
Dotazy z panelové diskuse k projektu VRT – Kutná Hora, sportovní hala Klimeška, 6. září 2021.

Otázky byly položeny pro společnost Správa železnic.

1) Z jakých peněz bude hrazena výstavba vysokorychlostní trati a jaká se zde předpokládá
návratnost?

Výstavba vysokorychlostních tratí bude hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a z příslušných fondů EU. Návratnost investice do realizace projektu VRT je stanovena ekonomickým
vnitřním výnosovým procentem (ERR), jehož hodnota pro úsek Praha – Brno – Břeclav činí 7,39 %.

2) Je vypracována studie ztrát, které vzniknou zabráním zemědělské půdy?

Ministerstvo dopravy neposkytuje metodiku, která by toto posuzovala.

3) Pouze na běžném úseku 10 km nové trati (Štoky – Michalovice) hnízdí nebo se vyskytuje
minimálně 20 zvláště chráněných druhů ptáků, savců, obojživelníků a řada jedinečných
biotopů. Vliv stavby na ně bude nedozírný. Kompenzace pro některé druhy je nemožná a
jejich populace vlivem člověka dlouhodobě klesají. Počítá se například s vyhlášením
nových chráněných území náhradou za zničené a znehodnocené biotopy? V západní Evropě
běžně za každou šedou infrastrukturu vzniká zelená. (za pobočku ČSO na Vysočině Petra
Hulová)

Kompenzační opatření jsou stanovena podle závěrů procesu EIA. Vyhlašování maloplošných
kompenzací přísluší danému kraji, velkoplošných pak Ministerstvu pro místní rozvoj.

4) Za Kounicemi bude největší železniční uzel na této trati a 4 koleje proti původním 2
kolejím. Proč to nebude jinde (třeba u Nehvizd)? Proč není toto vyřešeno jinak technicky?
(obec Kounice)

VRT Polabí je společným úsekem pro dvě vysokorychlostní tratě – ve směru Brno a ve směru Hradec
Králové. Pro každý směr jsou určeny dvě koleje. Větvení směrů v oblasti Kounic/Poříčan bylo
navrhováno od samého počátku přípravy a je v souladu s platnými ZÚR. Rozvětvení tratí bylo
umístěno tam, kde se směry fyzicky oddělují. Rozvětvení u Nehvizd není možné navrhnout s ohledem
na konfiguraci železniční stanice. Technicky musí být řešeno mimoúrovňově, podobně jako u
dálničních křižovatek.

5) Proč nebude tunel v původní délce? (obec Kounice)

V okolí Kounic byly v minulosti navrhovány dva tunely:

Severní – jedná se spíše o zakrytí jedné koleje z důvodu šikmého křížení jinou kolejí v místě
rozvětvení. Délka zakrytí je ve všech fázích návrhu zhruba stejná.

Východní – jednalo se o tunel pod vrchem Zálužník. Trasa byla ovšem na požadavek městyse
odsunuta dále od zastavěného území, čímž se zároveň posunula mimo vrch Zálužník. Z tohoto
důvodu tunel pozbývá smyslu a není dále navrhován.

6) Z jakého důvodu nepostupuje SŽ a MD při výstavbě VRT v ČR tak, jak se nechali školit od
odborníků z UK, kteří staví HS1 a HS?

Správa železnic, státní organizace spolupracuje s profesorem McNaughtonem již několik let, přípravu
s ním konzultuje a jeho doporučení zohledňuje.



7) Kdo a jak bude řešit omezení, se kterými se obyvatelé budou setkávat během výstavby a
provozu? Kdo je partnerem pro komunikaci s odpovídající kompetencí?

Organizace výstavby VRT je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Projektanti musí
kromě samotné trati navrhnout také technologické postupy stavby nebo opatření zajišťující
průchodnost území či komunikací. Již ve studii proveditelnosti byla navržena některá opatření, která
minimalizují dopady VRT na své okolí. Jde například o nahrazování místních či zemědělských cest.
Definitivní řešení ovšem nabídne DÚR v rámci územního řízení, do kterého mohou své připomínky
zaslat nejen zástupci obcí, ale také široká veřejnost. Opatření se budou rovněž týkat hluku, ochrany
vodních zdrojů nebo cenných území. VRT jako novostavba musí splnit přísná pravidla pro ochranu
obyvatel a životního prostředí. Bez splnění limitů nemůže vzniknout.

8) Kdo bude garantem za ČR, že vedle VRT – liniové stavby nevznikne další liniová stavba
nebo logistický areál?

Vláda ČR, respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, samosprávy krajů a obcí pomocí nástrojů
územního plánování.

9) Jaká bude cena jízdenky, aby mohl student využívat tuto trať?

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR nabízí orientační výpočet jízdného
ve vysokorychlostních vlacích. Cena přepravy by se podle tohoto vládního dokumentu neměla
zásadně vymykat současným trendům v cenotvorbě. Je potřeba počítat také s budoucí výkonností
české ekonomiky a samozřejmě i s inflačními tlaky. Z programu ovšem rovněž vyplývá, že model
financování vlaků na VRT bude podobný jako na současných tratích. Lze tak předpokládat, že spoje na
vysokorychlostní železnici budou fungovat ve stejném režimu jako vlaky na dnešních tratích.
Pravděpodobná je kombinace spojů v závazku veřejné dopravy a spojů provozovaných na komerční
riziko dopravců.

Na závěr doplníme, že za nastavení a financování systému veřejné dopravy je zodpovědný stát, resp.
Ministerstvo dopravy. Správa železnic pouze provozuje, udržuje a modernizuje železniční dopravní
cestu.

