li-
tování a  soucitu. Kdybych byl 
vedený takovou snahou, napsal 
bych to celé jinak, především se 
zaměřením na hrůzy a děs, které 
nevinný člověk ve vazbě a věze-
ní prožívá. Popsal bych plesnivé 
matrace, na  kterých je člověk 
nucený spát, hnus a špínu, o jaké 
se nikomu nezdálo ani v nejhor-
ším snu. Fyzické násilí, šikanu, 
absolutní bezmoc a mnoho dal-
šího, co by vydalo na samostat-
nou knihu. O tom jsem záměrně 
nepsal, protože to poznamenalo 
jen mne, ale pro čtenáře by ta-
kové vyprávění nemělo žádný 
smysl. Mou snahou bylo pouze 

to, aby si každý čtenář uvědomil, 
že co potkalo mne, může po-
tkat kohokoliv. Ostatně dokonce 
i  samotná ministryně spravedl-
nosti a premiér této země veřej-
ně prohlásili, že v naší zemi lze 
zajistit trestní stíhání na  objed-
návku. Dávám jim v tom bezvý-
hradně za pravdu. Dnes vím, že 
kdokoliv může skončit ve věze-
ní, pokud si mocní usmyslí. Ale 
naprostou prioritou a  hlavním 
cílem, pro který jsem se rozhodl 
zveřejnit svou zpověď, bylo to, 
že jsem chtěl poukázat na  fakt, 
že družstevní záložny (kam-
peličky) nebyly vytunelované, 
ale cíleně zlikvidované, aby ne-
mohly konkurovat bankám. Také 
jsem chtěl poukázat na náš jus-
tiční systém. Na všemohoucnost 
a beztrestnost soudců a státních 
zástupců, kteří mají natolik bez-
břehou moc, že jim umožňuje 
zavřít do  vězení každého bez 
ohledu na  důkazy a  svědecké 
výpovědi, bez nejmenší mož-
nosti hájit svá práva a dosáhnout 
spravedlnosti.
Soustavně sleduji dění v  naší 
justici a  musím konstatovat, že 

k drobným pozitivním změnám 
v posledních letech dochází. Tu 
a  tam „svléknou“ soudce z  ta-
láru, protože svou práci dělal 
špatně, případně skoro vůbec, 
občas některého nepoctivého 
odsoudí a  velice zřídka pad-
ne ruka spravedlnosti dokonce 
také na  státního zástupce. To 
před dvaceti lety bylo téměř 
nevídané. Snad se tedy někdy 
dočkáme, že naše justice bude 
dodržovat zákony, soudci bu-
dou soudit spravedlivě a čestně, 
podle nejlepšího vědomí a svě-
domí, a  státní zástupci nebu-
dou chváleni a oceňováni za to, 
kolik lidí pohnali před soud, ale 
pouze za  to, že budou dohlí-
žet na zákonné postupy policie 
a  dbát toho, aby před soudem 
pokud možno stanuli jen sku-
teční pachatelé, nikoliv zjevně 
nevinní lidé. Bude to trvat ještě 
velice dlouho, než k  takovému 
posunu dojde, pokud vůbec, 
ale ve  vlastním zájmu je dobré 
si uvědomit, že i my, prostí ob-
čané, tomu můžeme napomoci.

