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Vě tší zásilky na vě tší vzdálenosti zásadně nepatř í na silnici, ale na železnici. Doprovázená kombinovaná doprava
(ROLA, nejen Lovosice- Drážď any) není optimálním ř ešením, neboť př eváží i samotná auta, která zde mají
charakter balastu. Optimálním ř ešením je př evážení zboží v kontejnerech, které lze snadno př eložit z lodi na vlak
a z vlaku na auto, které zajišť uje jen rozvoz ke konečnému uživateli, pokud nemá žel. vlečku (nedoprovázená
kombinovaná doprava). Výstavba dálnic je prostř edkem, jak př ilákat do země množství kamionů a zničit si
silnice i životní prostř edí. Je nutné smeknout př ed Švýcarskem a Rakouskem, které omezují kamiony i př es
neomalený nátlak EU. Nelze též zapomínat, že tě žké kamiony jsou hlavním zdrojem opotř ebení silnic i dálnic,
ale za užívání silnic platí jen zanedbatelné částky.
Kdo je šků dcem (ekoter oristou)?
Od stoupenců dálnic často slyšíme, že ekologové a další občanské iniciativy (NGO), bojující proti výstavbě
dálnic, jsou šků dcem rozvoje, a ně kdy i ekoteroristy. Co ř íkají fakta? 1. Dálnice D11 Podě brady-Hradec
Králové. V rozporu se zákony nebyly NGO př ipuště ny 3x k ř ízením o povolení stavby, 3x se odvolaly, soud jim
dal za pravdu, takže se ř ízení muselo opakovat, což trvalo 2+2+1 = 5 roků .
2. Vně jší okruh Prahy, úsek Ruzyně - stř edem Suchdola-Bř ezině ves. Trasa z r. 1934 byla v r. 1975 z dů vodu
ochrany životního prostř edí v šestitisícovém Suchdole zrušena, v r. 1991 se k ní pražští radní vrátili a od té doby
lámou Suchdolské. Ti se s podporou NGO statečně brání. Jsou mně známy dvě podstatně lepší alternativy.
Zpoždě ní je zatím 12 let.
3. Dálnice D8 př es CHKO Č eské stř edohoř í. V 80. letech se př edpokládala málo konfliktní trasa na bázi
dosavadní státovky s východním obchvatem Velemína a 3,5-4 km dlouhým tunelem pod hlavním hř ebenem
Č eského stř edohoř í, mimo sesuvná území. V r. 1993 ministr Stráský zablokoval mosteckou a libereckou variantu
dálnice Praha-Drážď any, v r. 1995 byla vybrána riskantní trasa př es pě t velkých sesuvných území v regionu,
která ničí vzácnou př írodu i krajinný ráz regionu. EIA v r. 1996 byla fraškou. Výjimka ze zákona o ochraně
př írody a krajiny byla od ministra Kužvarta získána pod hrozbou jeho odvolání z funkce. Př i územním ř ízení v r.
2001 byl objeven endemický jeř áb český (+12 dalších zvlášť chráně ných druhů ). V r. 2002 ho ně kdo s asi 100
dalšími stromy vykácel. Zpoždě ní činí zatím sedm let. Stavba je právně neprů chodná a technicky silně riziková.
4. Dálniční obchvat Plzně . Vláda Č R jej schválila v r. 1991 v nekonfliktní trase KU na okraji zástavby mě sta.
Mě l být hotov v r. 1997. Námě stek primátora a pozdě jší primátor Prosek ale z dů vodů spekulace s pozemky
prosazoval citelně horší a dražší trasu SU př es vrch Valík. V r. 1994 dosáhl změ ny trasy cestou porušení ř ady
zákonů . Vrchní soud dal NGO v r. 1997 za pravdu. Vedení Plzně zvolilo strategii př eválcovat platné zákony. Za
tím účelem př es čtyř i plzeň ské poslance prosadilo zákon o dálničním obchvatu Plzně v nezákonné trase SUK2
př es vrch Valík. Vrchní soud pak ve strachu v rozporu s právem zrušil své rozhodnutí z r. 1997. Dnešní zpoždě ní
osm let mů že ještě narů st, protože ně která porušení zákonů jsou stále ve hř e. 5. Dálnice D47 na Ostravu. Tuto
dopravně neodů vodně nou dálnici vymyslel ministr Ř íman. K jejímu zdů vodně ní prosadil dopravně i ekologicky
špatný jižní obchvat Frýdku-Místku, nenapojující Ostravu na dálnici R48. D47 se chytl z populismu M. Zeman.
Prosadil její výstavbu soukromou firmou Shiran Group za koloniálních podmínek pro Č R. Málo schopné
Ř editelství silnic a dálnic by ji postavilo a provozovalo podstatn ě levn ě ji. Hlavními kritiky D47 byly NGO. Dnes
se k nim př idali mnozí další včetně Ř ímana. Vláda V. Špidly se rozhodla odstoupit od smlouvy s firmou Shiran
Group s tím, že dálnici postaví Ř editelství silnic a dálnic. Zatím činí časové ztráty dva roky. I př es penále snad 1
mld. Kč má př ijít dle vlády Č R asi o 40 mld. Kč levně ji.
Zpomalení ku prospě ch vě ci
Významným argumentem pro setrvávání na špatně trasovaných dálnicích byl argument zpomalení jejich
výstavby v dů sledku změ ny trasy. Praxe ale ukazuje, že setrvávání na špatné trase př i vytrvalém odporu NGO a
poškozených obcí a občanů ji zdržuje podstatně déle. Je ekoteroristou ten, kdo prosazuje dálnici často ve špatné
či nezákonné trase nebo ten, kdo se jí brání? Je pravda, že mě rná spotř eba pohonných hmot a mě rné emise jsou
př i delší jízdě po ucelené dálnici asi o tř etinu menší než př i jízdě mimo dálnici. Je pravda, že se uvolně ná
státovka po postavení dálnice ztiší. Je pravda, že mě rná nehodovost na dálnici je asi tř etinová. Je pravda též, že
postavení ucelené dálnice zásadně zvýší ježdě ní auty v daném smě ru v Č R asi 3x. Jedno zdvojnásobení provozu
je způ sobeno př etažením dopravy z železnice a MHD, druhé vytvoř ením dopravy, která by bez dálnice
nevznikla. Výsledkem je, že spotř eba pohonných hmot a emise vzrostou absolutně 2x, nehodovost se nezmě ní

(opticky se jí část př esune na navazující silnice) a hluk se sníží na uvolně né státovce, ale zvýší na dálničním
koridoru a na návazných silnicích. Výstavba dálnice a zař ízení s ní spojených zabírá množství pů dy a i př i
dobrém trasování vytvář í tě žký dě licí efekt (dálnice Praha-Brno-Bratislava).
Bez protestů bychom mnohde již nejezdili
Každý rok část peně z vyčleně ných na výstavbu dálnic byla nakonec použita na opravy silnic, výjimečně i
železnic. Je možné, že kdyby odpů rci dálnic nezdržovali jejich výstavbu, byly by již ně které silnice zcela
nezpů sobilé provozu, tzv. vyježdě né. Současným šlágrem dálničář ů je prosadit v parlamentu zákon o dálnicích
jako veř ejně prospě šných stavbách, které lze ve veř ejném zájmu prosazovat v rozporu s platnými zákony. Nečiní
tak ale ve jménu rozvoje ekonomiky, ale ve jménu rozvoje mafiánského kapitalismu. Argument, že bez
systematického hrubého porušování platných zákonů nelze dálnice stavě t, jen ilustruje marasmus, do kterého se
dopravní politika Č R dostala.