10) Kolik zasadíte náhradních lesních porostů?

Kompenzační opatření jsou stanovena podle závěrů procesu EIA.

11) Kolik finančních prostředků uvolní ČR na krajinné plány podél plánované VRT?

Tvorba takovýchto podkladů je zpravidla v gesci samospráv, tj. krajů a obcí.

12) Kdo zaplatí výstavbu nových tratí a z jakých zdrojů?

Výstavba vysokorychlostních tratí bude hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury a
z příslušných fondů EU. Návratnost investice do realizace projektu VRT je stanovena ekonomickým
vnitřním výnosovým procentem (ERR), jehož hodnota pro rameno Praha – Brno – Břeclav činí 7,39 %.

13) Chcete vyvrátit naše obavy?

Aby Správa železnic mohla poskytnout adekvátní odpověď, potřebujeme dotaz upřesnit.

14) Co se stane, až dojdou peníze na výstavbu? Kde si investor půjčí?

Potřebné finanční prostředky zajišťuje Ministerstvo dopravy prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury.



15) Kdo nahradí snížení hodnoty nemovitostí (zejména obytných budov) podél VRT, kdo
konkrétně je partnerem pro tato jednání?

Tato problematika dosud není legislativně řešena, tudíž se jedná o otázku na zákonodárce.

16) Kdy a jak se chystá ČR změnit strategii výroby elektřiny, abychom mohli elektrifikaci
železnice považovat za zelenou dopravu?

Otázka směřuje na Vládu ČR, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu.

17) Kolik CO2 zachytí a kolik O2 vyprodukují koleje a vysokorychlostní vlaky?

Železniční doprava je dlouhodobě nejekologičtějším způsobem přepravy. Dokládají to výzkumy
různých akademických či státních institucí. Jednu z posledních studií na toto téma nabízí Evropská
agentura pro životní prostředí (EEA) na svých stránkách:
https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/motorizovana-doprava-vlak-letadlo-automobil

18) Kde získáte strategické suroviny, potřebné k výstavbě VRT – kámen, železo, beton?

Výběr zhotovitele pro výstavbu jednotlivých úseků VRT proběhne v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách. Jeho úkolem bude zajištění nezbytného množství stavebního materiálu na trhu,
potřebného pro realizaci projektu.

19) Vysvětlete pojem indukovaná doprava z ekonomické analýzy Studie proveditelnosti II pro
trasu Praha – Brno – Břeclav a uveďte příklad, jak indukovaná doprava vede k úspoře času
(v ekonomické analýze je úspora času vyčíslena na 42 mld. Kč).

Indukovaná doprava je doprava vznikající nově díky realizaci investice a zlepšení konkrétního
dopravního spojení – nejedná se tedy čistě o přínos z úspory času, ale o přínos plynoucí pro nové
cestující z výhody, kterou jim poskytne nabízené dopravní spojení.

Dle zkušeností ze zahraničí například z vysokorychlostní trati ve Velké Británii HS1 se za šest let od
spuštění téměř zdvojnásobil objem osobní železniční dopravy z jihovýchodní Anglie do Londýna.

20) Je reálné, že z důvodu nedostatku kameniva na výstavbu VRT se budou otevírat nové lomy,
a dojde tak k dalšímu ničení životního prostředí?

Vývoj v této oblasti nemůže Správa železnic predikovat, neboť tato problematika spadá do gesce
Ministerstva průmyslu a obchodu. Otevírání nového lomu je ovšem spojeno s nezbytným posouzením
vlivů na životní prostředí (EIA), a tudíž je pod veřejnou kontrolou.

21) Kolik fosilních paliv spotřebujete na výstavbu 1 km trati VRT?

Těmito údaji v současné době nedisponujeme. Hodnotu lze určit až na základě detailnější fáze
projektové přípravy.

22) Jak byla trasa VRT upravena po nesouhlasu města Chlumec?

Trasa prošla mnoha změnami. Samotný portál tunelu byl odsunut cca 500 m od zastavěné hranice
města Chlumce za silnici I/13. Tunelové těleso prochází oblastí v platném územním plánu označenou
jako nezastavitelnou. Posunutím portálu dále došlo k hlubšímu vedení tunelu pod povrchem.

23) Proč zatížit životní prostředí osminásobným výkonem elektráren a čtyřnásobnou
spotřebou energie než poloviční rychlosti 150–170 km/hod?

https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/motorizovana-doprava-vlak-letadlo-automobil


Odvětví železniční dopravy je v porovnání s ostatními spotřebiteli energií minoritním odběratelem.
Vyplývá to z dřívějšího srovnání Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), které nabízíme zde:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode
/assessment-10. Tento graf zohledňuje také provoz vysokorychlostních tratí po Evropě. Aspekt
spotřeby energií je nicméně pro Správu železnic důležitým faktorem při přípravě VRT. Touto otázkou
se tak zabývaly studie proveditelnosti, z nichž vyplynulo, že návrhová rychlost přes 300 km/h
je komplexně nejefektivnější a nejvýhodnější.

24) Kdo a jak moc bude dotovat jízdné na VRT?

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR nabízí orientační výpočet jízdného
ve vysokorychlostních vlacích. Cena přepravy by se podle tohoto vládního dokumentu neměla
zásadně vymykat současným trendům v cenotvorbě. Je potřeba počítat také s budoucí výkonností
české ekonomiky a samozřejmě i s inflačními tlaky. Z programu ovšem rovněž vyplývá, že model
financování vlaků na VRT bude podobný jako na současných tratích. Lze tak předpokládat, že spoje na
vysokorychlostní železnici budou fungovat ve stejném režimu jako vlaky na dnešních tratích.
Pravděpodobná je kombinace spojů v závazku veřejné dopravy a spojů provozovaných na komerční
riziko dopravců.

