
Připomínky  
k Posouzení územních 
hledisek VRT  
v Ústeckém kraji 
od společnosti Atelier T-plan, s.r.o.

Vážené zastupitelky a zastupitelé  
Ústeckého kraje,

dne 30. 12. 2021 byl členům krajské pracovní 
skupiny k VRT doručen dokument posuzující 
varianty vedení VRT v našem kraji zpracovaný 
společností Atelier T-plan, s.r.o. 

Rádi bychom vás všechny touto cestou 
seznámili s výhradami, které vůči tomuto 
dokumentu oprávněně máme. 

Posouzení, které má sloužit jako východisko 
pro vaše pozdější rozhodování o aktualizaci 
Zásad územního rozvoje kraje, a tedy  
i o trasování VRT, trpí několika závažnými 
vadami.

 

Sami zpracovatelé potvrzují, že Posouzení  
bylo zpracováno s ohledem na zadání  
“podat shrnující, přehlednou, netechnickou  
a názornou informaci o problematice a vývoji 
návrhů řešení variant VRT v Ústeckém kraji… 
z těchto důvodů zvolil zpracovatel 
zjednodušený postup a metodu hodnocení.” 

Zastupitelstvo města Chlumce  
mesto@mesto-chlumec.cz

Výbor Fóra občanů Chlumecka, z.s.  
foch@stradov.cz

Posouzení variant  
není férovým srovnáním,  
a to zejména protože: 

▶  pracuje s fakty účelově,

▶  uvádí nepřesné či chybné 
údaje,

▶  obsahuje zjednodušené či 
zavádějící podpůrné materiály 
(tabulky, grafika),

▶  zcela chybí provedení 
náležitého geologického 
průzkumu a jeho závěry, 
posouzení sociologických 
dopadů na kvalitu života  
v Chlumci a Stradově během 
stavby a další.

V materiálu, který právě držíte v rukou, naleznete výčet jen několika 
nedostatků zhotoveného Posouzení.  Věříme, že vaše rozhodnutí 
o budoucnosti takto zásadního a důležitého projektu dopravní 
infrastruktury by se mělo opírat o naprosto přesná, ověřená fakta  
a hodnocení jdoucí do detailů, ne jen po povrchu.



Příroda, 
krajina 

Posouzení se vyhýbá hodnocení vy-
soce negativních vlivů stavby na cen-
né přírodní lokality (ohrožení lokality 
Natura 2000, likvidace údolí Šotolského 
potoka, nivy Habartického potoka, aj.). 

V těchto lokalitách žije až 20 druhů 
zvláště chráněných živočichů, při-
čemž jsou chráněni jak zákony ČR, tak 
někteří živočichové i příslušnými právní-
mi normami EU. Posouzení dále nezmi-
ňuje nebezpečí ohrožení zdrojů pitné 
vody, ignoruje nenávratné poškození 
kulturní krajiny a výrazné omezení re-
kreačního charakteru území. (1), (2). 

Posouzení argumentuje hořícími sloje-
mi v oblasti jezera Milada (Tuchomyšl 2), 
zde se ovšem žádné hořící sloje nevy-
skytují a jde o historickou záležitost.(3)

Hodnocení zájmového území z hlediska 
ochrany přírody a krajiny je ve studiích 
provedeno nedbale a často je nepřes-
né nebo neúplné (opět viz oponentní 
posudky). Krajinná studie, alespoň ve 
stručné podobě, chybí.(4)

Zdroj:(1) www.cenia.cz/eia/info/ULK816, (podnikatelský Záměr 
„Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice EUROFORM“), 
biologická hodnocení daného území opakovaně prováděná od 
roku 2014.  (2) Databáze Natura 2000 - Strádovský rybník  
https://natura2000.cz/Lokalita/Pruvodka/?id=249&grid=X6rEZ1F

(3) Palivový kombinát, 21. 7. 2021 [e-mail]. (4) Připomínky k 
„Posouzení územních hledisek vysokorychlostní tratě (rychlého 
železničního spojení) v Ústeckém kraji i a II.“, RNDr. Vladimír 
Cimbalník

Počet 
kolejí, hluk, 
prašnost
Na str. 11 PÚH, kap. 5 Údaje o Krušno-
horském tunelu se posouzení odkazu-
je na územně technickou studii z roku 
2015: “Zásadní koncepce včetně polohy  
a uspořádání Krušnohorského tunelu 
zůstává bez zásadních změn”.

Zcela chybí plánované roztrojení 
či rozdvojení každé ze dvou kolejí  
z tubusů pod Chlumcem a Stradovem. 
Posouzení tak neřeší reálnou hlučnost 
způsobenou brzděním souprav. (5)

Zcela chybí hluková studie a infor-
mace o stávající hlukové zátěži území. 
Posouzení se příliš nezabývá prašností  
v průběhu výstavby.  Je to sice přechod-
ný jev, ale vzhledem k předpokládané 
době výstavby (cca 10 let) jde o význam-
ný prvek, který dlouhodobě ovlivní kva-
litu života obyvatel (6).

