
V ČECHÁCH MÁ BÝT RYCHLODRÁHA. 

STAVBA SPORNÁ, ZATO DRAHÁ. 

 
 

KOLÍK V ČESNEKU 

Na konci dubna přijel pan Novotný na svou chatu ve Služátkách u Světlé 

nad Sázavou kvůli čištění studny. Hned po příchodu zjistil, že na záhonku 

s česnekem je zatlučený zeměměřičský kolík. 

Na louce sousedící s jeho pozemkem právě někdo něco vyměřoval. Pan 

Novotný se na něj obrátil s dotazem, o co se tu jedná. Geodet odpověděl, 

že vyměřuje vodovod kvůli stavbě nového domu, ale kolík u něj prý 

souvisí se stavbou vysokorychlostní trati.  

Pan Novotný začal pátrat po informacích, ale o geodetickém průzkumu v 

jeho obci nebyla nikde zmínka. Ohlásil tedy incident na policii a nyní čeká 

na vyjádření. 

Vadí mu hlavně technokratický přístup. „V dnešní době je přece 

nepřípustné, aby někdo vlezl někomu na pozemek. Chatu jsme kupovali 

před pár lety a stavbu tratě při transakci nikdo nezmínil, i když jsme se 

ptali. Ale pokud to bude čistý, tak to snad zvládneme…“  

 

BUDE TO ČISTÝ? 

O této kauze jsem se dověděla proto, že i nedaleko mého pozemku na 

kutnohorsku se objevili geodeti, kteří mi sdělili, že tu má jezdit vlak 

třistakilometrovou rychlostí; investorem stavby je Správa železnic. 

Napadaly mě normální otázky: Kolik to bude stát? Bude to mít smysl? Co 

na to starostové? Je to ekologické? Nebudeme to nakonec platit my sami?  

Kdo za to ponese odpovědnost? Čekala jsem jasné odpovědi a 

srozumitelný přehled o prospěšnosti připravované stavby, ale našla jsem 

jen jednu tiskovou zprávu. Na úvodní straně je zubící se poslanec za ANO 

Martin Kolovratník, který je místopředsedou správní rady Správy železnic, 

a oznamuje, že už se konečně začne brzy kopat a přípravy probíhají ve 

zrychleném řízení. 

 

VRTÁCI 

Po nějaké době jsem se dověděla o existenci sdružení VRTáci 

(www.vrtaci.cz), které vzniklo v lednu v sousední vesnici. Sdružení se 

věnuje zjišťování okolností ohledně stavby a jejímu přínosu. Podle 

shromážděných informací se má zanedlouho začít s nejnákladnější stavbou 

v historii České republiky - vysokorychlostní tratí, takzvanou VRT. Má 

http://www.vrtaci.cz/


vést z Krušnohoří směrem na Ostravu a její pateří má být trasa Praha – 

Brno. Celá stavba má stát 600 miliard korun. VRT měla původně kopírovat 

dálnici D1, ale v září roku 2019 se Správa železnic náhle rozhodla pro 

záložní  – severní  – variantu, kde výstavba s polabskou krajinou 

nenávratně zacloumá.  

 

 

BUDE TO MÍT SMYSL? 

Hlavní mantra Správy železnic zní: „VRT je veřejně prospěšná stavba, 

která přispěje k rozvoji regionů a pomůže při získávání nových míst 

spojených s infrastrukturou.“ Jenomže jak Správa železnic, tak krajští 

úředníci na konkrétní dotazy odpovídají, že přínos pro Středočeský kraj 

nebude žádný. Dostupnost některých obcí bude mnohem složitější, a 

výrazně se zvýší hluk až do vzdálenosti několika kilometrů od stavby. To 

vše komfort života na vesnici spíše devalvuje. 

Namísto modernizace stávajících tratí se ruší tratě lokální, ty zbylé se 

uvolní pro nákladní vlaky. Navíc terminály VRT nebudou v Praze, Brně, 

Jihlavě, ale v blízkosti těchto měst, takže i tam se bude potřeba nějak 

dopravit.  

 

 

VRT MUST GO ON 

Během prvních měsíců VRTáci zjistili, že kvůli nereálné iluzi postavené na 

zkrácení jízdy z Prahy do Brna o pár minut, se chystá nenávratné zničení 

tisíců hektarů nejhodnotnější zemědělské půdy, lesů, ohrožení vodních 

zdrojů, a zásah do povodí vodárenské nádrže Vrchlice. Místní samosprávy 

neměly téměř žádné informace, pouze prezentaci Správy železnic z roku 

2020 oznamující, že o severní trase VRT je rozhodnuto a že bude 

přínosem.  