Na závěr doplníme, že za nastavení a financování systému veřejné dopravy je zodpovědný stát, resp.
Ministerstvo dopravy. Správa železnic pouze provozuje, udržuje a modernizuje železniční dopravní
cestu.

25) Kdo je garantem pro splnění požadavků obcí?

Správa železnic je v pravidelném kontaktu se všemi zainteresovanými stranami, kterých se příprava
VRT týká. Aktuální stav přípravy VRT jsme prezentovali již téměř ve všech dotčených obcích, a to již
v této fázi přípravy, tedy dříve, než vyžaduje česká legislativa. Požadavky obcí zapracováváme
s ohledem na jejich technickou realizovatelnost a účelnost.

26) Jak budete SŽ řešit pokles spodních vod a vyschnutí oblasti způsobené stavbou a provozem
VRT?

Uvedené se prověřuje v hydrologickém posouzení, které je součástí procesu EIA.

27) Prezentujete zcela konkrétně protihluková opatření, rozměry, vzhled?

Problematika hluku a prostorových potřeb dráhy bude řešena v rámci dokumentace EIA
a dokumentace pro územní rozhodnutí.

28) Na stávajících tratích se posílí nákladní doprava, jak to zapříčiní zkrácení času cesty do
zaměstnání z vesnic do Prahy či Brna?

Na stávajících tratích bude moci být posílena i regionální doprava, a to z důvodu převedení dálkové
dopravy na nové vysokorychlostní tratě. Její posílení je v gesci objednatelů dopravy, tedy krajů
a Ministerstva dopravy.

29) Na základě jakých analýz si myslíte, že Češi budou využívat VRT 4x častěji než Němci,
2,75x častěji než Francouzi a 1,6x častěji než Japonci?

Budoucí využití vysokorychlostních tratí v Česku prověřovaly studie proveditelnosti. Ty pracují
s dopravními modely, které jsou kalibrovány a řádně ověřeny. Modely využité pro predikci zatížení
VRT jsme konzultovali se zahraničními hodnotiteli. Ti je označili za poměrně konzervativní. Pokud

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-10
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-10


byste o dopravních modelech chtěli vědět více, informace naleznete na webových stránkách Správy
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie/dopravni-model

30) Jak se vypořádává VRT s ochranným pásmem kulturních a přírodních oblastí v úseku mezi
Ústím nad Labem a státní hranicí?

Trasování VRT se z principu snaží veškerým střetům s limity území vyhnout. V případě, že se tomuto
střetu vyhnout nelze, jsou navržena opatření technického charakteru, která střet minimalizují
na přípustnou úroveň. Každý střet s limitem území je posuzován lokálně a jsou hledána individuální
opatření. Posouzení probíhá dle povahy střetu v rámci Posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(EIA), respektive v územním řízení.

31) Proč stavět pro rychlost 350 km/hod, když v dohledné budoucnosti nemá pokračování přes
státní hranici?

VRT budou podle závěrů studií proveditelnosti využívat ve většinové míře vnitrostátní cestující. S tím
také počítá harmonogram příprav VRT. Jednotlivé stavební úseky na sebe vzájemně navazují tak, aby
nové tratě od prvního dne svého provozu výrazně navýšily kapacitu tuzemské železniční sítě a
zároveň zkrátily dobu cestování vlakem. Přeshraniční úseky jsou ovšem rovněž prioritou. Správa
železnic jejich přípravu pravidelně koordinuje se zahraničními kolegy.

32) Proč do ekonomické analýzy není zahrnut rozvoj elektromobility?

Rozsah ekonomické analýzy určuje SFDI, resp. Ministerstvo dopravy svou rezortní metodikou pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (schváleno Ministerstvem dopravy
v roce 2017).

33) Jak konkrétně se obyvatelům naší obce zrychlí cesta do Prahy, Brna? (obec v dotazu
neuvedena)

Aby Správa železnic mohla poskytnout adekvátní odpověď, musí být dotaz upřesněn.

34) SŽ nás zcela konkrétně kalkuluje do skupiny obyvatel, kteří budou moci být „napojeni“ na
VRT, řekněte zcela přesně, za jak dlouho se dostanu pomocí VRT do Prahy? (obec v dotazu
neuvedena)

Aby Správa železnic mohla poskytnout adekvátní odpověď, musí být dotaz upřesněn.

35) Jak se obyvatelům naší obce se rozvine jejich život? Konkrétní přínos? (obec v dotazu
neuvedena) S jakou rezervou investičních nákladů počítáte, aby byly pokryty požadavky
obcí, které musí na svém území strpět VRT?

Aby Správa železnic mohla poskytnout adekvátní odpověď na první část otázky, musí být dotaz
upřesněn. Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec
investice do dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky
obcí, které souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického
hodnocení stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

36) Přidáte kontakty na tamní starosty pro ověření jejich zkušeností?

Aby Správa železnic mohla poskytnout adekvátní odpověď, musí být dotaz upřesněn.

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie/dopravni-model


37) Proč není do ekonomické analýzy zahrnuta hodnota nenávratně zničeného životního
prostředí a hodnota zabrané zemědělské půdy?

Rozsah ekonomické analýzy určuje SFDI, resp. Ministerstvo dopravy svou rezortní metodikou pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (schváleno Ministerstvem dopravy
v roce 2017).

