
Závěr 

Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury představují jednu 

z nejvýznamnějších a nejnáročnějších lidských činností současnosti. Tvoří základní dopravní a 

zásobovací síť a jako takové jsou důležité pro další rozvoj ekonomiky a lidské společnosti. Při 

jejich výstavbě a provozu ovšem nelze opomínat jejich skutečný (běžný) a možný 

(mimořádný) vliv na okolní prostředí. Dnes již tyto stavby vnímáme z obou pohledů a jsme si 

vědomi jak pozitivních tak negativních vlivů, které se snažíme kvantifikovat ve všech etapách 

jejich existence, od přípravy přes výstavbu až po provoz a i případnou likvidaci v podobě 

rekultivace zasaženého území. 

Nejvýznamnějším prostředkem ochrany životního prostředí pro všechny etapy 

existence liniových staveb jsou právní předpisy k posuzování vlivů staveb na životní prostředí 

(včetně poměrně autonomního hodnocení vlivů na oblasti Natura 2000). Jedná se o 

komplexní průřezové hodnocení vlivů stavby, proces tohoto posuzování je transparentní a 

veřejnost má právo se v jeho průběhu k tomuto posuzování vyjadřovat. Informační systémy 

EIA umožnily jako první uveřejňovat veškeré důležité informace o plánovaných koncepcích a 

záměrech prostřednictvím internetu, včetně všech jejich aspektů, což přispělo k výrazně vyšší 

informovanosti širší veřejnosti a zejména se tím ve velkém zvýšila dostupnost požadovaných 

informací a možnost se k případným nepříznivým vlivům vyjádřit dříve, než samotná stavba 

začne. 

V současné právní úpravě přípravy liniových staveb a jejich posuzování lze ovšem 

najít i určitá negativa, která významně ovlivňují celý proces a mnohdy vnáší do celého 

procesu komplikované požadavky neúměrné odborné kvalifikaci jednotlivých účastníků 

celého procesu. Stav, kdy jednotlivci jsou z formálních důvodů schopni blokovat a zdržovat 

investiční přípravu dopravní stavby i několik let, je způsoben několika faktory, z nichž mnohé 

se dají účinně eliminovat. Prvním významným faktorem je „strašák“ dopravní stavby „na 

mém dvorku“ – tzv. NIMBY přístup (z angl. not in my backyard). Drtivá většina společnosti 

považuje výstavbu nových silnic a železnic za jednoznačný přínos, nicméně v momentě, kdy 

se jich trasování takovéto stavby začne dotýkat osobně, je najednou chyba ve špatných 

úřednících, nenasytné stavební lobby a význam stavby jako takové je všemožně 



zpochybňován. Velkým rizikem přípravy dopravní stavby jsou také některé nevládní 

organizace či jednotlivci, jejichž životním posláním se stal boj proti dálnicím jako takovým, 

přičemž dochází k neustálému zpochybňování jejich významu na všech úrovních a k napadání 

jakéhokoliv rozhodnutí z formálního hlediska, častým argumentem je snaha přemístit 

nákladní dopravu na železnici, která tomu ale kapacitně ani logisticky není a nemůže být 

uzpůsobena.  

Dále můžeme příčiny zdržování přípravy spatřovat také v nedokonalé legislativě. Jako 

příklad za všechny lze uvést povinnost investora získat před zahájením stavby povolení ke 

kácení mimolesních dřevin. Toto povolení musí investor liniové stavby získat pro území každé 

obce zvlášť, přičemž je vydáváno obecními úřady, které k tomu velmi často nemají a ani 

nemohou mít dostatečně erudovaný úřednický aparát. Takto vydaná rozhodnutí jsou 

mnohdy charakterizována nejen přemrštěnými požadavky na náhradní výsadbu, ale velmi 

často také formálními chybami, které umožňují jiným subjektům se dovolávat nezákonnosti 

takového rozhodnutí. 

Příprava liniových staveb je v mnoha ohledech specifická oproti běžným stavbám, 

které jsou umisťovány zpravidla na území jedné obce (v tomto případě mám na mysli zásadní 

rozdíl v počtu dotčených územních samosprávných celků). Příprava těchto staveb by si tak 

z mnoha výše uvedených důvodů zasloužila specifickou právní úpravu, která by se 

zaměřovala na eliminaci některých neúměrně komplikovaných postupů při projednávání 

liniových staveb. V této práci zmíněná připravovaná novela stavebního zákona, zavádějící do 

legislativy termín liniové stavby a stanovící odchylky pro tyto stavby při jejich projednávání 

se zdá být v tomto směru prvním dobrým krokem směřujícím k přijetí obecného zákona o 

přípravě liniových staveb. První vlaštovkou takovéto úpravy byl koncem roku 2009 přijatý 

zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který významně zkrátil lhůty ve 

vybraných správních řízeních při projednávání těchto staveb a zjednodušil právní úpravu při 

vyvlastňování z důvodu realizace takovéto stavby, která je zároveň vyhlášena jako veřejně 

prospěšná. Tady je ovšem také potřeba podotknout, že donedávna bylo pro jednotlivce 

výhodnější se nechat vyvlastnit než přistoupit na dohodu o odkoupení nemovitosti, v tomto 

směru by nová právní úprava měla jednoznačně zvýhodnit možnost adekvátní náhrady při 

dohodě oproti náhradě při vyvlastnění.  



Pozitivní vliv na přípravu liniových staveb by mohlo mít také propojení a specifikace 

postupů při procesu projednávání vlivů na životní prostředí a postupů spojených s územním 

řízením. Za žádoucí bych osobně považoval dvoustupňovou úpravu speciálního řízení, které 

by v první fázi umožnilo hodnotit varianty stavby v daném koridoru a vybrat tu ideální na 

základě posouzení jejich vlivů na životní prostředí spolu s posouzením jejich dopravně-

inženýrského významu a s přihlédnutím k hledisku ekonomickému. Po výběru finální varianty 

by proběhl druhý stupeň tohoto řízení, ve kterém by došlo k detailnímu posouzení této 

varianty z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, jehož výstupem by byly finální 

úpravy vybrané trasy a umístění liniové stavby do území jako ekvivalent běžného územního 

rozhodnutí. Správné nastavení takovéhoto řízení z legislativního hlediska by umožnilo naplnit 

požadavky, kladené na tento proces mezinárodními úmluvami a evropskými předpisy, které 

se týkají životního prostředí či účasti veřejnosti při projednávání těchto staveb. