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Annotation 

Thesis describes the progress and current stage in the process of shifting the 

communication I/13 in the section between the town of Děčín and highway D8.  

First there is a brief characterization of the space in which the construction should be done. 

The construction has several historical and environmental properties and areas. 

There is also the description of current stage of this part of road and its traffic including   

the amount the car accidents and reasons for the shifting. 

Thesis presents the options which are considered by the investor of the construction and its 

alternative proposal from the Ministry of the Environment of the Czech Republic. 

There is also mentioned the future under the condition of keeping up with the current stage. 

The conclusion of the thesis is the evaluation of all the suggested ideas according to 

evaluating criteria together with the listing of the options which is the most convenient due 

to the criteria. 

Keywords: surface route, accumulative traffic load, environment 

Anotace 

V práci je popsán vývoj a současný stav procesu hledání přeložky komunikace I/13 

v úseku mezi městem Děčín a dálnicí D8. Nejprve je stručně charakterizován prostor, ve 

kterém má být stavba realizována spolu s několika historicky a environmentálně 

zajímavými objekty a oblastmi. Dále práce obsahuje popis současného stavu tohoto úseku 

komunikace a provozu na něm včetně vývoje počtu dopravních nehod a důvodů pro 

přeložku. Následuje přehled variant uvažovaných investorem stavby s jejich popisem a 

charakteristika alternativních návrhů Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Jako poslední je popsán výhled do budoucna při zachování stávajícího stavu. Závěrem 

práce je zhodnocení všech navrhovaných alternativ podle stanovených hodnotících kritérií 

spolu s uvedením varianty, která těmto kritériím nejvíce vyhovuje. 

Klí čová slova: pozemní komunikace, rostoucí dopravní zatížení, životní prostředí 
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V práci jsou použity tyto jednotky a jejich značky: 

Veličina Název jednotky Značka jednotky 
Délka kilometr km 
Délka metr m 

Hmotnost tuna t 
Čas hodina hod 

Čas minuta min 
Rychlost kilometr za hodinu km/hod 

V práci jsou použity tyto zkratky:  

AETR Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
cca přibližně 
CO oxid uhelnatý 
CO2 oxid uhličitý 
č. číslo 
ČD České dráhy 
DPH daň z přidané hodnoty 

EIA 
Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy číslo 
4 zákona číslo 100/2001 Sb. 

CHKO chráněná krajinná oblast 
inv. nákl. investiční náklady 
IZS Integrovaný záchranný systém 
Kč Koruna česká 
m. n. m. metr nad mořem 
MD Ministerstvo dopravy České republiky 
MHD městská hromadná doprava 
mil. milión 
mld. miliarda  
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N2O oxid dusný 
např. například 
NOx oxidy dusíku 
Policie ČR Policie České republiky 
resp. respektive 
tis. tisíc 
tj. to je, tj. 
tzv. tak zvanou, tak zvaný, tak zvaně 
vč. včetně 
z.č. zákon(a) číslo 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce je tvořena šesti základními kapitolami a závěrem. V rámci 

jednotlivých kapitol je charakterizován prostor, ve kterém má být stavba provedena, 

nynější stav a důvody pro přeložku stávající komunikace I/13. Alternativními používanými 

názvy pro přeložku jsou dálniční přivaděč či propojení Děčína s dálnicí D8. Dále jsou 

obecně popsány jednotlivé uvažované varianty přeložky spolu s problémy, které se k nim 

váží, riziko zachování stávajícího stavu spolu s výhledem do budoucna a na závěr jsou 

všechny varianty vyhodnoceny a je uvedeno mnou preferované řešení. V práci jsou použity 

metody popisné a analytické. 

Počet automobilů a jiných motorových vozidel využívaných člověkem vykazuje 

každoroční početní nárůst (snad jen s výjimkou let 1999 až 2001, viz Tabulka 1). 

S ohledem na tento neutuchající trend je zcela zřejmé, že nejen komunikace jako takové, 

tedy jejich šířkové a spádové poměry i samotné technické a technologické provedení, ale 

také celková hustota silniční sítě 

nemůže nárůstu vozidel 

vyhovovat bez omezení, což 

dokládá i skutečnost, že se touto 

problematikou zabývá nejen 

samospráva v dotčených 

oblastech spolu s vlastníky 

komunikací, ale že je tomu 

věnována pozornost i vládou 

České republiky, která 

usnesením č. 1064 dne 19. září 

2007 schválila Harmonogram 

výstavby dopravní infrastruktury, 

který obsahuje seznam 90 vysoce zatížených průtahů sídly [zdroj 13]. Do tohoto seznamu 

byla zařazena i v této práci řešená část komunikace.  

Již v současné době není nejen na silnici I/13 v úseku mezi Děčínem a Libouchcem 

výjimkou, že se stáváme svědky situací, kdy v dopravních špičkách nepřetržité kolony 

jedoucích motorových dopravních prostředků neumožní ani bezpečné přejití chodců. Tato 

Rok Těžká Osobní Moto Celkem 
1994 308 914 2 923 916 402 882 3 635 712 
1995 329 414 3 043 316 404 393 3 777 123 
1996 376 022 3 192 532 406 110 3 974 664 
1997 402 353 3 391 541 409 880 4 203 774 
1998 443 939 3 492 961 407 256 4 344 156 
1999 386 750 3 439 745 345 590 4 172 085 
2000 387 287 3 438 870 317 610 4 143 767 
2001 406 744 3 529 791 317 434 4 253 969 
2002 434 823 3 647 067 316 411 4 398 301 
2003 445 022 3 706 012 313 276 4 464 310 
2004 470 774 3 815 547 317 688 4 604 009 
2005 510 752 3 958 708 333 962 4 803 422 
2006 559 395 4 108 610 353 616 5 021 621 
2007 621 772 4 280 081 384 285 5 286 138 
2008 671 396 4 423 370 414 434 5 509 200 

Tabulka 1 - Počet registrovaných vozidel v ČR [Zdroj 03] 
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komunikace je totiž využívána nejen vozidly obyvatel a firem z této oblasti, ale také 

nákladními vozidly v mezinárodní autodopravě, ať již z Evropské unie řídících se ve své 

činnosti nařízeními Rady Evropské unie, tak i vozidel ze třetích zemí podléhajících dohodě 

AETR. Nezřídka tak vznikají kolizní situace jak mezi vozidly a chodci, tak i mezi vozidly 

samotnými. Logickým vyústěním je potom fakt, že neustále rostou přímé i nepřímé 

náklady spojené s likvidací takto vzniklých škod jak na majetku, tak i na zdraví, což 

v konečném důsledku stojí nemalé finanční prostředky každého z nás. Jedním z dalších 

nezpochybnitelných důsledků je také to, že při jízdě či dokonce popojíždění v kolonách 

roste spotřeba paliva a tím stoupají i emise výfukových plynů, které jsou motorovými 

vozidly vyprodukovány. Není třeba dodávat, že i samotný vzestup spotřeby paliva má 

negativní vliv na životní prostředí, ať už kvůli těžbě, zpracování či přepravě ropy nebo 

ropných produktů, byť se může zdát, že přibližně patnáctikilometrový úsek jedné jediné 

komunikace nemá globálně žádný postřehnutelný vliv. Kromě těchto nepřímých 

negativních dopadů existují i dopady přímé, tj. poškozování životního prostředí a člověka 

výfukovými plyny. 

Jako důvody, pro které jsem si zvolil téma bakalářské práce z oblasti rozvoje silniční 

sítě, které samo o sobě velice úzce souvisí s ekologií a ochranou klimatu, mohu uvést 

zejména blízkost této problematiky mé pracovní náplni, ke které v současné době patří 

objasňování a zpracovávání příčin a vzniků silničních dopravních nehod. Dále nemohu 

opomenout i skutečnost, že oblastí mého bydliště prochází silnice I/13 a já mám možnost 

přímo sledovat nárůst dopravy na této komunikaci, jejíž důležitost a dopravní zatíženost 

stále stoupá nejen s ohledem na výstavbu dálnice D8, ale, jak jsem již uvedl, i s prostým 

faktem, že stále roste počet automobilů používaných jednotlivými rodinami a firmami 

nejen v této oblasti. 

Cílem mé práce je popsat důvody pro a proti stavbě dálničního přivaděče v různých 

navrhovaných variantách v souvislosti s ovlivněním životního prostředí, lidského osídlení 

a člověka, včetně analýzy současného stavu příprav a provádění této stavby. 
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2. DOTČENÉ ÚZEMÍ, JEHO ZAJÍMAVOSTI A HISTORIE 

Lokalita, které se plánovaná výstavba přeložky silnice I/13 v části mezi městem 

Děčín a dálnicí D8 dotýká a jíž se zabývá má práce, není pouze územím přímo stavbou 

zasažené, ale jedná se o prostor daleko rozsáhlejší, neboť se tato komunikace stane po 

svém zprovoznění důležitým článkem rozvoje jak meziregionální, tak mezinárodní 

spolupráce. Dotýká se kromě samotného města Děčína, Jílového a obce Libouchec (viz. 

Obrázek 1) zejména území Benešova nad Ploučnicí, České Kamenice, České Lípy či 

Liberce. Již v současnosti je tato komunikace páteřní složkou dopravní infrastruktury 

spojující Ústecký region spolu s přilehlými částmi Spolkové republiky Německo s regiony 

Libereckým a Českolipským. Důležitost komunikace ještě vzroste po kompletním 

zprovoznění dálnice D8, která je v současné době ještě ve výstavbě.  

Obrázek 1 - Celkový pohled na řešenou lokalitu [Zdroj 02] 

Území přímo stavbou dotčené leží na rozhraní dvou překrásných, i když místy 

lidskou činností do značné míry poznamenaných, chráněných krajinných oblastí České 

středohoří a Labské pískovce, jejichž vzájemná hranice je, dá se říci, tvořena Jílovským 

potokem. CHKO Labské pískovce se rozkládá na levém břehu Jílovského potoka a na 

pravobřežní části je rozprostřena CHKO České středohoří.  Jedná se o území s poměrně 

dosti hustou zástavbou zejména obytných domů. Tato zástavba je soustředěna ponejvíce 

v okolí silnice I/13, tedy na obou březích Jílovského potoka. Tento potok se svými 
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v současné době již téměř kompletně zpevněnými břehy, ve vzájemné kombinaci s hustým 

provozem na komunikaci I/13, tvoří v některých úsecích opticky i psychologicky hráz 

předělující zastavěná území na dvě části. Tím se vytváří i potenciální riziko vzniku 

kolizních situací mezi vozidly a chodci, zejména těmi mladšími, kteří si nejsou plně 

schopni uvědomit dosah a dopad chvilkové nerozvážnosti a nepozornosti při své účasti na 

silničním provozu. Na pravobřežní části potoka lze konstatovat zástavbu daleko méně 

hustou s ohledem na skutečnost, že terén má zde větší sklon než na břehu levém a strměji 

zde stoupá k vrcholkům kopců. Nejhustší osídlení je samozřejmě v centrech sídelních 

útvarů (kudy právě vede zmiňovaná komunikace I/13) a směrem k jejich okrajům hustota 

zástavby klesá.  

Krom zastavěného území se zde nachází louky i lokality hustě zalesněné, jejichž 

skladbu tvoří zejména lesy jehličnaté a smíšené. Tyto plochy se vyznačují rozmanitou 

skladbou jednotlivých rostlinných druhů. V neposlední řadě je třeba uvést, že jde o území 

s vysokým podílem sesuvných ploch, který je jedním z nejpočetnějších v prostoru Českého 

masivu. Tato skutečnost má zásadní vliv na rozhodování a vyhodnocování jednotlivých 

uvažovaných variant, neboť jsou uvažovány i trasy s podílem vedení komunikace pod 

povrchem země a tudíž je zde třeba zohlednit i riziko nestability horniny, ve které bude 

stavba tunelů probíhat. 

2.1 CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 

Rozloha této druhé největší CHKO v České republice, která je charakteristická svými 

kuželovitými tvary kopců, je 1063 km2 [zdroj 10]. Jejím nejníže položeným místem je se 

122 m. n. m. Děčín, resp. hladina řeky Labe v Děčíně. Naopak nejvýše, v 837 m. n. m., leží 

meteorologicky a vojensky využívaná Milešovka, která se řadí mezi naše největrnější 

vrcholy. CHKO České středohoří je jedna z nejbohatších oblastí České republiky co do 

množství a různorodosti fauny a flóry. Z celkové rozlohy této CHKO se připravovaný 

záměr dotýká nejvíce Ústeckého středohoří a Děčínské kotliny. 

2.2 CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE 

Tato CHKO, jak už název napovídá, s převážně pískovcovým podložím, celkovou 

rozlohou 250 km2 [zdroj 10] a velkým množstvím forem skalního reliéfu se rozprostírá 
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v rozmezí nadmořských výšek 115 m (hladina řeky Labe u obce Hřensko) a 723 m, ve 

které leží Děčínský (nebo také Vysoký) Sněžník. Najdeme zde rozmanité druhy flóry, pro 

příklad bych uvedl lýkovec jedovatý, vranec jedlový, vzácný rojovník bahenní či různé 

druhy mechů. Jako příklad fauny uvádím zvěř lovnou, např. zde žijí jeleni či zvěř černá, 

dále lišky a nemohu nepřipomenout původního obyvatele našich lesů chráněného rysa. Žijí 

zde také různé druhy sov, které inspirovaly tvůrce znaku města Jílové. Z této CHKO je 

částí, která je nejvíce dotčena záměrem stavby přivaděče Děčínská vrchovina se svojí 

Sněžnickou hornatinou. 

2.3 PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY 

2.3.1 JÍLOVSKÉ TISY 

Jedná se o populaci tisu červeného (latinsky Taxus baccata L.), která je situována na 

severním svahu vrchu Výrovna. Po úpatí tohoto svahu, který leží na hranici mezi centrální 

částí města Jílové a jeho částí Modrá, prochází železniční trať a s ohledem na množství 

uvažovaných variant hrozí tomuto území větší či menší újma, která bude ovlivněna tím, 

zda a jakým způsobem zde bude přeložka vedena. 

2.3.2 PRAVČICKÁ BRÁNA 

Lokalita CHKO Labské pískovce je krom jiného i významným turistickým cílem, 

mezi zřejmě neznámější místa patří 

Hřensko se svými soutěskami řeky 

Kamenice a Vysoký Sněžník v Jílovém. 

Zařadit sem je možné i Pravčickou bránu 

(viz. Obrázek 2), která byla v roce 2009 

medializována jako jeden z vážných adeptů 

na nominaci mezi novodobé divy světa. 

Z této CHKO je částí, která je nejvíce 

dotčena záměrem stavby přivaděče 

Děčínská vrchovina se svojí Sněžnickou 

hornatinou. Stavba jako taková se však ani Pravčické brány, ani Sněžnické hornatiny 

nedotkne. 

Obrázek 2 - Pravčická brána [foto autor] 



Pavel Kumstát: Propojení Děčína s dálnicí D8 a jeho vliv na životní prostředí 

2010  6 

2.3.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V JÍLOVÉM 

Ve výčtu ekologicky zajímavých lokalit si dovolím také krátce připomenout 

zajímavý objekt Základní školy, který se nachází v Jílovém na náměstí (nadmořská výška 

254 m.), a je od stávající komunikace I/13 vzdálen přibližně 200 m. Půdní prostory této 

školy jsou významnou přírodní památkou, konkrétně stanovištěm letní kolonie netopýra 

velkého. Vzhledem k regionálnímu významu této lokality pro výskyt uvedeného netopýra 

je režim na tomto místě dosti omezen, a to zejména v oblasti stavebně rekonstrukční. Také 

pohyb osob v těchto prostorách je do značné míry regulován a měl by se omezit na pokud 

možno pouze odstraňování nahromaděného trusu, a to ještě v intervalech co nejdelších, 

nejlépe jednou ročně mimo období výskytu těchto živočichů. Také tohoto objektu, stejně 

jako Pravčické brány, se stavba přivaděče přímo nijak nedotkne. 

2.3.4 OVČÍ MŮSTEK 

Jednou z nejvýznamnějších památek, která je řešeným úsekem komunikace I/13 

přímo dotčena, je Ovčí můstek 

v Děčíně IV - Podmoklech. Tato 

historická stavba, jak je zřejmé 

z fotografie (Obrázek 3), se nachází 

v těsném sousedství ulice 

Pivovarské, po které silnice I/13 

probíhá. Můstek je zhotoven 

z pískovce a čedičových valounů. 

Podle názvu lze odhadnout, že byl 

určen pro stáda ovcí, která musela 

překonávat Jílovský potok. 

Postaven byl v šestnáctém století a jeho vysoké klenutí bylo uzpůsobeno pro splavování 

dřeva a cílem byla i odolnost proti povodním, což se projektantům a stavitelům 

prokazatelně podařilo naplnit. Jako další důvod vysokého klenutí je uváděna neshoda na 

financování jeho stavby, při které se nechtěl účastnit žádný z vlastníků okolních pozemků. 

Stavba byla placena pouze jedním z nich, a ten vysokou klenbou zabránil možnosti 

používat tento můstek povozům, ale překonat ho mohli pouze pěší a již zmiňované ovce. 

Obrázek 3 - Ovčí můstek [foto autor] 
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3. SOUČASNÝ STAV SPOLU S DŮVODY K REALIZACI 

STAVBY, VÝVOJ NEHODOVOSTI 

Vzhledem k nynější dopravní zatíženosti (viz Obrázek 4) a zejména jejímu výhledu 

do budoucna (viz. Obrázek 7, Obrázek 8) jsem přesvědčen, že vytvoření přeložky silnice 

I/13 je důležité zejména v souvislosti s důvody, které jsem uvedl v prvních kapitolách své 

práce, tedy např. narůstání výskytu souvislých kolon jedoucích vozidel v rámci dopravních 

špiček. Zachování stávajícího stavu je proto značně nežádoucí. Vždyť v průměru projíždí 

v současnosti v Jílovém, konkrétně v části Martiněves, zhruba 12 tis. vozidel denně. S tím 

souvisí problémy nejen s pohybem chodců a ostatních účastníků silničního provozu, ale 

také roste zátěž na životní prostředí. To, ačkoli nás přesvědčilo o své velmi vysoké 

schopnosti regenerace, si už v dané lokalitě vytrpělo dost, stačí vzpomenout na tzv. kyselé 

deště a tím spojený katastrofální stav lesních porostů na Sněžníku. 