JUDr. Ing. Petr Bubeníček

pro jeho činnost. Zde bych se zastavila. Velmi zajímavá byla svědecká vý-
pověď bývalého primátora Pelanta, který u soudu potvrdil, že nemůže číst 
všechny smlouvy... Pelant podepsal dotační podvody. A ani tato svědecká 
výpověď nebouchla soudce Řízka a prokurátorku Vaisovou do čela a ani 
arch založený ve  spisu, kde je napsáno: Pelant mlží...to někdo do  spisu 
vložil, já to nebyla. Nabízí se otázka: jak moc prohnilé je zákulisí HC Děčín 
a magistrátu města a zúčastněných dalších? Sportovní dotační podvody 
míří k  soudu v  kauze Pelta, Jansta, Kratochvílová, Bříza - zástupci Unie 
sportu a MŠMT. A takto zásadní věc soudce při svém rozhodování a mé 
údajné vině nezajímá, aby zbystřili?
Zjevně se nechtělo dalších svědeckých výpovědí, nechtělo se držet do-
poručení Krajského soudu pro další soudní řízení soudu prvního stupně. 
Nechtělo se rozhodnout spravedlivě a po podrobném seznámení s důkazy 
zahájit trestní stíhání pánů Vaníčka, Havlíčka a Jiruše. Zjevně se rozhodlo 
šalamounsky, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A já se domnívám, že 
soud účelově rozhodl tak, aby mi bylo znemožněno se proti rozsudku od-
volat. Domnívám se správně, že přece jenom jsou zde ambice Řízka stát se 
krajským soudcem?
Žádám Vás, vážená paní předsedkyně soudu, o  podrobné seznámení se 
spisem, s důkazy které jsem předložila a očíslovala od 1 až po 80 a sezná-
mila se se smlouvami mezi HC Děčín a městem Děčín. A zachovala se tak, 
jak Vám náleží ze zákona i ze slibu soudce a případ znovu otevřela a pře-

dala jinému soudci, který bude mít na prvním místě dosažení spravedlnosti 
a bude vědět, že dotační podvody jsou nepřípustné a trestu hodné natolik, 
že není možné použít judikaturu, která „nepasuje“. Možná ale nemáte zá-
konné právo případ znovu otevřít ani cokoliv změnit, možná ale můžete 
soudce potrestat, dát kárnou žalobu. Soudce musí vědět, jaký rozdíl je mezi 
auditem a  vyúčtováním dotací. Jaký je rozdíl mezi doloženými listinami 
VZP, Finančního úřadu a interním auditem nařízeným městem Děčín, který 
se ovšem nekonal za  roky, kdy jsem upozorňovala na podvodná jednání 
a dotační podvody a právě tyto listinné důkazy chybí. Zjevně přes má čet-
ná upozornění takto závažné skutečnosti soudce Řízka vůbec nezajímaly. 
Na Krajském soudu by měli být ti opravdu nejlepší. Vím jistě, že kdybych 
byla soudkyní, budu chtít být nejlepší právě už na soudu prvního stupně, 
kde to všechno začíná (viz výše).
„Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České 
republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spra-
vedlivě.“
Zjevně soudce Řízek zapomněl, co sliboval. Krýt dotační podvody, to si 
dobrý soudce nedovolí a  už vůbec si to nemůže dovolit státní zástupce 
zase po svém slibu.
Děkuji předem za kladné vyřízení mého pohoršení.

Pavla Vacková

Setkání s „tunelářem“
S panem Petrem Bubeníčkem jsem se setkala osobně v Praze. Chtěla 
jsem poznat člověka, který si vytrpěl v demokratické společnosti a už 
dost let po revoluci neskutečné bezpráví, bolest, zmar. Říkala jsem si, 
jako mnohdy jiní: To špatné, co se děje v justici, je tam daleko v té Pra-
ze, to se nás obyčejných vlastně netýká. To se nám nemůže přece stát, 
jsme obyčejní a ještě k tomu s mnohem nižším vzděláním. Dokud jsem 
se sama nepřesvědčila, za co mohu být hnána k soudům, kým hnána 
a proč. Na schůzku přišel pán mluvící tiše, velmi přehledně a srozu-
mitelně, a užíval slovní obraty, které si čteme právě v těch odborných 
článcích, odborných pracích z justičního prostředí. Hned mi to nedo-
šlo a pan Petr se samozřejmě ze skromnosti hned nechlubil, že je vy-
studovaným právníkem a inženýrem. Až teprve nedávno, kdy už jsem 
vydala několikátý díl jeho ZPOVĚDI jsem se zeptala... Vy jste advokát? 
Byla jsem v šoku! Zase jsem si při své až naivní hlouposti myslela, že 
přece advokát se obhájí, ví, zná, umí si dohledat, bude se umět bránit. 

