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VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – ÚSTÍ PŘISPĚJE K ROZVOJI REGIONU 
 
Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce 
dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem 
dojedeme za necelou půl hodinu? Jaké další přínosy může výstavba 
vysokorychlostní tratě regionu přinést?  
 
Asi 130 zástupců státní správy, regionů, obcí, výzkumných institucí i soukromých 
firem se přišlo seznámit s výsledky projektu přeshraniční spolupráce pro rozvoj 
železniční dopravy mezi Saskem a Českem.  
 
Projektoví partneři konferencí v německém Freibergu završili tříletou spolupráci, 
kterou shrnuli v krátkých tematických blocích zaměřených na dopravní, 
socioekonomickou, ale i geologickou stránku výstavby a následného provozu 
plánované vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou, Ústím nad Labem  
a Drážďanami. V průběhu prací bylo důkladně zmapováno komplikované 
geologické podloží, které se nachází v prostoru budoucích tunelů, jimiž trať povede 
v úsecích pod Krušnými horami a Českým středohořím. Stavba byla rovněž 
zhodnocena z hlediska širších vazeb na systémy veřejné dopravy a administrativní 
náležitosti spojené s procesy územního plánování na české i saské straně. 
 
Tým z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je autorem studie zkoumající 
možné společenské i hospodářské dopady připravované trati. Ostatně i vy jste se 
možná zapojili do dotazníkových šetření zjišťujících, jaký by mohl být v budoucnu  
o vysokorychlostní trať zájem.  
 
„Na základě výsledků můžeme odhadovat, že při polovičním zkrácení cestovní doby 
a zachování srovnatelných cen by mohlo dojít k nárůstu počtu cestujících o více 
než polovinu,“ shrnuje Jan Píša z ústecké univerzity.  
 
Značné přínosy lze očekávat zejména v blízkosti budoucích zastávek, odkud bude 
podstatně zlepšená dopravní dostupnost, a navíc dojde k výraznému zatraktivnění 
prostoru v okolí nádraží, kde mohou vznikat komerční prostory pro nejrůznější 
služby od běžných obchodů, po kanceláře významných firem.  
 
Největší prospěch z vysokorychlostního vlaku může mít Ústí nad Labem, pro 
které vybudování jeho stanice bude znamenat nejen lepší spojení do Prahy, 
Drážďan a vzdálenějších měst, ale také příležitost pro oživení městského centra, 
vytvoření nových pracovních míst a zastavení odlivu vzdělaných obyvatel. Geograf 
Vladan Hruška (UJEP) upozorňuje však na fakt, že železnice sama o sobě region 
nespasí: „Vybudování zastávky vysokorychlostního vlaku představuje pro město  
a jeho okolí velký potenciál, pozitivní změny však nepřijdou automaticky. Je 
potřeba, aby se klíčoví aktéři v regionu v čele s městem Ústí nad Labem na projekt 
dobře připravili a ukotvili ho do svých strategií.“  
 
Dle aktuálních odhadů by se první cestující vysokorychlostním vlakem na této trase 
mohli svézt kolem roku 2035.  
 
Projekt je realizován v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaném Evropskou 
unií. Jeho lídrem je Správa železnic. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je 
spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů. 
 
Kontakt: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D., kristyna.rybova@ujep.cz, 475 283 151, 
               IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP  
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