Obrázek 4 - Zatížení komunikace I/13 v r. 2009 [Zdroj 09] 
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3.1 NEHODOVOST A DALŠÍ PROBLÉMY LOKALITY 

Tabulka 2 - Dílčí rozbor nehod evidovaných Policií ČR v řešeném úseku [zdroj 08] 

 V předchozí části uvedené konstatování, tedy nemožnost zachování současného 

stavu (dále také nulová varianta či varianta V(0)), je podloženo i současným vývojem výše 

hmotných škod vzniklých při dopravních nehodách (DN), který vykazuje stálý nárůst (viz 

Graf 2). Konkrétní data o celkovém počtu nehod na úseku komunikace I/13 mezi centrem 

města Děčín a napojením na dálnici D8 nejsou, a ani nemohou být, k dispozici, v tabulce 

(Tabulka 2) uvádím jen počty dopravních nehod Policií ČR v tomto úseku evidovaných. 

Stav reprezentovaný touto tabulkou, ve které je zřejmý neustálý a v posledním roce (2009) 

poměrně dosti razantní pokles počtu dopravních nehod, je však zřejmě dosti odlišný od 

stavu skutečného. Tento pravděpodobný rozdíl je dobře patrný porovnáním uvedené 

tabulky s následujícími grafy České kanceláře pojistitelů. Druhý z těchto grafů, ve kterém 

jsou uvedeny škody vzniklé z dopravních nehod (řešené některou z pojišťoven 

likvidujících škody z povinného ručení), je podle mého názoru v současné době zřejmě 

jediným relevantním podkladem pro určení vývoje v této oblasti.  

Graf vývoje počtu nehod šetřených Policií ČR (Graf 1), ve kterém jsou zahrnuty 

všechny dopravní nehody na území celé České republiky šetřené policií, naopak naprosto 

potvrzuje vývoj, který reprezentuje tabulka rozboru nehod na předmětném úseku. Pro tento 

   v obci mimo obec   celkem 
   2007 2008 2009 2007 2008 2009   2007 2008 2009 

P
ře

hl
ed

 celkem DN 104 97 65 27 19 19   131 116 84 

DN blokově 62 56 25 6 8 5   68 64 30 

DN SKPV 2 5 5 4 3 1   6 8 6 

předáno správnímu řízení 31 19 15 9 3 4   40 22 19 
                  

P
ří
č
in

a 

nezaviněná řidičem 5 2 4 5 5 6   10 7 10 

rychlost 19 20 20 3 2 2   22 22 22 

předjíždění 3 5 2 3 0 0   6 5 2 

přednost 13 8 7 12 6 7   25 14 14 

způsob jízdy 64 62 32 4 6 4   68 68 36 

technická závada 0 0 0 0 0 0   0 0 0 
              

Z
av

in
ě
ní

 řidič motorového vozidla 99 94 59 22 14 13   121 108 72 

řidič nemotorového vozidla 0 1 2 0 0 0   0 1 2 

chodec 3 1 2 0 0 0   3 1 2 

zvěř 2 1 1 5 5 5   7 6 6 
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stav nemám jiné vysvětlení, než jeho ovlivnění legislativními změnami v oblasti povinnosti 

(resp. nepovinnosti) nahlašování dopravních nehod Policii ČR, zejména v souvislosti s výší 

vzniklé škody. 

Graf 1 - Vývoj počtu nehod šetřených PČR [Zdroj 5] 

 

Ke správné interpretaci předchozích graficky prezentovaných údajů musím zdůraznit 

skutečnost, že se v těchto grafech neuvádějí počty škodních událostí, ale celková výše 

hmotné škody, jejíž nárůst může být poněkud odlišný od skutečného vývoje počtu 

Graf 2 - Škody z povinného ručení [Zdroj 5] 
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silničních dopravních nehod. Ale s ohledem na to, že v předmětném období nedošlo 

k žádnému výraznému, skokovému či jinak razantnímu navýšení cen automobilů nebo 

k nárůstu hodnoty vozového parku používaného na komunikacích v České republice (došlo 

spíše ke snížení cen automobilů [zdroj 04]), nedomnívám se, že by vývoj nehod a s tím 

spojených výší škod byl v nějakém vzájemném rozporu. Je pravdou, že na počátku roku 

2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nově ukládá 

povinnost zaplatit tzv. ekologickou daň při první registraci čtyřkolového motorového 

vozidla do 3,5t (kategorie M1 a N1) a která byla mimo jiné i Ministerstvem životního 

prostředí ČR prezentována jako nástroj obměny starých neekologických vozidel za vozidla 

novější a dá se říci k životnímu prostředí daleko ohleduplnější, ale účinnost této novely 

budeme zřejmě moci vyhodnotit až v delším časovém horizontu, a proto podle mého 

názoru nemá na finanční hodnotu nyní užívaných vozidel a potažmo také na výši škod 

vzniklých při dopravních nehodách žádný vliv.  

Dalším z nezpochybnitelných důvodů, proč je nutno provést radikální úpravu 

silničního propojení města Děčín s dálnicí D8, je skutečnost, která v celé své nahotě 

spatřila světlo světa v říjnu roku 2009, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR provádělo opravu 

živičné části komunikace I/13 v Děčíně v úseku mezi Dolním Oldřichovem (křižovatka 

ulic Teplická a Oldřichovská) a křižovatkou u Černého Kladna (křižovatka ulic Pivovarské 

a Teplické). Bylo rozhodnuto opravit nejen finální, tedy svrchní živičný povrch 

komunikace, ale také podkladní živičnou část, která byla provedena formou jednoho 

vyrovnávacího povrchu. Regulace dopravy byla prováděna jednak svislým dopravním 

značením upravujícím maximální povolenou rychlost v místě rekonstrukce a přímo v době 

prací na komunikaci byla doprava řízena kyvadlově buď prostřednictvím světel tříbarevné 

soustavy s plnými signály, nebo řízením provozu pracovníky stavební firmy.  

V důsledku provádění prací  souvisejících s touto opravou komunikace, se ve dnech 

frézování a pokládky živice tvořily z obou stran kolony stojících vozidel, které měřily ve 

svém maximu až několik kilometrů, což je v podmínkách souvislé obytné zástavby věc až 

hrůzostrašná. Čekací doby totiž čítaly až devadesát minut. Není potřeba nijak zvlášť 

zdůrazňovat skutečnost, že tvorba kolon motorových vozidel způsobuje značný nárůst 

exhalací výfukových plynů, tedy zejména CO2, o jejichž nepříznivých účincích se zmiňuji 

v jiné části své práce.  
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Z dlouhého čekání v kolonách bohužel plynulo i narůstání agresivního chování, které 

u řidičů kulminovalo v době, kdy se přiblížili k počátku místa oprav a byli zastaveni 

pracovníkem firmy, která tuto opravu prováděla, z důvodu nutnosti umožnění průjezdu 

vozidel z protisměru. Agresivita a vulgarita hraničící téměř až s hrozbou fyzického 

ohrožení ze strany některých řidičů zapříčinila potřebu řízení provozu namísto civilních 

pracovníků rekonstrukční firmy příslušníky Policie České republiky, kteří tak byli 

odvoláváni od svých ostatních povinností, což by samozřejmě v případě existence jiné 

varianty průjezdu touto lokalitou nebylo zapotřebí. Existují samozřejmě i jiné komunikace, 

po kterých bylo možné místa rekonstrukcí teoreticky objet, ale ty v žádném případě 

nemohly být stanoveny jako trasy objízdné z důvodu svých, pro tyto potřeby naprosto 

nevyhovujících, šířkových, podélných i výhledových poměrů, neboť se jedná o silnice 

v nejlepším případě III. třídy, ponejvíce však o komunikace místní, v některých úsecích 

bez živičného krytu. 

Obrázek 5 - Území dotčené opravou povrchu I/13 [Zdroj 7] 
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4. UVAŽOVANÉ VARIANTY P ŘIVADĚČE 

V průběhu přibližně třicetiletého [zdroj 14] tzv. trasování (hledání koridoru) přeložky 

bylo posuzováno mnoho různých variant. Z prvotních průzkumů vyplynuly dva možné 

koridory, kudy uvedenou stavbu vést [zdroj 09] (Obrázek 10). Oba začínají v různých 

vzdálenostech jižně od centra Děčína. 

4.1 KORIDOR VILSNICE 

Prvním byl tzv. Koridor variant Vilsnice z r. 1994, u kterého byl počátek přivaděče 

na komunikaci I/62 mimo území města Děčína. Z mapových podkladů je zřejmé, že tato 

trasa měla rozpracovány dvě hlavní podvarianty. První z nich měla počátek v části Vilsnice 

bližší k Děčínu. Ve stoupání následně procházela sedlem mezi vrchem Chmelník a obcemi 

Stará a Mladá Bohyně směrem k Lotarovu vrchu, odkud pokračovala v klesání 

severovýchodně až do kontaktu s železniční tratí ČD Děčín – Novosedlice (číslo trati 132). 

Kontakt by proběhl v centrální části obce Jílové a komunikace by poté pokračovala až za 

obec Libouchec, kde bylo navrženo napojení na stávající silnici I/13. 

Druhou podvariantou této trasy je linie počínající ještě dál od Děčína ve směru na 

Ústí nad Labem. Trasa měla z jižní strany ve stoupání obejít obec Malšovice a odtud 

v zářezu masivu Sedmihoří pokračovat částečně po vrstevnici kolem obcí Stará a Mladá 

Bohyně do sedla mezi Chmelníkem a Lotarovým vrchem, který by ze severu obešla. Poté 

by klesáním pokračovala až do kontaktu s železnicí. Ten by stejně jako v předchozí 

podvariantě proběhl v centrální části Jílového. Další průběh trasy je totožný s výše 

popsaným.  

4.2 VARIANTA V(A) – KORIDOR CHROCHVICE 

V letech 1994 – 2006 [zdroj 01, 09] byla pod pracovním názvem Koridor variant 

Chrochvice zkoumána možnost vést stavbu od napojení se silnicí I/62 (nesoucí na území 

města Děčín název ulice Ústecká) jižně od Chrochvic ve stoupání mezi městskými částmi 

Václavice a Krásný Studenec k Hornímu Oldřichovu a odtud přivést komunikaci do 

kontaktu s železniční tratí č. 132. Navrženy byly čtyři podvarianty, ze kterých byla do 

procesu EIA zařazena pod pracovním označením varianta V(A) linie nejvíce se přibližující 

železniční trati. V této variantě dvoupruhové komunikace s přídatným jízdním pruhem ve 
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stoupáních je uváděna průměrná šíře záboru půdy 27 m. S ohledem na krajinný ráz, 

biokoridory či obyvatelstvo proběhlo v rámci procesu EIA vyhodnocení této trasy ve dvou 

podvariantách, na jejichž rozdíly upozorňuji v rámci jednoho popisu celé linie. 

Tato varianta vede přivaděč z uvedeného prostoru silnice I/62 nejprve podjezdem 

pod železniční tratí Děčín – Ústí nad Labem a dále ve stoupání údolím Chrochvického 

potoka. V tomto stoupání, na jehož počátku je navržena demolice tří obytných objektů, 

překonává linie výškový rozdíl cca 165 m na délce 2,5 km, přičemž je v délce cca 470 m 

obklopena zástavbou. Součástí počátku tohoto úseku je, pro průchod biokoridorem 

Chrochvického potoka a obytnou zástavbou, navržený tunelový úsek o délce 250 m. Mezi 

městskými částmi Václavov a Krásný Studenec je linie trasována do sedla mezi vrchem 

Klobouk a Popovickým vrchem. Překonání volné nezalesněné plochy u Popovického vrchu 

je řešeno dalším tunelem, který je navržen o délce 840 m s navazujícím mostem o délce 

165 m. Most slouží k překonání údolí Jeleního potoka nad Oldřichovem. Variantním 

řešením je (na některých místech až) 13 m hluboký celkem cca 700 m dlouhý zářez do 

terénu sloužící ke snížení rušivého působení vzhledu přeložky na krajinný ráz. Na tento 

zářez navazuje most o celkové délce 280 m. Odtud trasa po severním svahu Klobouku 

klesá až do souběhu s železniční tratí. Na tomto území se nachází značný počet erozních 

údolí, která jsou překonávána ponejvíce násypy a mostními tělesy. Zářezy jsou voleny co 

nejméně s ohledem na geologicky nestabilní podloží. 

Do kontaktu s železnicí se dostává v oblasti Děčína - Bynova. V souběhu s touto tratí 

by přivaděč vedl až k připojení se stávající komunikací I/13, které by bylo realizováno 

severozápadně od obce Libouchec. Niveleta přeložky je v tomto úseku vedena kopírujíc 

stávající terén, před obcí Jílové ponejvíce v zářezu do cca 7 m, dále poté na násypech od 

dvou do 7 m.  

Ekologicky i geologicky nejproblematičtější místo této trasy se nachází v úrovni 

západní části Jílového. Zde je linie vedena po úpatí vrchu Výrovna, který je ekologicky 

velice citlivý a zároveň leží v sesuvném pásmu. S ohledem na tyto skutečnosti je průchod 

tímto územím se současným křížením železniční trati navržen mostní estakádou o celkové 

délce 740 m, neboť kvůli nepříznivým geologickým podmínkám nepřichází v úvahu 

tunelová alternativa.  



Pavel Kumstát: Propojení Děčína s dálnicí D8 a jeho vliv na životní prostředí 

2010  14 

4.3 VARIANTA V(B)  

Jako alternativa varianty V(A) byla do procesu EIA [zdroj 01, 09] začleněna varianta 

s pracovním označením V(B). V té byla detailně prověřována možnost vedení přivaděče po 

stávající železniční trati ČD č. 132, což snižuje nutnost nového záboru půdy pro 

komunikaci na šíři přibližně 4,5, neboť zbytek tvoří již zpevněný podklad pro železnici. 

Tato linie (také známa jako tzv. traťová) byla detailně rozpracována až do dvou podvariant, 

které se však liší jen, z celkového pohledu, nepatrně.  

Jak je vidět na obrázku (Obrázek 6), k napojení trasy V(B) na stávající komunikaci 

I/13 dochází v centru Děčína v oblasti stávajícího konce Nového mostu prostřednictvím 

okružní křižovatky s mimoúrovňovým vedením silnice I/62, která odtud dále pokračuje ve 

směru na Ústí nad Labem. Z této okružní křižovatky vede projektovaná silnice I/13 novým 

viaduktem pod 

železniční tratí 

v trase ulice Uhelné 

a dále přetne krajní 

část městského 

parku.  V oblasti 

ulice Ruské využije 

těleso stávající 

železniční trati, po 

jejíž trase 

pokračuje dále až 

za obec Libouchec. 

V rámci ochrany 

obyvatel města 

Děčína proti hluku 

je navrženo jak 

zachování stávajícího železničního valu mezi ulicí Ruskou a Revolučním náměstím 

(namísto mnohdy nevzhledné protihlukové stěny) tak i zhotovení mělkého tunelu v oblasti 

nejhustěji zastavěné části ulice Pivovarské (obě tato opatření jsou zřejmá i z uvedeného 

obrázku). V této části stavby by dle odhadů nemělo dojít k žádné zásadní potřebě demolic 

současných objektů, pravděpodobně by nastala nutnost demolovat dva objekty ležící 

Obrázek 6 - Napojení V(B) na stávající I/13 v Děčíně [zdroj 09] 
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nejblíže současné železniční trati, ale to až v úrovni křižovatky ulic Sofijská a Poděbradská 

(na obrázku označeny světlými křížky). Toto stanovisko však není s ohledem na 

neprovedení geodetického zaměření stavby konečné.  

V oblasti Oldřichova jsou pro ochranu obyvatel před negativními vlivy tudy vedené 

přeložky navrženy dvě varianty, přičemž první z nich je trasována po stávající železniční 

trati a protíná tak obytnou zástavbu Horního Oldřichova. Její křížení s ulicí Oldřichovskou 

je navrženo mimoúrovňově mělkým tunelem pod ulicí Oldřichovskou.  

Druhá varianta průchodu komunikace oblastí Oldřichova je navržena opuštěním 

koridoru železnice a jejím sestupem blíže k ulici Teplické. Tím by dle projektanta došlo ke 

snížení technické náročnosti a zlepšení proveditelnosti propojení přeložky jak s ulicí 

Teplickou, tak s ulicí Oldřichovskou. Negativní stránka této podvarianty spočívá v nutnosti 

provádění demolic, konkrétně dvou obytných a dvou provozních objektů, a dále několika 

přístavků. To dle mého názoru není, v porovnání s uspořenými prostředky a hlavně 

zjednodušením pohybu účastníků silničního provozu, cena nikterak přemrštěná. 

Dále linie pokračuje po tělese železnice téměř výhradně nezastavěnými úseky 

v lesních komplexech či lukách bez nutnosti složitých úprav. Dochází ke křížení několika 

vodotečí, místních komunikací, polních a lesních cest. Navrženy jsou demolice stávajících 

železničních mostků a stavba nových mostů silničních.  

Napojení Jílového je navrženo nově zbudovanou spojovací komunikací ve volném 

terénu na východní straně Jílového i z toho důvodu, že po průchodu okrajovou částí 

zastavěného území, kde s ohledem na hustotu zástavby není možné žádné napojení provést, 

prochází trasa po nezalesněném úpatí ekologicky velmi cenného vrchu Výrovna, a proto 

zde není navrženo nic jiného, než přesné kopírování železniční trati. V dalším průběhu 

navrhované trasy jsou krom průchodu volnou nezastavěnou a nezalesněnou krajinou 

projektovány ještě další křižovatky, jedna sloužící pro napojení oblasti Modré a druhá 

v místě nynějšího železničního nádraží pro napojení obce Libouchec. Poslední křižovatkou 

by bylo napojení přeložky na stávající komunikaci I/13 ve volném terénu za obcí 

Libouchec. 
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5. SOUČASNÝ STAV REALIZACE STAVBY A NÁVRHY 

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V současné době není možné pokračování realizace záměru ve stupních navazujících 

na posudek EIA, neboť MŽP neshledalo ani jednu z variant kompletně vyhovující 

požadavkům ochrany přírody, konkrétně nenalezlo v předložených variantách V(A) a V(B) 

přijatelné řešení v úseku Modrá – Děčín. Proto se v srpnu roku 2008 [zdroj 14], dohodli 

ministři Martin Bursík a tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček, že environmentálně 

přijatelnou trasu dálničního přivaděče se pokusí najít MŽP zastoupené expertem na 

dopravu Martinem Robešem.  

Jako výsledek spolupráce Martina Robeše s autorizovanými projektanty byla (pod 

označením V(C)) předložena linie, která byla, stejně jako varianta V(A) v jedné ze svých 

čtyř podvariant, trasována od silnice I/62 tunelem na západní stranu Popovického vrchu. 

Po severní straně Klobouku měla klesat až do souběhu s železnicí, při jejíž jižní straně by 

vedla až za železniční stanici Jílové. Tam by došlo k přechodu komunikace na severní 

stranu kolejiště a od úrovně Modré by pokračovala v trase V(A). Tato linie byla dána 

k posouzení správě CHKO České středohoří, jejíž hodnocení vyslovilo nesouhlas z důvodu 

negativního vlivu na faunu a flóru. Také se v této variantě nepovedlo zachovat celistvost 

krajiny a dochází k jejímu rozčleňování. Naopak pozitivní posun u této varianty proběhl 

v otázce dopadu na krajinný ráz a lidská obydlí. Z toho vyplývá, že environmentálně 

přijatelná je pouze tunelová část v Děčíně. 

Po tomto neúspěšném pokusu byla představena přepracovaná, pro MŽP také 

ekologicky přijatelná varianta. Linie této varianty začíná dvěma alternativními způsoby. 

Prvním, pod označením V(D), je obdobně jako u V(B) napojení na silnici I/13 v centru 

Děčína v oblasti stávajícího konce Nového mostu (původně pojmenovaného Mostu 

budovatelů). Druhým, označeným V(D2), je napojení na ulici Ústeckou (I/62) pod 

Chrochvicemi. Další (již společnou) fází této trasy je strmý, více než 2 km dlouhý (délka 

také závisí na zvoleném napojení), jednotubusový tunelový úsek, kterým by přeložka 

vystoupala nad Horní Oldřichov. Odtud komunikace naopak prudce klesá až k Jílovskému 

potoku, v kontaktu s nímž pokračuje až k Jílovému. Od Jílového po napojení na stávající 

I/13 za Libouchcem je komunikace navrhována v souběhu s tělesem železnice. 
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6. NULOVÁ VARIANTA A JEJÍ DOPAD 

 

Obrázek 7 - Model zatížení komunikace I/13 v r. 2015 [Zdroj 09] 
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Obrázek 8 - Model zatížení komunikace I/13 v r. 2035 [Zdroj 09] 

V situaci, kdy doprava prochází téměř neustále souvislou zástavbou bez možnosti 

provedení takových úprav, které by vedly ke snížení dopadu silničního provozu na občany 

žijící v této oblasti, je podle mého názoru naprostou nutností vyvedení zejména, ale 

v žádném případě ne jen, tranzitní dopravy ze stávající komunikace částečně nebo úplně 

mimo zastavěnou oblast. 

Jak je zřejmé z uvedených zátěžových modelů (Obrázek 7, Obrázek 8), bude nárůst 

dopravy neustále pokračovat, přičemž v roce 2015 je možné v oblasti Jílové – Martiněves 

počítat s objemem dopravy v počtu přibližně 12,5 tis. vozidel denně, což je oproti 

současnému stavu nárůst o zhruba 500 vozidel. V roce 2035 je ve stejné lokalitě možné 

uvažovat s pohybem cca 16,5 tis. vozidel [Zdroj 09]. Již nyní jsou však místní obyvatelé 

velice značně zatíženi jak hlukem, tak i emisemi z výfukových plynů či vibracemi, což 

negativně ovlivňuje jejich celkový zdravotní stav.  

S ohledem na umístění komunikace I/13, zejména na velké množství různých 

napojení a blízkost okolních staveb, je nemožné provést úpravy její šířky, spádu, poloměrů 

zatáčení a výhledových poměrů, které by měly za pozitivní důsledek nejen zlepšení 

možnosti pohybu chodců, ale i zvýšení kapacity průjezdnosti nejen rizikových míst (např. 
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Obrázek 9), ale komunikace jako celku. Zlepšením průjezdnosti by samozřejmě došlo i ke 

zrychlení (nemám samozřejmě vůbec na mysli co do maximální rychlosti jako takové, ale 

co do plynulosti) dopravy, se kterým by byla spojena samozřejmě daleko menší produkce 

škodlivých látek produkovaných automobily, zejména anorganických CO, CO2 či oxidů 

dusíku, nebo organických polycyklických aromatických uhlovodíků, fenolů či dehtů. 

Jak známo, výfukové plyny automobilů představují velice významný 

environmentální problém, protože se významně podílejí na vzniku smogu a přízemního 

ozonu. Mnoho z těchto plynů jsou skleníkovými plyny, které značně přispívají ke globální 

změně klimatu. Jak jsem zjistil na Ministerstvu životního prostředí, Evropská agentura pro 

životní prostředí ve své zprávě pro rok 2007 uvedla, že emise skleníkových plynů 

vyprodukovaných dopravou jsou hlavní překážkou k tomu, aby Evropská unie splnila 

závazky, které 

pro ni vyplývají 

z Kjótského 

protokolu.  

Proto se 

domnívám, že 

není v zájmu 

nikoho připustit 

možnost tzv. 

„nulové 

varianty“, tedy 

stavu, ve kterém 

by tato část 

komunikace I/13 

zůstala funkční v současném režimu. Připustíme-li tento závěr, nelze uvažovat jinou 

možnost, než vytvoření komunikace nové, svým stavebně technickým a technologickým 

provedením odpovídající nejnovějším poznatkům a potřebám, která by dopravu vyvedla 

alespoň do okrajových částí sídelních útvarů, v ideálním případě úplně mimo zastavěné 

oblasti. 

Obrázek 9 - Most přes Jílovský potok v Jílovém [Zdroj 06] 
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Tabulka 3 - Vývoj emisí škodlivin výfukových plynů [Zdroj 15] 

Škodlivi
na 

Druh silniční dopravy 
Rok 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 
                

CO2 
(tis. t.) 

Doprava celkem 12 252  16 700  18 191  18 514  19 629  19 187  

Individuální automobilová 7 215  9 266  9 791  9 697  10 165  9 796  
Veřejná osobní 1 121  1 637  1 868  2 009  2 149  2 188  

Nákladní 2 937  4 421  5 132  5 489  5 819  5 769  
                

CO (t) 

Doprava celkem 278 382  235 649  232 772  213 074  204 212  185 102  

Individuální automobilová 182 409  129 077  114 123  95 383  93 378  84 180  
Veřejná osobní 11 550  15 122  17 161  17 904  18 213  17 072  

Nákladní 81 707  88 421  98 671  97 062  89 613  80 843  
                

NOx (t) 

Doprava celkem 96 791  95 490  101 560  97 103  94 212  88 019  

Individuální automobilová 41 543  27 360  24 490  19 584  18 353  16 459  
Veřejná osobní 9 943  14 094  16 507  17 163  17 380  16 566  

Nákladní 39 274  46 802  53 385  53 524  50 923  47 246  
                

N2O (t) 

Doprava celkem 1 352  2 264  2 446  2 508  2 507  2 387  

Individuální automobilová 1 067  1 775  1 876  1 923  1 886  1 789  
Veřejná osobní 50  77  92  95  97  88  

Nákladní 129  251  312  334  353  329  
                

Těkavé 
organic
ké látky 

(t) 

Doprava celkem 56 954  48 608  48 203  43 040  40 478  34 790  

Individuální automobilová 36 607  23 867  20 538 15 333  14 486  10 923  
Veřejná osobní 2 020  2 724  3 075 3 242  3 338  3 172  

Nákladní 17 486  20 173  22 706 22 711  21 590  19 606  
                

Metan 
(CH4) 

(t) 

Doprava celkem 1 842  1 844  1 884  1 754  1 743  1 624  

Individuální automobilová 1 237  1 002  933  799  804  738  
Veřejná osobní 166  232  272  282  284  256  

Nákladní 296  386  448  458  452  416  
                

Oxid 
siřičitý 
(SO2) 

(t) 

Doprava celkem 1 727  2 584  621  631  651  626  

Individuální automobilová 804  1 151  320  314  327  314  
Veřejná osobní 217  347  60  66  65  61  

Nákladní 590  953  164  179  179  168  
                

Pevné 
částice 

(t) 

Doprava celkem 5 193  5 927  6 521  6 403  6 568  6 250  

Individuální automobilová 861  912  1 024  958  985  879  
Veřejná osobní 1 124  1 451  1 628  1 647  1 767  1 711  

Nákladní 2 923  3 310  3 628  3 565  3 554  3 406  
                

Olovo 
(t) 

Doprava celkem 67,0  2,1  1,0  1,0  1,1  1,0  

Individuální automobilová 58,0  2,1  1,0  1,0  1,0  1,0  

Nákladní 7,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Pozn.: Údaje jsou vypočteny na základě metodiky vypracované v rámci výzkumného projektu pro MD   
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7. ZÁVĚR 

7.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Pro hodnocení předložených variant používám ve své práci hledisko ekologické, 

environmentální, technické, dopravně – bezpečnostní a ekonomické. Dále u variant 

zohledňuji jejich hlučnost, prašnost, spád a s ním související vznik emisí a, v neposlední 

řadě, schopnost fakticky fungovat jako přeložka (být lepší volbou). 

7.2 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

Při hodnocení předložených variant je třeba se pokusit oprostit se od osobních, 

lokálních či regionálních nebo profesních zájmů a vidět celý projekt ve světle skutečnosti, 

že se jedná o komunikaci přesahující svým významem rozměr místní, že jde ve svém 

důsledku o spojnici Spolkové republiky Německo a severních regionů České republiky. 

Tomu jsem přizpůsobil i hodnotící kritéria. Není podle mého názoru možné 

upřednostňovat ani hledisko environmentální, stavebně technické ani ekonomické, je 

potřeba najít variantu, která bude pokud možno co nejméně odporovat všem uvedeným 

hlediskům a potřebám, neboť při studiu problematiky této stavby jsem dospěl k názoru, že 

najít trasu ideální pro všechny zúčastněné je nereálné.  

Jedná se o věc velice komplikovanou, zejména v současné době složité ekonomické 

situace, která de facto znemožňuje provedení nějaké ideální trasy, kterou by si jistě přáli 

nejen zástupci ekologických iniciativ, hnutí i MŽP, ale i každý člověk, kterému leží na 

srdci budoucnost živočišných a rostlinných druhů na naší planetě a spokojenost dotčených 

obyvatel, tedy trasy, která by celým svým provedením jen minimálně zasáhla místní faunu 

a flóru, ovzduší, vodstvo i celý ekosystém včetně člověka s jeho hmotným majetkem.  

Pominout nelze ani vliv liniových staveb na životní prostředí včetně člověka, tj. 

rozčleňování tváře krajiny, ovlivnění vodotečí jak nadzemních tak podzemních, vynucení 

změny tras přesunů zvěře či otevírání lesních ploch povětrnostním vlivům a z toho 

plynoucí rizika, např. půdní eroze. Z tohoto pohledu se dle mého názoru principielně jako 

nejvýhodnější jeví nezvyšování počtu stávajících koridorů.  
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Tabulka 4 - Srovnání variant [zdroj 11] 

7.2.1 VARIANTY KORIDORU VILSNICE 

Jedná se o skupinu řešení, která je také veřejnosti známa jako skupina variant 

malšovická. Jedná se o jednu z nejdříve prověřovaných možností, které však byly nejen 

Parametr V(A2) V(B1) V(C) 
V(D) 

Podmokly 
V(D2) 

Chrochvice 

stavební délka v km 15 14,8 14,7 14,8 15 

provozní délka Nový most - 
Libouchec v km 

16,5 14,8 16,2 14,8 16,5 

mosty v km 1,85 0,29 0,1 0,49 0,49 

ražené tunely v km 0,84 0 2,75 1,26 2,6 

hloubené tunely v km 0,25 0,51 0,05 0,96 0,17 

na zemním tělese v km 12,35 14,3 12,6 13,05 12,5 

délka přivaděčů v km 1,05 1,15 1,25 0,76 0,76 

odhad. inv. nákl. v mld. Kč 2,8 1 1,1 1 3,3 2 3,7 2 3,9 2 

odhad. inv. nákl. vč. přípravy, 
rezerv a DPH2 v mld. Kč 

3,3 1,8 5,2 5,9 * 6,2 * 

1 podle dokumentace EIA 2 podle cenových normativů MD (vlastní výpočet) 
* Cenu varianty V(D) s vyústěním v Podmoklech je nutno brát jako velmi orientační,  
neboť obsahuje dlouhý, stavebně velmi problematický úsek s hloubeným tunelem, 
který může znamenat značné navýšení ceny díla. Oproti tomu ražené tunelové úseky 
s vyústěním v Chrochvicích mohou být levnější než normativ MD v případě příznivých 
geologických podmínek, které v území panují.    

Obrázek 10 - Celkový přehled variant uvažovaných ŘSD [zdroj 06] 
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pro svou vysokou technickou a ekonomickou náročnost odmítnuty již v počátku. Velice 

zásadním problémem byl i jejich nesoulad s ekologickou stránkou, neboť procházejí ze 

značené části lesními porosty v kopcovité krajině CHKO a při jejich realizaci by 

nepochybně došlo k velkým zásahům do tváře krajiny a k nenávratným škodám na místním 

ekosystému. Také by se zřejmě s úspěchem dalo pochybovat o jejich účelnosti, což by 

měla být jedna ze stěženích podmínek pro vytváření nových koridorů. Vždyť předpokládat, 

že většina vozidel jedoucích z pravobřežní, tedy východní či severní, části města Děčín, 

která dále směřují na Libouchec, Teplice či do zahraničí, využije možnost jet trasou zcela 

zřejmě delší a s většími podélnými sklony, když je k dispozici trasa kratší, rovinatější a tím 

pádem i časově a ekonomicky přijatelnější, je myslím nereálné. Převážná část radiální 

dopravy by tak zůstala ve svém stávajícím koridoru. Proto jsem přesvědčen, že tzv. 

malšovické varianty jsou v praxi nevyužitelné. 

7.2.2 VARIANTA V(A) 

Jak jsem zjistil z materiálu, který k dokumentaci EIA v červenci roku 2008 vydalo 

MŽP [zdroj 12], stanovisko ministerstva k takto řešené přeložce je ze značné části záporné, 

pozitivní je jen v části od konce Jílového do napojení na stávající silnici I/13 za 

Libouchcem (souběh se železnicí). Jak konstatují provedené studie a stanoviska [zdroj 09, 

13], je varianta značně ekologicky, ekonomicky a v neposlední řadě také techniky náročná 

s ohledem jak na průchod obytnou zástavbou města Děčína, tak nutnost překonat značný 

výškový rozdíl a na průchod sesuvným územím. To by samozřejmě vyžadovalo provedení 

sanačních prací nejen pod samotným tělesem komunikace, ale také v širším území. Tyto 

sanační práce by nepochybně negativně ovlivnily územní ekosystém a jejich provádění by 

neznamenalo žádný pozitivní přínos pro environmentální stav dané oblasti.  

V části tzv. Děčínské je pro MŽP tato trasa nepřijatelná z důvodu mnoha nesouladů 

s požadavky, které jsou kladeny ochranou přírody v cenných chráněných územích. Tomu 

se nelze nijak bránit, je faktem, že návrh této trasy prochází výškově značně rozdílným 

územím a zasahuje do III. zóny CHKO. Řešením tedy nemůže být nic jiného, než mosty, 

zářezy a násypy, což negativně mění krajinný ráz. Také předělení a tím i otevření 

zalesněného prostoru povětrnostním vlivům by zřejmě nepřineslo žádná pozitiva, ale 

reálně hrozí snížení ekologické stability, riziko kalamit způsobených prudkými větry či 

škůdci a zrychlování erozních procesů. Mohlo by dojít i k nenapravitelným škodám na 
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půdě CHKO např. změnou vodotečí či zapříčiněním svahových pohybů v sesuvných 

územích. Účinky a důsledky těchto pohybů lze navíc velmi obtížně předpokládat. Široký 

zásah do ekologicky velmi cenného území na úpatí vrchu Výrovna s přírodní památkou 

Jílovské tisy se také jistě v žádném případě neslučuje se zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Z uvedeného plyne, že se tato varianta nesetkala s výrazným kladným ohlasem mezi 

odborníky, ať už z oboru environmentalistiky či dopravních staveb. 

S odmítavým postojem MŽP se dá souhlasit i přes to, že z dokumentace EIA [zdroj 

01] vyplývá, že varianta nebude překračovat žádné obecně platné imisní či hlukové limity, 

bude bezpečnější pro chodce i řidiče a oproti stávajícímu stavu významně zmenšuje počet 

obyvatel, kteří budou dopravou ovlivněni. Ani cena této varianty není nikterak přemrštěná, 

což však nemůže vyrovnat všechna její negativa. Dá se použít i argument uvedený u tzv. 

malšovických variant, tedy že se jedná o trasu delší, s většími podélnými sklony a tím 

uživatelsky nepřátelštější, než je možnost jízdy po stávající komunikaci I/13. 