Z celého obvinění byl sám tak v šoku, že si musel najmout advokáty 
i  on. Stáli ho hodně peněz, dokonce ho o  peníze různými kličkami 
cíleně obírali. Když se člověk spoléhá, věří, pokaždé mu není dáváno 
stejně, někteří advokáti se umí pohybovat tak, že ještě než vůbec soud 
začne, už se mají finančně výborně. Významní advokáti, kteří se s jeho 
případem seznámili, jej utvrzovali v tom, že to je přece jasné, to musíte 
vyhrát, soud musí rozhodnout ve váš prospěch. A vidíte sami, pokud 
jste četli pozorně, že opak je pravdou. Zvůle z pozice moci, protože se 
chtělo, chtělo se odsoudit a zničit vzdělanému, schopnému člověku 
život a ukojit své cíle, zřejmě pro vidinu peněz, udržení si postavení 
bylo nejvíce, nikoliv že bude odsouzen člověk. Jen si říkám, s jakými 
pocity usínají všichni ti, kteří se provinili na tomto nevinném člověku? 
Věřím, že odporně zainteresované dostihne karma, ruka boží a skončí 
tak, jak si zaslouží.

Pavla Vacková
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Pravda o vodě … V. díl

Co je to žalobní útok s cílem zabránit informování veřejnosti? Jde 
o  rafinovaný útok určený k  cenzuře, zastrašování, psychickému 
a ekonomickému nátlaku, k poškození žalovaných a k vysávání je-
jich času, energie a peněz. Cílem útoku je znemožnit veřejnosti se 
dostat k informacím.

Žalobní útok (a  strategic law-
suit against public participation 
– SLAPP) je zákeřnější než ja-
kýkoliv gangsterský útok např. 
zapalování aut, či fyzických 
útoků a  vyhrožování, protože 
na  rozdíl od  přímého útoku, 
trvá léta. Žalovaní jsou navíc léta 
zatíženi náklady na  svou práv-
ní obranu. Nátlak na  napadené 
tak trvá kontinuálně a před jed-
náním soudů nebo vyjádřením 
útočníka se na 2-3 měsíce zin-
tenzivní. Žalobní útoky mohou 
na nějakou dobu policii i soudy 
zmást, což vytváří enormní tak 
na  žalované, ale důkazy nako-
nec prokáží, že jde o  manipu-
laci a  zneužití práva, které vy-
stihuje přísloví: ZLODĚJ KŘIČÍ 
- OKRADLI MNE! V SLAPP útoku 
žalobce neočekává, že soud vy-
hraje
Cíl je splněn již tím, že je ža-
lovaný vystaven tlaku. Ideální 
pro útočníka je, když žalovaný 
podlehne strachu nebo neustojí 
financování soudních nákladů 
a  rezignuje na  informování ve-

řejnosti z vyčerpání a tím rezig-
nuje na  oprávněný požadavek 
nápravy, odsouzení pachatelů 
apod..
Žalobnímu útoku předchá-
zí předžalobní hrozba, která je 
svým obsahem vlastně nepro-
veditelná. Takže žalobní útok 
stejně přijde. Opakované ža-
lobní útoky a  poté opakované 
soudní řízení, zvyšují napade-
nému i  náklady na  pojištění 
odpovědnosti žalovaného, mo-
hou bránit získání úvěrů, což 
narušuje schopnost organizace 
nebo jedince financovat vlastní 
existenci nebo chod vlastní fir-
my. SLAPP slouží i  k  zastraše-
ní ostatních, k  tomu je odradit 
od  účasti na  šíření informací 
a požadavku nápravy.

Žalobní útok je ovšem i důkaz, 
že žalovaný „trefil do černého“ 
Jeho informace, jsou hodnotné, 
odhalují pravdu o kauze, lidech 
a firmě apod.. žalobci mají z in-
formované veřejnosti strach, 
protože odhalení pravdy - toho, 

Co děláme proto, abychom za vodu platili méně?
• Podívejte se, co pro nápravu děláme my
 (http://www.pravdaovode.cz/nfpov)

• Podívejte se, co pro nápravu můžete udělat vy
 (https://pravdaovode.cz/co-muzete-udelat/) 

Zda máme pravdu nebo se mýlíme, si posoudíte sami. 