38) Proč není do ekonomické analýzy zahrnuta produkce CO2, vznikajícího při výstavbě VRT?

Rozsah ekonomické analýzy určuje SFDI, resp. Ministerstvo dopravy svou rezortní metodikou pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (schváleno Ministerstvem dopravy
v roce 2017).

39) Existuje v Evropě VRT, která je finančně soběstačná?

U všech infrastrukturních projektů se posuzuje ekonomická návratnost investice, která musí být
pozitivní. Ekonomicky nejvýkonnější vysokorychlostní tratí v Evropě je Paříž – Lion. Návratnost
investice do realizace projektu VRT v ČR je stanovena ekonomickým vnitřním výnosovým procentem
(ERR), jehož hodnota pro úsek Praha – Brno – Břeclav činí 7,39 %.

40) Co mají dělat obce, které nutně potřebují stavět vodovod a napojení VHS Maleč, když už
nyní mají stavební uzávěru?

Stavbu je nutné koordinovat s investorem přípravy VRT – Správou železnic.

41) Kdy bude obci nabídnuta odpovídající kompenzace, která zmírní dopady VRT?

Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice do
dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení
stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

42) Kdo z politiků bude dohlížet na Správu železnic jako pověřeného projektanta, že budou
dodrženy všechny kompenzace?

Správa železnic je investorem stavby VRT a plní úkoly zadané Ministerstvem dopravy.

43) Jak velká kompenzace by měla být poskytnuta obci, která bude zasažena a obklopena ze
dvou třetin 4 kolejemi?

Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice do
dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení
stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

44) Jsou stanovena pravidla pro odškodnění obyvatel, kteří budou bydlet v blízkosti VRT, když
evidentně dojde k omezení jejich životního standardu?

Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice do
dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení



stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

45) Kdy budete s vedením obce Kounice vážně diskutovat a připomínky obce budete brát
vážně a přestanete pořád jen říkat, že s obcí komunikujete?

S obcí komunikujeme dlouhodobě a připomínky bereme vážně. V minulosti proběhlo několik jednání
v budově úřadu městyse s různým složením účastníků. Po obecných setkáních proběhla i technická
jednání a také koordinační jednání k trase obchvatu. Naplánována jsou další koordinační jednání nad
technickým návrhem, který bude obsahovat prověření námětů městyse týkající se provedení VRT.
Samotná trasa již byla posunuta výrazně dále od městyse, než předpokládá jeho stávající územní
plán.

46) Kdy budeme vědět, že projektanti akceptují připomínky obce? (Kounice)

Připomínky městyse byly vstupem pro projektanta DÚR. První technický návrh bude projektantem
předán v 10/2021 a bude s obcemi znovu konzultován.

47) Jaké rekreační objekty a kde nabídnete obyvatelům žijícím podél stavby?

Správa železnic, státní organizace vykonává činnosti vyplývající z předmětu podnikání organizace, tj.
zejména zajišťování provozování železniční cesty a její provozuschopnosti; zajišťování údržby a
opravy železniční dopravní cesty; zajištění rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty; kontrola
užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy, aj. To znamená, že Správa
železnic ze své vykonávané činnosti dle předmětu podnikání není oprávněna nabízet rekreační
objekty k užívání obyvatelům žijícím podél stavby/trati.

48) Jaké řešení navrhujete podnikatelům, kterým trať poškodí nebo znemožní jejich činnost?

Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice do
dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení
stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

49) Jak zajistíte rozvoj obcí podél trati?

Toto je otázka na samosprávu vaší obce, jak využije této příležitosti.

50) Jak široký pás orné půdy a lesů budete vykupovat v souvislosti se stavbou? Vykoupíte i
pozemky, které po zahájení prací nebude možné z technických důvodů zemědělsky nebo
jinak obhospodařovávat?

Konkrétní zábor VRT bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, respektive záborového
elaborátu. Pozemky, u kterých by hrozilo, že je po zahájení prací nebude možné obhospodařit
a nebudou pro výstavbu VRT potřebné, Správa železnic vykupovat nebude. Majitel takového pozemku
může ale uplatnit nároky na náhradu škody.

51) Co je důležitější – rozvoj Prahy, nebo rozvoj venkova?

Důležitý je rovnoměrný rozvoj všech regionů České republiky, který mimo jiné zajistí kvalitní
dopravní infrastruktura a zvýšenou mobilitu obyvatel.



52) Proč vozit lidi do práce trochu rychleji, když rychlostí světla mají spojení se svým týmem na
internetu po celé zeměkouli?

Rychlá dopravní a technická infrastruktura se mohou vždy vhodně doplňovat.

53) Kdo bude provozovat a ručit za rentabilitu osobní dopravy na VRT?

Z Programu rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR vyplývá, že model financování vlaků na VRT
bude podobný jako na současných tratích. Lze tak předpokládat, že spoje na vysokorychlostní
železnici budou fungovat ve stejném režimu jako vlaky na dnešních tratích. Pravděpodobná je
kombinace spojů v závazku veřejné dopravy a spojů provozovaných na komerční riziko dopravců.

Na závěr doplníme, že za nastavení a financování systému veřejné dopravy je zodpovědný stát, resp.
Ministerstvo dopravy. Správa železnic pouze provozuje, udržuje a modernizuje železniční dopravní
cestu.

54) Proč se v trasování počítá pouze s jedinou variantou Krušnohorského tunelu, když i na
Litoměřicku existují tři varianty a dvě varianty Středohorského tunelu?