 

VRTáci proto navštívili krajský odbor územního plánování Středočeského 

kraje, kde jim sdělili, že změnu původní jižní trasy na severní koridor 

provedli na základě Studie proveditelnosti, která měla být ale k dispozici 

až letos v červnu. VRTáci kontaktovali povodí Labe, vodohospodářské 

stavby, městský úřad Kutné hory… Všude se dozvěděli, že jsou první, kdo 

jim o projektu VRT říká. Přesto se zkracují termíny příprav stavby. Podle 

ředitele odboru výstavby pro VRT se již v roce 2028 rychlovlakem 

projedeme, ale paradoxně zatím neexistuje Studie proveditelnosti.  A tak 



VRTácí začali organizovat setkání s lidmi, kterých se má VRT týkat, a 

mají pocit, že je nikdo neinformuje.  

Mezitím vznikají další skupiny aktivistů podél trati, podepisují se petice, 

objevují se články - a Správa železnic se začíná snažit. Organizuje online 

prezentace, na nichž tvrdí, že ztížená komunikace byla způsobená 

pandemií. Jasné odpovědi na otázky ale stále nepřicházejí, spíše obecná, 

ničím nepodložená tvrzení.  

 

 

CO NA TO ODBORNÍCI 

Ke stavbě se začínají vyjadřovat různé osobnosti. Geolog, klimatolog, 

pedagog a spisovatel Václav Cílek projekt VRT komentuje: „Mají se 

využívat stávající komunikace. Kdybych chtěl udělat něco pro region, tak 

vrátím železniční dopravu tam, kde je omezovaná, jsou místa, kam se 

prakticky v sobotu nedostanete. Spíš bych to viděl na síť vlaků ve smyslu 

místních integrovaných systémů.  

Na mě tohle působí jako společenská zakázka. Jde o velké projekty, kde se 

dá utratit fůra peněz… navíc, otázka je, jestli ta doba tomu vůbec bude 

přát, vždyť ještě dva roky tady budou doznívat dopady covidu, zdražuje se, 

lidi začnou míň kupovat. Stavba VRT je v protikladu s tím, oč by se nám 

mělo jednat – o život v regionu, což ekonomicky souvisí s věcí které se 

říká lokální multiplikátor – aby peníze které se vydělají v regionu, aby se 

tam i utrácely, jinak kamsi odplývají. Po covidovém období se ukazuje, i s 

ohledem na klimatické změny, že lidem vyhovuje být spíše mimo město. 

 
 

BUDE TO EKOLOGICKÉ? 

Jedním ze zásadních argumentů Správy železnic je, že VRT bude 

ekologická stavba, která způsobí snížení produkce CO2. Na stavbu 

samotnou je přitom potřeba velké množství energie, tzn. velké množství 

CO2, jejím důsledkem bude i odstranění tisíců hektarů zelených ploch a 

záborů půdy, které mají potenciál CO2 dlouhodobě redukovat. Pohon pro 

železnici je elektrický, a elektřina se v České republice získává převážně z 

fosilních zdrojů.  

Václav Cílek k tomu dodává: „Tou stavbou vytváříte uhlíkový dluh na 

několik desetiletí. Z hlediska sta let se to může zdánlivě jevit jako 

pozitivní stavba, ale bůhvíkde budeme za sto let v energetice.“  

 

CO NA TO STAROSTOVÉ? 



Stavba VRT se dotkne asi dvou set vesnic a obcí. Většina starostů s její 

přípravou ale nesouhlasí, v důsledku čehož v poslední době vzniklo hned 

několik memorand. Správa železnic ale tvrdí opak. Za souhlas starosty 

považuje podpis na prezentační listině nebo přijatý mail. Jedním z odpůrců 

stavby VRT je i starosta obce Vyšehořovice Karel Stehlík. Dostavil se 

inkognito na jednu z prezentací a zeptal se, zda byl osloven i starosta 

vyšehořovické obce. Dostalo se mu odpovědi, že samozřejmě, i starosta 

Vyšehořovic prý souhlasí… 

 

MEMORANDUM VERSUS HLAVA XXII 

V květnu proběhla schůze v obci Vidice, jejímž účelem bylo předání 

otevřeného dopisu zástupcům Středočeského kraje na základě Memoranda 

starostů. Schůze se účastnili představitelé spolku VRTáci, zemědělců, 

starostové, krajští zastupitelé, zástupci Správy železnic a politici. Trvala 

několik hodin, mnoho věcí rozvířila, ale málo osvětlila.  

 

Po úvodu starosty obce Vidice začala prezentace zástupce zemědělců.  

Pan Jan Mikulka promluvil o projektu z pohledu daňového poplatníka, 

který pečlivě prostudoval všechny dostupné informace Správy železnic.  

„Stát peníze na výstavbu nemá, Evropská unie přispěje maximálně 11 

procenty, stát si bude muset půjčit. A to v době, kdy dluh dosahuje 2,5 

bilionů korun. 