Útok na novináře - 
https://pravdaovode.cz/rozsudek-veolie-vyzva-js/ 

Útok na ekonoma - 
https://pravdaovode.cz/zaloba-veolie-na-novotneho-10-2-17/ 

Útok na advokáta
 https://pravdaovode.cz/rozsudek-veolie-8-2-17-advokatni-
-komora/ 

Útok na starostu
https://pravdaovode.cz/zaloba-veolia-x-starosta-4-11-04/ 

Útok na 3 občany
https://pravdaovode.cz/zaloba-veolie-na-obcany-7-7-15/

co se páchá, kdo to páchá - vede 
k pochopení protiprávnosti sys-
tému a k nápravě. Žalobní úto-
ky v  ČR Nadační fond PRAVDA 
O VODĚ začal mapovat žalobní 
praktiky a  chování Veolie v  za-
hraničí i v České republice poté, 
co koncern zaslal předžalobní 
výzvu na  spoluzakladatele na-
dačního fondu, ekonoma Radka 
Novotného - https://pravda-
ovode.cz/pribeh-zakladatele/, 
který právní cestou a zveřejňo-
váním informací ve  veřejném 
zájmu léta brání sebe, svou ro-
dinu, městské vodárny a stát.
Zjistil, že Veolie doslova roz-
sévá „žaloby“ na  všechny, kdo 
o vodě a dění kolem ní veřejně 
informují a kritizují, co se páchá 

a  brání vodu a  lidi přes soudy. 
Z  obsahu „žalob“, z  vyjádření 
žalovaných a  průběhu i  závěrů 
soudů se ukazuje, že cíl Veolie 
je zabránění informování veřej-
nosti.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ 
poskytuje napadeným osobám 
významnou pomoc. Většina ob-
čanů neví, jak se „žalobám“ Ve-
olie bránit. Proto spustil webové 
stránky kde praktiky Veolie zdo-
kumentoval a navíc doložil: vy-
jádření a reakce žalovaných, zá-
věr soudů, které žaloby zamítají.
Z  obsahu vyjádření žalovaných 
zaslaných soudům plyne, jak 
se „žalobám“ úspěšně bránit. 
Je z nich znát hloubka znalostí 
a  zkušenost žalovaných, jejich 
odvaha a  je v  nich odvedeno 
mnoho kvalitní práce, která stála 
spoustu času, financí a energie. 

Mnohé informace nejsou vůbec 
známé a  přitom jsou zásad-
ní pro pochopení, co je Veolie 
zač a co se kolem vody páchá. 
Co 20 let lidé na odpovědných 
místech ve  prospěch občanů 
a státu neřeší - naopak. ? Závě-
ry soudů potvrzují, že vyjádření 
jsou pravdivá a  Veolie žaloby 
prohrává nebo stahuje.
Potřebujete-li pomoc, stačí klik-
nout ZDE https://pravdaovode.
cz/zalobni-praktiky-veolie/

ing. Radek Novotný
 www.pravdaovode.cz

 Pomáháme napadeným

Kde nás poslechli, tam jsme pomohli rodinám ušetřit tisíce z rodinných rozpočtů.
V součtu jde o miliardy, které rodiny použily pro svou potřebu.

Každé 3 členné rodině v Kroměříž, Náchodě, Pardubicích a v Přerově, jsme pomohli ušetřit

 15.686 Kč v Kroměříži 9.701 Kč v Náchodě 10.064 Kč v Pardubicích 15.708 Kč v Přerově

Celkový objem financí, které jsme jen v těchto 4 uvedených regionech pomohli lidem ušetřit ubráněním správy vody jako služby,
tzn. z vody se nestal kšeft koncernu s cílem dostat co nejvíce peněz od lidí do ciziny a lidé neplatí v drahé ceně vody navíc zisky koncernu, dosáhl výše

jedné miliardy osmsetsedmdesát děvět korun

1.879.000.000,- Kč 



MĚSTSKÁ DOPRAVA
Krátce po  skončení druhé světové války stál Místní národní výbor 
v Děčíně před rozhodnutím, jakým způsobem zajistit moderní do-
pravu místo již nevyhovujících soukromých autobusových linek. 
Spojené dvojmostí Děčína - Podmokel mělo již 35000 obyvatel 
a nároky na dopravu v členitém terénu města se neustále zvyšovaly.