Prověření různých variant proběhlo v předchozích studiích. Poloha vyústění Krušnohorského tunelu
je dlouhodobě stabilizovaná i v závislosti na mezinárodních jednáních. Přesná poloha tunelu bude
výsledkem následujícího stupně dokumentace. Návrhový koridor Zásad územního rozvoje bude
umožňovat dostatečnou variabilitu trasování tunelu.

55) Vyjmenujte tratě VRT v Evropě, které projíždí zastavěným územím, v těsné blízkosti vesnic.

Všechny se více nebo méně přibližují zastavěnému území. Síť VRT je také v Belgii nebo Nizozemsku,
které mají zhruba 3x vyšší hustotu zalidnění než ČR.

56) Nešetrné řešení a nedostatečné vypořádání se SŽ s názory starostů zapříčinilo sepsání
Memoranda. Začnete nyní reagovat na argumenty?

Správa železnic diskutovala již téměř se všemi zástupci samospráv, jejichž území by mohlo být
výstavbou VRT dotčeno. Argumenty obcí a veřejnosti intenzivně vnímáme a pravidelně o nich
diskutujeme. Ve veřejném prostoru se bohužel objevuje také řada dezinterpretací studií
proveditelností, které musíme často vyvracet. Týkají se ekonomiky projektu či budoucího vytížení
tratí. V jednáních se všemi stranami budeme i nadále pokračovat tak, aby všichni zúčastnění měli o
přípravě VRT dostatek relevantních informací.

57) Z čeho usuzujete, že lidé chtějí více pracovat v Praze než v regionech, když argumentujete,
že lidé např. z Pardubic či Jihlavy budou raději pracovat v Praze a utrácet v Jihlavě? A řešíte
to, že pro běžný rodinný život je to nesmysl?

Socioekonomická data o obyvatelstvu shromažďuje Český statistický úřad. Z těchto informací
vyplývá, že se lidé z regionů dlouhodobě stěhují do větších měst. Důležitým ukazatelem je také tzv.
saldo vyjížďky, které znázorňuje, zda lidé z regionu za prací spíše vyjíždějí, nebo do něj přijíždějí.
Z těchto dat vyplývá, že nejvíce lidí směřuje za prací, vzděláním nebo obchodem do Prahy
a Jihomoravského kraje. Všechny ostatní kraje mají tento ukazatel záporný. Více informací o těchto
datech zveřejňuje ČSÚ na svých internetových stránkách:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=saldo+vyj%
C3%AD%C5%BE%C4%8Fky&bkvt=c2FsZG8gdnlqw63FvsSPa3k.&katalog=all&pvo=DVCR709. Pokud by
odkaz již nefungoval, jedná se o tabulku č. 709.

58) Jak se bude dostávat obyvatel okresu KH na terminál VRT?

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=saldo+vyj%C3%AD%C5%BE%C4%8Fky&bkvt=c2FsZG8gdnlqw63FvsSPa3k.&katalog=all&pvo=DVCR709
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=saldo+vyj%C3%AD%C5%BE%C4%8Fky&bkvt=c2FsZG8gdnlqw63FvsSPa3k.&katalog=all&pvo=DVCR709


Obyvatelé okresu Kutná Hora budou moci využít současné nádraží ve Světlé nad Sázavou, kde budou
některé linky vysokorychlostních vlaků zastavovat. K dispozici jim bude také Terminál Praha východ,
na kterém budou některé vlaky jedoucí z Kutné Hory zastavovat. Na všechny linky vysokorychlostních
vlaků se bude moci přestoupit na pražském hlavním nádraží. Zároveň se bude prověřovat
smysluplnost terminálu u obce Pučery, který může ještě zvýšit dostupnost vysokorychlostní
železnice v regionu. VRT také uvolní kapacitu na koridoru Praha – Kolín, který je na hraně své
kapacity. Bude tak možné navýšit množství spojů jedoucích z Prahy do Kutné Hory. Koncept
linkového vedení je k dispozici zde: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie

59) Jakou měrou nyní počítají investiční náklady s eliminací vlivů hluku? Jsou nyní v rozpočtu
projektu kalkulované protihluková opatření v okolí všech obcí a staveb trvalého bydlení,
kde prochází VRT?

Ano, protihluková opatření již jsou započítána v CIN (celkové investiční náklady) stanovených ve
studiích proveditelnosti na základě metodiky SPOŽES (Sborník pro oceňování železničních staveb).
Detailněji budou stanoveny na základě podrobnější projektové dokumentace v dalších stupních
přípravy.

60) Proč nereflektujete závěry Zvláštní úpravy EUD 19/2018?

V rámci přípravy VRT závěry této zprávy reflektujeme.

61) Jaké jsou zkušenosti obyvatel v těsné blízkosti trati? Vycházeli jste z nich při plánování?

Při přípravě VRT vycházíme z platné legislativy a zkušeností našich zahraničních kolegů, kteří takové
stavby připravují více než 40 let.

62) Jak často budou realizovány přechody pro zvěř, jak konkrétně se počítás tím, že VRT
neprochází jen přes velkoplošné lány polí, ale zcela pestrou krajinou?

Tato problematika je předmětem posouzení EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. Trasování
VRT se z principu snaží veškerým střetům s limity území vyhnout. V případě, že se tomuto střetu
vyhnout nelze, jsou navržena opatření technického charakteru, která střet minimalizují na přípustnou
úroveň. Každý střet s limitem území je posuzován lokálně a jsou hledána individuální opatření. Jejich
posouzení probíhá dle jejich povahy v rámci Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA),
respektive v územním řízení.

63) Kolik pozemků budete potřebovat pro vybudování komunikace pro záchranné sbory
v případě nehody?