Celá trasa nebude stát ve výsledku 600 miliard, jak uvádí Správa železnic, 

ale 1,5 bilionu, když započítáme inflaci a úroky. Správa železnic považuje 

za benefit  úsporu času cestujících ve všech dopravních modelech. 

Ohledně úspory cestovních dob si dovolím příklad: „Když někdo bydlí v 

Jihlavě a pracuje u Jihlavy, potom začne jezdit VRT do Prahy, kam pojede 

45 minut a 45 minut zpátky, tak kde je ta časová úspora, kterou Správa 

železnic vyčíslila na 44 miliard. 

Správa železnic dále uvádí, že jízdenka bude stát 0,90 Kč na kilometr, ale 

ve VRT jiných zemí je to 4-5 Kč na kilometr. 

To znamená, že buď to bude drahé a nebudou tím lidi jezdit a nebo to bude 

levné a my zaplatíme nejen stavbu, ale budeme dotovat i provoz. 

Chtěl bych se někoho ze Správy železnic zeptat na konkrétní čísla v 

souvislostech.“ 

 

Na tuto otázku zareagoval Martin Švehlík, ředitel odboru přípravy pro 

VRT: „My musíme každý den vyrazit po České republice, takže to teď 

určitě nestihneme do detailu probrat.“ 



 

Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního 

plánování Jiří Snížek krátce promluvil o pozitivním vlivu VRT na rozvoj 

venkova.  

Členka spolku VRTáci namítla : „Když jste nedávno vstupoval do politiky, 

na plakátu z volební kampaně jste měl heslo: ‚vrátit vodu krajině, 

nechceme zabetonovanou zem‘. A také jste tvrdil, že z hlediska regionů a 

územního rozvoje je důležité, aby se spíš rekonstruovalo, než stavělo nové. 

Aby po nás zbyla živá a nikoli zabetonovaná krajina. Jak se to slučuje s 

výstavbou VRT a s tím, jakým způsobem je tady plánovaná?“ 

 

Pan Snížek odpověděl:„Je to moje programová vize. VRT jsou tratě, které 

tu budou stovky let, my máme krajinu protkanou železnicemi z 19. století. 

Ty neodpovídají našim požadavkům na železniční dopravu, my se chceme 

dostat ekologicky k moři, za vzděláním.“ 

 

Jeden ze starostů vznesl dotaz: „Proč se rozrůstáme jako obce? Protože 

roste počet lidí, kteří nechtějí bydlet ve městě… Proč probíhá rušení 

stávajících tratí? Proč je nezkusit využít a dostat na ně lidi?“ 

 

Radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje Petr Borecký 

odpověděl: „My je nerušíme, my na nich pouze přestáváme objednávat 

dopravu, protože jsme usoudili, že to dnes nemá smysl.“ 

 

Na otázku, jaký bude VRT přínos pro Středočeský kraj, odpověděl, že 

„přímý přínos nebude žádný“. 

 

Ke konci schůze vznesla dotaz starostka městyse Suchdol: „Můžete nám 

sdělit, jak na celý projekt ušetříme?“ 

Odpověděla poslankyně a členka rozpočtového výboru:  

„Tím, že nebudeme utrácet peníze za věci, které jsou nesmyslné.“ 

„A ty nesmyslné jsou které?“ zeptala se starostka. 

Odpovědí paní poslankyně zároveň shrnula celou schůzi: „Chtěla bych 

říct, že jsem z té schůzky docela rozpačitá a smutná. Mrzí mě, že se 

setkávám s nepochopením toho, co chci říct. To, že se někde investují 

peníze, jsou to vydané peníze, ale ty efekty, které potom přinášejí, ty jsou 

vyšší, mohou přinést peníze do státního rozpočtu a slouží pak k tomu, že 

se financují důležité věci. Co jsem měla na mysli těmi zbytečnými výdaji. 

To, že se celá léta před volbami dávají dárky, které mohou pomoci, tak pak 



nezbývají peníze na ty věci, o kterých jste tady hovořili, jako je například i 

zavádění vysokorychlostního internetu. V takovéto atmosféře se nedá dojít 

ke konsensu a vy, pánové ze Správy železnic, za to trochu můžete.  

 

PACHATEL NEZNÁMÝ 

Mezitím přišla panu Novotnému zpráva z policie, že pachatel, který 

zatloukl na jeho zahradě kolík, je neznámý. Kolík přitom vypadá, jako 

všechny ostatní kolíky zatlučené geodety z rozhodnutí Správy železnic. 
 

Stavba VRT je uprostřed horlivých příprav a přitom stále zbývá spousta 

nezodpovězených otázek. Některé by se rozhodně zodpovědět měly. 

Možná víc, než zástupné „kdo zatloukl kolík“ nás například zajímá:„VRT 

bude stát kolik?“ 

 

 

 

 

 
 


