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Příprava RS na Vysočině 

Územní plán velkého územního celku kraje Vysočina

 Červen 2003 – schváleno zadání ÚP VÚC kraje Vysočina

 Duben 2004 – zahájeno projednávání konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina

 Vzhledem k připomínkám k návrhu trasy vysokorychlostní tratě a k

výhledovým vodním nádržím nedošlo k ukončení projednání konceptu

 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který uložil

krajskému úřadu prověřit ÚP VÚC

 Kraj je povinen do konce roku 2009 vydat ZÚR
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Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

 5/2007 – prověřeno zadání k ÚP VÚC – usnesením 0197/03/2007/ZK,

zahájení výběrového řízení na projektanta ZÚR KV,

 9/2008 – RK k vnějšímu připomínkovému řízení PÚR ČR 2008 uplatnila

negativní stanovisko k vedení VRT přes území kraje Vysočina

 Nesouhlas obsažen v Odůvodnění ZÚR Kraje Vysočina

 MD ČR požaduje územní ochranu koridoru VRT podle koordinační studie, 

případné změny k řešení AZÚR

 22. 11. 2008 – nabytí účinnosti ZÚR KV 
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Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

 V ZÚR je na základě požadavku MD ČR vymezena územní rezerva 

pro prověření vysokorychlostní trati ve variantě jižního koridoru, který 

je veden ve východní části kraje v souběhu s dálnicí D1.

 Územní rezerva koridoru pro prověření budoucího umístění je 

převzata z PÚR 2006.

 Koridor pro prověření budoucího umístění stavby VRT je v šířce 600 m 

popř. užším dle vymezení v územních plánech.

Příprava RS na Vysočině 

29.09.2021 4 Martin Hyský



Radek Zvolánek

„Letadlo na kolejích“ vs. RS

Změna konceptu

 Ústup od konceptu „Letadla na kolejích“ směrem k principu „Rychlých 

spojení“ v návaznosti / s propojením na regionální dopravu.

 RS = železniční systém využívající vysokorychlostních i konvenčních tratí.

 MDČR v roce 2010 nechala zpracovat studii VRT Praha – Brno na základě 

úkolu z PÚR ČR 2008.

 Studie řeší trasu VRT odlišným způsobem, než jak je uvedena v ZÚR KV. 

Příprava RS na Vysočině 
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„Letadlo na kolejích“ vs. RS

Bod zlomu 2013

 9/2013 – pracovní seminář pro zastupitele kraje a starosty obcí

 4/2014 – dvě projednání v obci Senožaty – starostové/veřejnost

 představení variant/subvariant

 Efekt NIMBY

 Nový koncept (RS) je blízko představě KV
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Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav

 2018 – zahájení 4/2018; Porada pracovní skupiny Provoz a technologie 

(PSPT)

 2019 – generální projednání; 3. dílčí plnění – připomínkování a projednání; 

porada pracovních skupin v KV a JMK; 9/2019 – Jihlava prezentace 

aktuálního stavu příprav vysokorychlostních tratí v ČR pro samosprávu a 

vedení KrÚ; 5. dílčí plnění – připomínkování a projednání; porada 

pracovních skupin; požadavky a doporučení pro II. etapu studie (výsledné 

trasy) 12/2019 – KrÚ; zahájení projednávání v obcích 10/2019 (Služátky)
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Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav

 2020 – porada pracovních skupin (představení variant a provozních 

konceptů); generální projednání – prezentace rozpracovanosti II. etapy 

studie a prezentace výsledků 10. dílčího plnění (8/2020); připomínky a 

projednání k 10. dílčímu plnění

 2021 – Seminář pro zastupitele kraje k aktuálnímu stavu přípravy VRT 

(6/2021)
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Postoj Kraje

 Maximálním způsobem a technologicky možným přístupem zabránit 

fragmentaci krajiny přiblížením koridoru VRT ke stávajícím liniovým 

stavbám (zejména D1), 

 přijmout taková opatření, která budou eliminovat hluk, 

 řešit vybrané kritické úseky komplexně s vazbou na další prvky dopravní a 

jiné infrastruktury, 

 zastávka na Vysočině a přímé napojení krajského města

 VRT maximálně napojit na stávající infrastrukturu a další sídla našeho 

kraje,

 důsledná komunikace s obcemi.
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Napojení na stávající tratě a sídla

 Aktuální plány a preferovaná varianta počítají s tím, že budou 

vysokorychlostní vlaky sjíždět na nynější tratě, aby obsloužily podstatně 

větší část území. 

 Koncept plynoucí a doporučený studií proveditelnosti, kterou auditovaly 

respektované mezinárodní autority, tyto ambice naplňují. 

 Vlaky sjíždějící u Jihlavy by tak mohly pokračovat i směrem na Třebíč a na 

Jindřichův Hradec. Díky sjezdům z VRT u Světlé nad Sázavou na 

Havlíčkobrodsku a u Velké Bíteše nepřijde o rychlejší spojení ani severní 

část Vysočiny, tj. část vlaků využije dané propojení s konvenční tratí, 

obslouží sídla jako Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a na VRT se 

napojí u Velké Bíteše či u Světlé nad Sázavou.
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Oficiální stanoviska orgánů kraje

 Usnesení 1680/27/2020/RK

 Usnesení 0038/01/2021/ZK

Jednoznačná preference varianty SK4 napojující Jihlavu a další sídla

Čekáme na rozhodnutí Centrální komise MD ČR 

Poté se rozběhne proces AZÚR
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Děkuji za pozornost
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