7.2.3 VARIANTA V(B) 

Prostudováním stanoviska uvedeného u varianty V(A) jsem zjistil, že MŽP se staví 

odmítavě i k variantě V(B) jako k celku z důvodu nutnosti zrušení železniční trati, což se 

neslučuje se Státní politikou životního prostředí 2004 – 2010 a s Dopravní politikou ČR 

2005 – 2013. S tímto stanoviskem mohu vyslovit souhlas a nerozporuji konstatování, že 

železniční doprava provozovaná moderními vlaky na moderních tratích je zcela jistě 

ekologičtější, než doprava silniční. Železnice musí být ale využívána buď občany v osobní 

či firmami v nákladní dopravě, s čímž jsme se v poslední době na této konkrétní trati 

nesetkávali a zřejmě i proto byla pravidelná železniční doprava na této trati zrušena. Jistý 

podíl na tom domnívám se nesla i cenová politika Českých drah, která vedla k tomu, že 

cesta z Jílového do Děčína vycházela vlakem na porovnatelnou částku, jako osobním 

vozem. Tato skutečnost samozřejmě nemohla vést k žádnému nárůstu cestujících, vždyť 

samotný komfort a svoboda v cestování je v těchto případech neporovnatelná a podle mého 

názoru s naprosto drtivou převahou vítězí automobil (oproti několik desetiletí starým 

dieselovým železničním vozům).  

Druhým z argumentů proti této alternativě obsaženým ve stanovisku MŽP je 

skutečnost, že zejména v centru Děčína není tato varianta obchvatem města v pravém slova 

smyslu a její vliv na obyvatelstvo je větší než mají ostatní posuzované varianty. Tato 
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námitka se zdá logickou, ale po hlubším seznámení se s touto problematikou se domnívám, 

že plnohodnotný obchvat nelze s ohledem na místní zástavbu a profil terénu vyvinout. 

Vytvoření plnohodnotného obchvatu také zřejmě nebylo prvoplánovou myšlenkou při 

vyhledávání trasy přeložky silnice I/13, šlo spíše o odvedení dopravy z komunikace značně 

nevyhovující. 

Nemohu se zbavit dojmu, že námitka o tom, že varianta není obchvatem, je spíše 

zástupným důvodem a jediným a hlavním nepřítelem této trasy je už zmiňované zrušení 

železniční trati, proti kterému je nejen MŽP, ale i část obyvatel dotčené lokality. Osobně 

zastávám názor, že větší negativní vliv bude mít tvorba liniové stavby nové, která by 

zasáhla část města dosud stavbou takového významu nepoznamenanou, než zachování 

koridoru stávajícího, s komunikací značně vylepšenou a doplněnou o protihluková 

opatření, kterými by podle mého názoru došlo ke snížení hlukové hladiny i prašnosti 

zatěžující okolí (v porovnání s dvěma koridory). V této souvislosti je třeba zmínit i fakt 

jednoznačně tuto variantu podporující, a to její cenu, která je naprosto jednoznačně 

nejpříznivější ze všech nyní uvažovaných možností (Tabulka 4). 

Dalším argumentem hovořícím pro variantu V(B) je umístění železnice v této 

lokalitě. Nedomnívám se, že by železnice (i v případě znovuobnovení provozu novými 

vlaky a zlepšením jízdního řádu) byla využívána nějak masově. V její neprospěch stojí 

mimo jiné i její dostupnost, resp. docházková vzdálenost a tvar terénu. Jak jsem již uvedl, 

silnice I/13 prochází po dně údolí. Na jeho jedné (severní) straně je naprostá většina 

osídlení a ve svahu protějším leží železniční trať. Lidé tak musí sejít klesání, překonat 

komunikaci I/13 (na které jsou např. jen v centrální části Jílového dvě autobusové zastávky 

často jezdícího a cenově srovnatelného autobusu městské hromadné dopravy), a opět 

vystoupat k relativně dosti vzdálené železnici (v závislosti na umístění bydliště).  

Oproti nevýhodě značné docházkové vzdálenosti je umístění tohoto koridoru naopak 

výhodou pro dostupnost ze zastavěných území pro vozidla. To podle mého názoru 

jednoznačně zvýší počet jejích uživatelů a tím i naplní celý koncept myšlenky přeložky. 

Tato varianta má totiž podle mého názoru (ze všech navrhovaných alternativ) naprosto 

největší potenciál odklonit podstatnou část radiální dopravy ze stávajících nevyhovujících 

podmínek současné silnice I/13.  
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Přímý dopad této linie na životní prostředí je nejnižší ze současných variant. 

Představuje plošně nejmenší počet záborů jak lesních, tak i lučních ploch a tím samozřejmě 

nejnižší dopad na faunu i flóru v dotčených územích. Je bezesporu i vhodná pro průchod 

sesuvnými územími, neboť ze značné části využívá plochy již zpevněné. Snižuje tak 

potřebu stavebních prací se vším, co s touto činností souvisí, tedy omezuje vznik škodlivin 

vzniklých stavbou, zkracuje dobu výstavby, zmenšuje riziko havárií a úniku pohonných 

hmot ze stavebních strojů a vozidel a celkově omezuje negativní vliv jak na životní 

prostředí, tak na obyvatelstvo. 

7.2.4 ALTERNATIVNÍ NÁVRH MŽP 

V hodnocení návrhů MŽP se nezabývám hodnocením trasy V(C), neboť její 

nevhodnost je zřejmá již z toho, že byla samotným ministerstvem přepracována. Věnuji se 

pouze návrhu V(D).  

Velice problematickým místem této varianty je prudce stoupající jednotubusový 

tunel pod Děčínem k Hornímu Oldřichovu. Krom nevýhod, které jsou blíže rozebrány 

v tomto hodnocení, není doposud jasné, zda by se připojení provedlo přímo na Nový most 

(Most Budovatelů) přes Labe či bude zvoleno vyústění pod Chrochvicemi, které by dle 

MŽP nemělo být oproti uvedenému napojení na Nový most tak náročné. Je již známa 

přibližná cena této varianty, která právě díky zmiňovanému tunelu činí cca 6 mld. Kč (viz 

Tabulka 4). MŽP tunel prosazuje jednak z důvodu hustoty obytné zástavby v Děčíně, ale 

zmiňována je i potřeba ochrany ovzduší. 

Tato trasa, s výjimkou jedné její části, vyhovuje i Správě CHKO České středohoří, 

problémy však lze řešit v dalším průběhu přípravy stavby. Jako ne zcela vhodný označila 

Správa jeden z úseků u obce Jílové s botanicky cennou lokalitou porostu orchidejí, několik 

technických detailů a začlenění komunikace do oblasti Českého středohoří jako do krajiny, 

která je pro Českou republiku ceněnou lokalitou.  

Nejen cena této varianty podle mého názoru znamená, že linie V(D) není v praxi 

využitelná. Finanční náročnost je dvojnásobným nepřítelem trasy v současném trvajícím 

hospodářském propadu a tím i nedostatku finančních prostředků na stavby tohoto typu, 

navíc v situaci, kdy byly v rámci projednávání státního rozpočtu slyšet hlasy požadující 

přesuny z kapitoly dopravní infrastruktury do kapitol jiných. Další nezanedbatelnou 
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položkou jsou výdaje spojené s provozem tunelu, které by byly téměř jistě větší, než je 

tomu u komunikace vedené tzv. pod širým nebem (např. spotřeba energie na provoz 

ventilátorů či kamerového systému a jeho obsluhy).  

Kromě ceny je navrhovaný tunel naprosto nevhodný i z hlediska provozně 

bezpečnostního. V takto prudkém stoupání (uvádí se 4 - 6 %) bude vznikat značný 

komínový efekt, který neúměrně zvýší riziko při zásahu složek IZS po např. dopravních 

nehodách, ke kterým bude v tomto úseku zcela jistě docházet. Také samotný přístup do 

tunelových úseků je pro složky IZS složitější a proto i pomalejší. Nebezpečnost provozu 

v tunelu je jednoznačně vyšší, než provozu na volných úsecích komunikací, a to z důvodu 

zvýšené stresové zátěže působící na řidiče. Nechci ani domýšlet důsledky vzniku požáru 

v takto exponovaném místě.  

Dalším problémem je uvažované napojování na komunikaci I/62 v oblasti pod 

Chrochvicemi. Bude třeba překonat jednu z páteřních železničních tratí využívanou např. 

vlakovými soupravami Euro City či Pendolino. S ohledem na situování železnice je vysoce 

problematická možnost jejího přemostění a v úvahu tak připadá jen tunelová varianta. Tím 

se však přeložka dostane pod úroveň řeky Labe a z toho bude zřejmě pramenit časté 

zaplavování, a tudíž uzavírání, tohoto tunelu.  

7.2.1 NULOVÁ VARIANTA 

Nejen z pohledu hodnotících kritérií, ale i z konstatování uvedených v této práci je 

zřejmé, že připustit tuto variantu není v zájmu nikoho ze zúčastněných. Nevyhovující 

průjezdnost, bezpečnost pro všechny dotčené subjekty, technické parametry, hlučnost, 

prašnost a s tím vším související nadměrná zátěž jak obyvatel a řidičů, tak životního 

prostředí předurčují nutnost provedení přeložky této komunikace. 