Zdroj: (5) Studie proveditelnosti VRT Praha - Drážďany. (6) 
Připomínky k „Posouzení územních hledisek vysokorychlostní 
tratě (rychlého železničního spojení) v Ústeckém kraji i a II.“, 
RNDr. Vladimír Cimbalník

Geologie 
 

Hodnocení geologické stavby dotče-
ného území má charakter rešerše.  
To je v pořádku, ale ve zpracova-
ných podkladech se objevují závažné  
chyby a nepřesnosti. Chybí v nich  
také komplexní geologicko-geofyziká 
-lní studie území, včetně stru- 
kturně tektonické mapy a blokové  
stavby území. Je nutné řešit i širší  
územní vztahy z hlediska geolo- 
gicko-geofyzikálních posouzení, pro-
tože jde o oblast se zvýšenou seismi-
citou. Území, které bylo v historických 
dobách zasaženo důlní činností, také 
potřebuje návrhy doplňujících geolo-
gicko-geofyzikálních průzkumů ve vy-
mezených lokalitách. Důležitá bude  
i hydrogeologická studie.(7)

Portál na vjezdu VRT bude již na prů-
chodu Chlumcem a Stradovem plně 
zahlouben (PÚH str.11) x Toto tvrzení je 
nepravdivé neboť vzhledem ke geo-
logickým podmínkám v tomto místě 
je doporučeno Posouzením z hlediska 
geofyzikálnách aspektů z roku 2015 prv-
ní 2 km řešit otevřeným výkopem. Dále 
dosud nebyl proveden přislíbený nový 
komplexní geologický průzkum.(8)

Materiály zcela opomíjejí již několikrát 
zmiňovanou problematickou geologic-
kou stavbu Chlumecka a ignorují rizi-
ka, která jsou známá a město Chlumec 
přímo ohrožují. Informace o geologic-
kých problémech jsou využity pro od-
mítnutí VRT (okolí jezera Milada), jinde 
pak jako riziko vyhodnoceny nejsou.  
Neméně podstatné je chybějící posou-
zení vlivu 10 let hloubení tunelu, které 
ovlivní také stavby v jeho okolí. 

Zdroj: (7) Připomínky k „Posouzení územních hledisek 
vysokorychlostní tratě (rychlého železničního spojení)  
v Ústeckém kraji i a II.“, RNDr. Vladimír Cimbalník.

(8) Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního 
spojení Lovosice - Drážďany na území ČR. 2015. Posouzení z 
hlediska geofyzikálnách aspektů. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Typ 
přepravy 

PÚH na str. 4 jako argument pro umís-
tění trasy z Ústí n.L. do Krušnohorského 
tunelu  uvádí především zkrácení jízd-
ní doby, obsloužení většího množství 
obyvatel, zvýšení kapacity želenice 
a navozuje tak dojem převládajícího 
charakteru osobní přepravy X Krušno-
horský tunel pro trať vedoucí přes Chlu-
mec do centra Ústí n./L. je zásadní pře-
devším pro nákladní dopravu (9), např. 
kapacita osobní železniční přepravy  
z Ústí n./L. do Prahy je dnes dostatečná, 
vlaky dosahují průměrné vytíženosti do 
50% (10). 

Benefit v podobě rychlejšího spojení do 
Prahy či Drážďan sice pro obyvatele Ústí 
případný terminál v centru města může 
představovat, stejně jako zvýšení atrak-
tivity Ústí pro jeho rozvoj jako regionál-
ního centra, avšak pouze za podmínky 
splnění řady strategických předpo-
kladů (značné investice do dopravních 
staveb, návazné infrastruktury, zlepšo-
vání kvality veřejného prostoru, atd.).  
Provedený výzkum dopravního chová-
ní obyvatel regionu také naznačuje, že 
případná rychlejší dopravní dostupnost 
Prahy bude mít za následek spíše odliv 
kvalifikovaných pracovních sil, nežli 
příliv, stejně jako nenasvědčuje tomu, 
že by se lidé pracující v Praze stěhovali 
do Ústí nad Labem z důvodu např. niž-
ších životních nákladů. (11)

Zdroj: (9) SP CEDOP EGIS 01/2019, str. 11, (10) SP 2020 část 
Přepravní prognóza, str. 14, (11) Píša J., Rybová, K. (2021). 
Vysokorychlostní tratí směrem k rozvoji regionu? Geografické 
rozhledy 31(2).

Chyby  
v mapách  
a zákresech
PÚH ve druhé části na str. 28 obsahu-
je obrázek Detail řešení VRT v úseku 
průchodu Ústím nad Labem, kde je 
vedení trati přes Labe zakresleno špat-
ně, neboť nekoresponduje se zákresem 
ve výkresech studie proveditelnosti. 
Stavba zásadně zasáhne velmi frek-
ventovanou dopravní tepnu města  
(kruhový objezd pod Větruší, křižovatka 
Pražská-Přístavní ulice, podjezd k Fóru, 
Lanovka na Větruši), kterou lze velmi 
špatně nahradit objízdnými trasami. 

Další zkreslené jsou informace v té-
mže materiálu na str. 30, kde je mapa  
s vyznačením 500m od záústění tunelu 
k nejbližší zástavbě v Chlumci. To je ve 
skutečnosti 350m k nejbližší zástav-
bě ve Stradově. Dále trať 090 (jak je 
uvedeno na s. 25 a 26) neprochází pod-
dolovaným územím, jde o trať 130.

Zdroj: (12) Studie proveditelnosti VRT Praha - Drážďany.