Tato problematika je předmětem EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí.

64) Jak bude zajištěna přístupnost v případě nehody? Přes protihlukové valy, zdi a protihluková
opatření?

Tato problematika je předmětem EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh těchto opatření
vychází ze 40 letého francouzského know-how a z projednání s HZS ČR.

65) Kdy bude obci nabídnuta odpovídající kompenzace, která zmírní dopady VRT?

Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice do
dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie


stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

66) Kdo rozhodne, co je převažující veřejný zájem, jestli je ve veřejném zájmu ochrana přírody
(Praha – Brno postihne 8 území NATURA), nebo výstavba VRT? A kdo bude podle směrnice
Rady 92/43/EHS oznamovat komisi EHS kompenzační opatření?

Posouzení významu ochrany určitého veřejného zájmu nebo převahy jednoho zájmu nad zájmem
jiným závisí na odborném posouzení správního orgánu v každém jednotlivém případě. Veřejné zájmy
jsou hodnoceny a poměřovány jak v územním plánování (koordinovat veřejné zájmy jako jeden z cílů
územního plánování přímo uvádí nový stavební zákon, § 39 písm. i/ zákona č. 283/2021 Sb.), tak
v řízeních podle stavebního zákona a podle zvláštních předpisů např. z oblasti ochrany přírody či
kulturního dědictví (ochranou veřejných zájmů se zabývá i stávající stavební zákon, § 1 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb.).

Oznamování kompenzačních opatření podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, upravuje ust. § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – o uložených kompenzačních opatřeních a
způsobu jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního
prostředí, které informuje Komisi.

67) Jak SŽ zapracuje připomínky jednotlivých obcí a lokální požadavky do projektu, aby se
jednalo o zcela závazné podmínky realizace projektu?

Správa železnic zapracovává připomínky k projektu a náměty na lokální úpravy průběžně do
dokumentace. Zároveň v takové podrobnosti, v jaké je navrhováno technické řešení v dané fázi
zpracování.

Při zpracování studií proveditelnosti se náměty na úpravu trasy prověřovaly v rámci zpracování těchto
studií. Zároveň s vědomím, že výstupem ze zpracovaných studií je především návrhový koridor o
šířce cca 200 m. Ten se stane závazným aktualizací a následným schválením Zásad územního rozvoje.

Podrobnější úpravy technického řešení (například protihluková opatření nebo prostupnost skrze trať)
budou zapracovány v rámci zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí. Technické řešení se
stane závazným po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem.

68) Kdo bude platit daň z nemovitosti za pozemky dotčené VRT?

Poplatníkem daně z pozemků je podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, vlastník pozemku.

69) Jak a kdy bylo vypočteno, že spojení Praha – Brno využije 50 tis. obyvatel denně?

Budoucí využití vysokorychlostních tratí v Česku prověřovaly studie proveditelnosti. Ty pracují
s dopravními modely, které jsou kalibrovány a řádně ověřeny. Modely využité pro predikci zatížení
VRT jsme konzultovali se zahraničními hodnotiteli. Ti je označili za poměrně konzervativní. Pokud
byste o dopravních modelech chtěli vědět více, informace naleznete na webových stránkách Správy
železnic: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie/dopravni-model

Při plném rozvoji sítě k roku 2050 se předpokládá vytížení až cca 60 000 – 64 000 cestujícími denně.
Vytížení je v různých úsecích různé.

70) Negativní vliv vibrací – v jaké výšce budou kompenzace majitelům nemovitostí a do jaké
vzdálenosti od trati?

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/priprava-a-technologie/dopravni-model


K realizaci VRT potřebujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí. Před tím, než úřad vydá zmíněné
rozhodnutí, musí se u nich provést proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA. V rámci EIA
se posuzují vlivy plánovaných staveb, zařízení a činností na veřejné zdraví a životní prostředí.
Zkoumají se vlivy na živočichy, rostliny, půdu, vodu, ovzduší, veřejné zdraví aj. Tyto vlivy se zkoumají
jak samostatně, tak ve vzájemných souvislostech. Hlukové limity (včetně strukturálního hluku, tedy
vibrací) jsou upraveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Hlukové limity musí být splněny, ať už hluk vzniká kdekoliv. Splnění hlukových limitů
kontroluje krajská hygienická stanice na základě měření.

71) Zhoršení kvality života v domech vlivem vibrací bude v řádech km od trati. Jakou
technologii dodá SŽ majitelům nemovitostí a jak bude financovat jejich eliminaci?

Tato problematika je předmětem EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. Trasování VRT se
z principu snaží veškerým střetům s limity území vyhnout. V případě, že se tomuto střetu vyhnout
nelze, jsou navržena opatření technického charakteru, která střet minimalizují na přípustnou úroveň.
Každý střet s limitem území je posuzován individuálně a jsou hledána individuální opatření. Jejich
posouzení probíhá dle jejich povahy v rámci Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA),
respektive v územním řízení. V rámci jejich přípravy se zabýváme i fenoménem strukturálního hluku.
Konkrétní opatření budou vycházet z například ze zkoušek v terénu.

72) Který program nebo projekt má pro Správu železnic nejvyšší prioritu?

Správa železnic plní všechny činnosti, které jí ukládá účel, pro který byla zřízena, a její zřizovatel.

73) Proč ČR a odpovědné instituce nenaplňují Usnesení vlády České republiky ze dne 22.
května 2017 č. 389 o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice,
které nezohledňuje situace, jako je pandemie a hospodářská krize?