Z historie Děčína

Povolení pro výstavbu trolejbusové malodráhy, jak se tehdy říkalo, vy-
dalo ministerstvo dopravy v roce 1946 a v květnu 1947 byl Krajským ná-
rodním výborem v Ústí nad Labem schválen projekt první trolejbusové 
trati Chrochovice - Podmokly - Děčín - Stoliční vrch. V roce 1949 bylo 
započato s její výstavbou a již 6. ledna 1950 se slavnostně rozjely ulicemi 
města první trolejbusy VETRA/ČKD. Stavba trati se však neobešla bez 
problémů. Jak se záhy ukázalo, velké problémy při výstavbě a později 
i při provozu způsobily výškově nevyhovující podjezdy pod železniční-
mi tratěmi. Podjezd v Ruské ulici měl výšku pouhých 3,9 metrů, přitom 
výška trolejbusů se zaklesnutými sběrači byla jen 3,14 m. Kvalita většiny 
městských silnic také nebyla dobrá a  řidiči trolejbusů si museli v prv-
ních letech provozu zvykat na prašné, štěrkové cesty, přičemž stoupání 
na trati místy dosahovalo až 95 promile.
 

První linka o délce 7,5 kilometru tedy vedla z Chrochovic, ul. Kosova přes 
Bažantnici, Mírové náměstí, Nádraží Podmokly, Tyršův most přes Labe, 
Masarykovo náměstí, náměstí Svobody do ulice Kamenická. Provoz byl 
nejprve zahájen 6. ledna 1950 jen v  úseku Mírové náměstí - náměstí 
Svobody. V polovině roku byl zahájen provoz i v úseku náměstí Svobo-
dy - Kamenická a do konce roku byla zprovozněním úseku Bažantni-
ce - Chrochovice celá trať dokončena. První čtyři trolejbusy Vetra/ČKD 
zajišťovaly na  trati provoz v 10-15 minutovém intervalu. Vozovna byla 
budována od  roku 1949 z bývalé továrny na  lepenku v Dělnické ulici. 
Disponovala po dostavbě 14 krytými stáními pro trolejbusy a 4 stáními 
pro autobusy. Pro opravy bylo k dispozici po dvou stáních pro trolejbusy 
a autobusy.
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První měnírna byla umístěna v objektu č.p. 329 na Třídě Čs. mládeže. 
Skleněné rtuťové usměrňovače byly pro měnírnu získány z vybombar-
dované přádelny u České Kamenice, odkud byly zabalené ve slámě vol-
ským potahem dopraveny do Děčína. V ulicích města se použilo trole-
jové vedení zavěšené na zdech, jinde byly instalovány Manesmannovy 
stožáry. Mimo zástavbu se využily i impregnované stožáry dřevěné. Pro 
řízení provozu trolejbusové dopravy byly Městským národním výborem 
na podzim 1950 zřízeny Dopravní podniky města Děčína.

Druhá trolejbusová trať spojila Bynov, náměstí Svobody a Staré Město. 
Trať dlouhá 7,5 kilometru byla již v délce 2,7 kilometru vedena pod stá-
vajícím trolejovém vedení, ale protože centrálně plánované socialistic-
ké hospodářství nebylo schopno dodat veškerý potřebný materiál, byly 
koncové úseky trati už od počátku prozíravě projektovány jako jednos-
topé. Projekt byl schválen v roce 1951 a na jaře roku 1953 byla trať do-
končena. Koncové úseky Oldřichov, hospoda Na Růžku - Bynov a ná-
městí Svobody - Staré Město byly vybudovány jako jednostopé. Přesto 
netrpělivě očekávané zprovoznění trati přineslo zkrácení intervalu oproti 
autobusové lince z 30 minut na 20 minut. Druhá stopa byla na trati do-
končena až v roce 1956. Výkon měnírny M1 byl v souvislosti s připravo-
vanou výstavbou bynovské trati zesílen již v roce 1950.
 

Poslední realizovanou tratí v Děčíně se stala v roce 1958 trať přes prů-
myslovou oblast v Rozbělesích. V plánech na rozvoj sítě se s její realizací 
počítalo již od roku 1950, ale pro nepřipravenost silniční sítě a nedosta-



Smutným dnem pro děčínské trolejbusy byl 14. prosinec 1973. V poled-
ne byly všechny trolejbusy staženy do vozovny a nahrazeny autobusy. 
Trolejbus Škoda 9Tr6 číslo 5 byl umyt, slavnostně vyzdoben a vydal se 
rozloučit s obyvateli města. V 16:04 se pak bránou vozovny vrátil zpět 
a tím definitivně uzavřel kapitolu trolejbusové dopravy ve městě.