I podle pouhého laického pohledu nepodloženého jakýmkoliv hlubším zkoumáním je 

naprosto jasné, že vliv dopravy na člověka, tedy psychologický dopad hustoty provozu, 

hluk, prašnost a zátěž vznikající ze spalovacího procesu automobilů, bude myslím 

v jakékoliv předložené variantě daleko příznivější, než by tomu bylo u varianty nulové. 

S ohledem na neustálý nárůst počtu vozidel používajících tuto komunikaci jsem 

přesvědčen, že rozhodnutí o způsobu řešení by mělo padnout v době co nejkratší. 
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7.3 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

Jak je zřejmé z konstatování uvedených v této kapitole, ani jedna z variant není 

prokazatelným způsobem natolik ideální, aby bylo možné vyslovit jednoznačný soud. 

Vyloučil bych snad jen koridor u obce Vilsnice a koridor chrochvický, i když městská část 

Chrochvice je stále ve hře díky návrhu MŽP. Můj názor je, že v současnosti nejvhodnější 

volbu reprezentuje varianta V(B), ačkoli mé přesvědčení už není natolik silné, jako tomu 

bylo před počátkem seznamování se s touto problematikou. Rozhodně se ale domnívám, že 

otevírání nového koridoru by nebylo s ohledem na hrozící naprosto zbytečné a nenávratné 

poškození životního prostředí nejen v oblastech CHKO řešením vůbec šťastným. Pro 

variantu zrušení železniční trati hovoří také to, že v této linii by pro obyvatele nebyla 

přítomnost rušivého elementu ničím novým a plánovaná protihluková opatření by měla 

způsobit spíše zklidnění těchto oblastí.  

Není také bez zajímavosti, že oblast Jílového počínaje částí Martiněves a konče částí 

Modrá leží v sesuvném území Českého masivu a panují zde velmi nepříznivé podmínky 

pro stavbu jakýchkoli liniových komunikací či tratí. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že 

nejvýhodnější by bylo využití stávající zpevněné železniční trati. Toto tvrzení opírám 

zejména o environmentální stránku věci. Není příliš vhodné dělení krajiny dalším 

koridorem, který by zcela jistě zhoršil průchodnost krajinou jak pro člověka, tak pro ostatní 

živé organismy (cesty za potravou, do rozmnožovacích teritorií). Samozřejmě by tím došlo 

i ke značnému, podle mého názoru zbytečnému, úbytku volné krajiny. Je zřejmé, že 

v případě tvorby nové liniové stavby bude třeba zábor šíře pro celou komunikaci a její 

příslušenství. Naproti tomu při využití již zpevněné šíře současného železničního svršku 

bude prostor takového záboru nepoměrně menší. 

Na obhajobu zachování železnice lze také zaslechnout ideu, podle které by se provoz 

na trati obnovil a po vzoru našich sousedů ze Spolkové republiky Německo by byly 

zavedeny vlakové linky jezdící ve špičkách v intervalech několika desítek minut a mimo 

špičku v intervalech o něco málo delších. O této představě mám značné pochybnosti, 

zejména z důvodu již zmíněné ne úplně ideální cenové politiky Českých drah, o které se 

domnívám, že tento projekt příliš nepodpoří.  

Proti železnici také hovoří skutečnosti uvedené ve stanovisku zaslaném Krajským 

úřadem Ústeckého kraje ombudsmanovi JUDr. Motejlovi [zdroj 13], kde je mimo jiné 
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uváděno, že tato železniční trať je dlouhodobě málo využívaná z důvodu svého souběhu 

s autobusovou linkou, která sídelní útvary obsluhuje daleko lépe, častěji a je v lepší 

docházkové vzdálenosti. Také je zde uváděno provedené kontrolní sčítání v měsíci dubnu 

roku 2007, při kterém bylo zjištěno, že železnice v tomto úseku průměrně přepraví 484 

osob za den (434 ve dnech pracovních, 599 o víkendu), přičemž průměrně je vlak obsazen 

16 osobami (maximální počet byl v sobotu, a to 44 osob). Myslím, že toto jsou značně 

nelichotivá čísla, která dávají za pravdu zastáncům zrušení trati na úkor vysoce důležité 

komunikace první třídy.  

V další části stanoviska [zdroj 13] jsou naproti tomu uvedeny důvody a argumenty, 

které dle JUDr. Motejla napovídají spíše pro zachování uvedené železniční trati. Uvádí, že 

informace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje jsou zavádějící, neboť nepříznivé 

ekonomické údaje byly zapříčiněny také nevhodným chováním objednatele pro rok 2007 

(snížení počtu spojů a jejich špatné, potřebám cestujících nevyhovující, časové rozvržení). 

To vedlo k utlumení a nakonec ke zrušení pravidelné železniční dopravy na uvedené trati. 

Nebylo ale spojeno s žádnou snahou o obnovu provozu, která měla být provedena např. 

zvýšením rychlosti kolejových vozidel, použitím bezbariérových a nízkopodlažních vlaků 

či provázáním a integrací s ostatními druhy veřejné dopravy (formou jednak navazujících 

spojů nebo i prostřednictvím tarifů). Tím by dle veřejného ochránce práv došlo ke 

značnému zvýšení potenciálu této tratě a nárůstu počtu cestujících, což by bylo v souladu 

se Státní politikou životního prostředí 2004 – 2010, která má za cíl zvyšování podílu 

environmentálně ohleduplnějších druhů dopravy (např. kolejové či cyklistické) na úkor 

motorizované individuální dopravy.  

Do dnešního dne není bohužel stále jasné, která z popsaných variant „dálničního 

přivaděče“ bude nakonec vybrána a skutečně provedena. Neustále se tím prodlužuje stav, 

který je nejen podle stanoviska, které prezentovalo MŽP, naprosto nevyhovující ať již 

s ohledem na hledisko environmentální, či svým dopadem na obyvatelstvo žijící v blízkém 

nebo vzdálenějším okolí stávající komunikace I/13. Jak jsem již uvedl v předcházejících 

částech své práce, dopravní zatíženost této komunikace se dostává v denních špičkách až 

téměř na samou mez únosnosti, neboť tvorba kolon neznepříjemňuje život pouze 

motoristům samotným, pro které není a ani nemůže být jízda v nekonečné řadě vozidel 

žádnou lahůdkou, ale jedná se i o jednu z nejnebezpečnějších částí jízdy vozidlem. 

V koloně, která svou rychlostí v některých případech sotva překoná rychle jedoucího 
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cyklistu, dramaticky klesá pozornost a soustředěnost řidiče na řízení samotné. Značně tím 

narůstá riziko vzniku dopravních nehod, jimž ve statistikách vévodí právě příčina 

nevěnování se řízení. Toto riziko by provedení přeložky zcela jistě zmírnilo, protože dojde 

ke zlepšení psychiky řidičů plynulejší jízdou, při které nebudou neustále konfrontování 

s přecházejícími chodci či pomalu jedoucími autobusy MHD. Nepochybně také dojde ke 

snížení počtu dopravních přestupků a rizikového chování (např. překračování maximální 

povolené rychlosti, nesprávné či riskantní předjíždění, nedání přednosti chodcům na 

přechodech pro chodce, nedání přednosti při vjíždění na hlavní silnici) na úseku této 

komunikace, což bude dle mého mínění přínosem pro celou společnost. Vycházím 

z úvahy, že když řidič porušuje pravidla silničního provozu na jednom místě, nebude pro 

něj již takový psychologický problém pravidla porušovat i jinde. 

Neméně podstatným důsledkem pomalé jízdy v kolonách je také zvýšená spotřeba 

paliva, která plyne z neustálé nutnosti měnit rychlostní stupně a zvyšovat či snižovat 

rychlost jízdy. Není třeba opakovaně zdůrazňovat výsledek zvýšené spotřeby paliv, který 

v úzkém pohledu znamená více škodlivin do již tak těžce zkoušeného a předchozími lety 

silně negativně poznamenaného životního prostředí, ale nelze opomenout ani záběr širší, 

ve kterém z důvodu zvýšené spotřeby dochází k rychlejšímu vyčerpávání omezených 

přírodních zdrojů surovin, v tomto případě zejména ropy. Je ale pravdou, že jeden, 

přibližně 15 km dlouhý úsek komunikace nemá na světové zásoby nerostných surovin 

žádný zásadní vliv.  

Připomínám i kladný dopad přeložky vedené mimo zastavěnou oblast na obyvatele 

dotčených obcí, kteří značně pocítí úbytek provozu ve svých obcích (v případě provedení 

varianty fungující jako přeložka), čímž se zlepší jejich pocit pohody a klidu. Dojde také ke 

snížení počtu obyvatel, kteří budou komunikaci vůbec vnímat. 

Já jako člověk, jehož život tato komunikace každodenně bezprostředně ovlivňuje, 

nemohu než doufat, že odpovědné orgány a organizace konečně najdou variantu, na které 

se budou schopny dohodnout, a která bude znamenat odliv vozidel z trasy jejich 

současného pohybu ať už z důvodu snížení množství projíždějících vozidel, tak také kvůli 

poklesu spalin pohonných hmot zatěžujících jak místní obyvatelstvo, tak přírodu. 
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