Správa železnic toto usnesení naplňuje. Příprava VRT je založena právě na vládním usnesení a
Programu.

74) Jak velká kompenzace je přiměřená pro obec, která nebude mít z trati žádný přínos, ale
zhorší se všechny uvažované oblasti – životní prostředí, hluk, vibrace, ohrozí se rozvoj
obce, výstavba a úplně se změní ráz okolní krajiny? (Kounice)

Veškerá kompenzační opatření budou provedena v souladu s platnou legislativou. Vliv stavby na
životní prostředí bude posouzen v rámci procesu EIA. Výsledek stanoví nezbytná kompenzační
opatření. Přínosem pro městys bude (z pohledu dopravního) dostupný terminál VRT v blízkosti
městyse i možnost posílit příměstskou dopravu na stávající trati přes Český Brod, kterou část
obyvatel městyse využívá dnes.



82) Vodojem nad místní částí Vrbice se nenachází v ochranném pásmu VRT. Od předpokládané polohy
trati je vzdálen cca 750 m. S ohledem na tuto vzdálenost i na výškovou polohu trati vůči terénu se
nepředpokládá ovlivnění tohoto vodního zdroje. Riziko však bude prověřeno v rámci zpracování DÚR,
kdy bude také proveden podrobný hydrogeologický průzkum. Případná kompenzační opatření budou
součástí projektu VRT.

6) Ekonomické hodnocení je provedeno v souladu s rezortní metodikou. Vliv změny hodnoty peněz
je ve výpočtu reprezentován diskontní sazbou, kterou je upraveno cash flow po celou dobu
hodnotícího období (30 let od zahájení výstavby). Ekonomické hodnocení bude v průběhu přípravy
několikrát aktualizováno. Děje se tak zpravidla při dokončení fáze přípravy v některém úseku
(například po návrhu přesného technického řešení v rámci DÚR některého úseku, kdy jsou známy
přesnější odhady investičních nákladů na stavbu tohoto úseku).

83) Právnická osoba je dle vymezení § 20 odst. 1 občanského zákoníku „organizovaným
útvarem, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost
zákon uzná, právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a
povinnosti, které se slučují s její právní povahou“. Občanský zákoník ani jiný právní
předpis však nestanovuje podmínku, aby právnická osoba tvořila celek místně umístěný
ve své blízkosti, či aby šlo o celek vzájemně neoddělený jakoukoliv překážkou. Jinými
slovy, právní osoba může být tvořena z více částí, které mohou být umístěny například
i na odlišných koncích České republiky. VRT tak nebude mít žádný dopad do právní
subjektivity škol, tudíž ani do jejich práv či povinností.



2) Zmíněné řeší Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového
zabezpečovacího systému (ETCS) schválený usnesením vlády ČR v září tohoto roku.

Opatřeními jsou vedení trasy mimo zastavitelné území z hlediska platného územního plánu města,
dále posunutí portálu Krušnohorského tunelu do vzdálenosti cca 500 m od zastavěného území
a zvolená technologie výstavby tunelu a obecná organizace výstavby, které zajistí minimalizaci dopadů
na město Chlumec a jeho část Stradov.

Téma kompenzačních opatření je součástí téměř každého jednání s obcemi a naši
zástupci tento aspekt přípravy VRT intenzivně vnímají. Případná další kompenzační
opatření jsou tématem do širší celospolečenské diskuze. Obcím nicméně nabízíme
spolupráci v oblasti eliminace negativních dopadů výstavby i provozu VRT. Typickými
příklady mohou být požadavky na zakrytí tratě valy, či krajinnými prvky nebo omezení
hlukové zátěže stěnami.



1) Ano, zmiňované bude skutečně prověřováno procesem EIA.

4) Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice
do dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení
stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.

1) Správa železnic nemůže v současné době splnit požadavky obcí, které jsou mimo rámec investice
do dopravní infrastruktury a souvisejících zařízení. Dohodnuté a akceptované požadavky obcí, které
souvisí s dopravní infrastrukturou, jsou kryty obecnou rezervou v rámci ekonomického hodnocení
stavby a investičních nákladů. Případná další kompenzační opatření jsou tématem do širší
celospolečenské diskuze.



2) Správa železnic bere tento podnět na vědomí.

1) Vedení VRT v souběhu s plynovodem nebo křížení VRT a plynovodu neohrožuje majetek ani životy
obyvatel. Při návrhu budou dodrženy veškeré požadavky na souběh a křížení obou druhů
infrastruktury.

2) Projekt VRT je připravován pro všechny obyvatele České republiky a její návštěvníky. Očekáváným
prioritním typem přeprav je vnitrostátní doprava.



84) Bez ohledu na výškové usazení VRT musí být vždy splněny hlukové hygienické limity. Vedení trati
v zářezu je jen výhodou, která pomůže snížit hluk přirozeně a případně může zajistit splnění
hlukových limitů bez dodatečné protihlukové ochrany. Západně od obce přechází trasa ze zářezu
(od tunelu Rozkoš) a pokračuje po terénu až na mírném náspu. Trasa je navržena cca 600 m od
nejbližší budovy. Předběžné hlukové posouzení neindikuje potřebu výrazné dodatečné protihlukové
ochrany. V další projektové přípravě (při zpracování DÚR) budou provedeny podrobné hlukové
výpočty a v návaznosti na to bude také upřesněn rozsah protihlukových opatření.

Obecní rybník není v plánované trase VRT. Při zpřesnění technického řešení v rámci zpracování DÚR
bude ovlivnění rybníka prověřeno v detailu, případně bude navržena úprava.