 

Úplný konec to však nebyl. Situace ohledně podpory elektrické dopravy 
se koncem sedmdesátých let se po velké ropné krizi a přibývajících pro-
blémech s životním prostředím zlepšila. 
 

V druhé polovině osmdesátých let byly vypracovány plány na zavedení 
trolejbusů do většiny velkých měst v tehdejším Československu, včetně 
Děčína. Předpokládala se stavba páteřní trati Boletice - Děčín - Jílové 
(Libouchec) včetně městské sítě v Děčíně. Počátkem let devadesátých 
však stát postupně přestal tyto záměry finančně podporovat a to nako-
nec vedlo městské zastupitelstvo v Děčíně k tomu, že dne 8. ledna 1993 
nařídilo zastavení projekčních prací. Tentokrát již patrně nadobro...
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tek investičních prostředků se zahájení výstavby neustále oddalovalo. 
Po masivní kritice ve sdělovacích prostředcích v roce 1955 úřady uvolni-
ly potřebné finance a již příští rok byla nová komunikace dokončena, ná-
sledně začala i výstavba trolejbusové trati. Její zprovoznění znamenalo 
pro 4000 dělníků v oblasti podstatné zlepšení dopravy do práce. 
Součástí projektu rozběleské trati bylo i její pokračování na podmokel-
ské straně města do hustě obydlených čtvrtí Václavov, Popovice a Krás-
ný Studenec. Na děčínské straně města projekt řešil napojení odlehlé, 
vysoko položené nemocnice. Protože si však obě důležitá prodlouže-
ní žádala nákladnou výstavbu nových komunikací, realizace se nako-
nec nedočkala. A tím byl rozvoj trolejbusové sítě ukončen. Později bylo 
v roce 1960 realizováno krátké prodloužení trati v Bynově spojené s vý-
stavbou nové smyčky a  400 metrů dlouhá jednostopá spojovací trať 
v Podmokelské třídě.

 

Denně bylo na  linky vypravováno až 18 trolejbusů ve  špičce, v  sedle 
12  trolejbusů z celkového počtu 26 vozidel. Pro napájení sítě sloužily 
3 měnírny - M1 na třídě Čs. mládeže, M2 v Riegrově ulici na Kamenické 
a M3 v areálu vozovny.
 

V roce 1967 přepravily děčínské trolejbusy rekordní počet cestujících - 
téměř 11 milionů. Ale to se již bohužel nad nimi stahovala temná mrač-
na likvidace. Důvodů bylo několik, především v té době celkový odklon 
od elektrické závislé dopravy vyvolaný euforií o bezednosti a  lacinos-
ti ropovodů. Ekologická hlediska ještě nehrála takovou roli, aby na ně 
mohl být brán zřetel. Ve výrobě tehdy byl již autobus ŠM 11 s automa-
tickou převodovkou, který byl svou kapacitou, komfortem a výkonem 
konkurenceschopný tehdy vyráběnému trolejbusu 9Tr s  již poněkud 
zastarávající koncepcí. 
Problematicky se jevil i vlastní trolejbusový provoz, neboť snad více než 
jinde na něj doléhala značná podinvestovanost a složitost komunikací 
města, sevřeného velkou řekou, železnicí a hlubokým údolím. Provozu 
trolejbusů i  jejich dalšímu rozvoji překážely nízké a úzké silniční pod-
jezdy pod železničními tratěmi, neustálé provizorní opravy špatných 
městských komunikací, horšící se stav jediného labského mostu a  sí-
lící provoz automobilové dopravy. Zásadní zlepšení tohoto stavu bylo 
v nedohlednu a tak se nelze divit, když Rada městského národního vý-
boru rozhodla v  roce 1967 o postupné likvidaci trolejbusové dopravy. 
Již na přelomu let 1969/1970 byl zastaven provoz na rozběleské trati, 
především z důvodu častého poškozování trolejového vedení autojeřá-
by podniků sídlících v oné oblasti. 