Vztah stavby ke zdrojům pitné vody bude podrobně prověřen při zpracování DÚR, kdy bude proveden
podrobný hydrogeologický průzkum. Trasa je navržena tak, aby přítoky do v. n. Vrchlice nebyly
ovlivněny. U všech křížení jsou navrženy přemostění, jejichž detailní podoba bude projednání
s Povodím Labe v průběhu zpracování DÚR.

Křížení s biokoridory bude řešeno dle požadavků orgánů ochrany přírody a krajiny a dle požadavků
vyplývající z procesu EIA.

Řešení křížení a případných přeložek veškerých sítí bude součástí stavby VRT, vč. obecních
vodovodů.



3) Správa železnic, státní organizace bere tento podnět na vědomí.

Popisovaná situace nastala během geodetického mapování terénu. Jednalo se o stovky pozemků.
Vstupy na pozemky se uskutečnily jen v několika málo případech a informace o vstupech na pozemky
probíhala veřejnou vyhláškou v souladu s platnou legislativou, která upravuje činnosti v této oblasti.



Správa železnic, státní organizace spolupracuje s profesorem McNaughtonem již několik let, přípravu
s ním konzultuje a jeho doporučení zohledňuje.



Obavy obcí v blízkosti vysokorychlostní tratě intenzivně vnímáme. Většinou vyplývají
z nekonkrétnosti informací o daném technickém řešení v místě, které jsou v současnosti k dispozici.
Postup přípravy staveb bohužel neumožňuje ve fázi studie proveditelnosti, ve které se úsek VRT
Podřipsko v současné době nachází, podávat podrobnější představu o výsledném technickém řešení.
Toto je skutečně možné až ve fázi následující, tj. v průběhu zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí. Do ní bude možno zapracovat jak studie potřebné k návrhu technického řešení
v příslušné fázi (hluková studie, hydrologické a hydrogeologické posouzení, vliv na životní prostředí
a obyvatele, atd.), tak požadavky vzešlé jak z procesu aktualizací Zásad územního rozvoje a procesu
posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA), tak i z Posuzování vlivů záměru na životní
prostředí (EIA). Diskuze nad podrobnější podobou použitých opatření by byla v současné době
zavádějící, neboť pro ni neexistuje dostatečné množství podkladů.



Proč nebude VRT postavena, jak byla původně navrhována?

Trasa VRT je nyní navrhována dále od zastavěného území městyse, aby jeho ovlivnění bylo co
nejmenší. Do návrhu byly zapracovány požadavky městyse na odclonění VRT zelení. Princip řešení
VRT je stejný jako v minulosti.

Proč se nerozšíří stávající tratě?

Modernizace stávajících tratí ve směru připravovaných VRT již byla provedena. Případná další
modernizace naráží na prostorové limity, protože stávající tratě často prochází zastavěným územím.
Není možné na těchto již jednou modernizovaných tratích výrazně zvýšit rychlost ani při rozšíření
o další koleje. Pouhé přidání kolejí tedy nepřináší podstatnou část benefitů spočívajících v úspoře
času cestujících, nepřináší ale ani znatelnou úsporu investičních nákladů v porovnání s výstavbou
VRT.

Proč se neudělají taková opatření, aby to neznehodnocovalo klidný život občanů, ale i přírody?

Opatření, který minimalizují vliv stavby na okolí, budou součástí stavby. Stavba musí být posouzena
v procesu EIA s kladným výsledkem.

Proč se peníze, které by měly přijít do vybudování této trati, neinvestují do bezpečnosti?

Otázka nesměřuje k návrhu VRT. Správa železnic investuje také do zvýšení bezpečnosti na stávajících
tratích. Zaměřujeme se na implementaci ETCS podle Plánu moderního zabezpečení české železnice –



implementace evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS). Ten byl schválen usnesením
vlády ČR v září tohoto roku.

Proč se třeba nerozšiřují jednokolejné tratě o druhou kolej a nehledí se důrazně na
ekonomičnost?

Vybrané jednokolejné tratě se rozšiřují o druhou kolej. Důrazně se dbá na ekonomičnost takových
záměrů. Před přípravou staveb a před zahájením stavebních prací je vždy zpracována studie
proveditelnosti, která posoudí výhodnost záměru z celospolečenského pohledu. Hlavní železniční
koridory jsou ovšem i tak velmi vytížené. I proto bylo rozhodnuto o zahájení příprav nových
vysokorychlostních tratí.

Proč se nepřihlíží k protestu těch, kteří s tratí nesouhlasí?

Správa železnic byla pověřena přípravou sítě VRT usnesením vlády České republiky ze dne 22. května
2017 č. 389, o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Správa železnic
v rámci přípravy stavby průběžně návrh VRT konzultuje v regionech a s dotčenými obcemi. Náměty
z jednání analyzuje a případně do návrhu technického řešení zapracovává.

Proč nám Správa železnic na náš dopis z 31.3.2021 odpoví 23.7.2021 s tím, že nám nemohla
odpovědět na všechny dotazy a že bychom měli příště zaslané dotazy podat podle zákona č.
106/1999 Sb.?

Na dotazy městyse jsme průběžně odpovídali na veřejných projednáních. Na veškeré dotazy
položené ve zmíněném dopise jsme také odpověděli a poskytli veškeré dostupné informace.

Nicméně jelikož městys označil dopis jako žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, muselo být na závěr dopisu připojeno oznámení,
že zaslaný dopis nelze (z procesně-právních důvodů) považovat za podání ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tuto skutečnost jsme museli městys upozornit
pro splnění procesních postupů.


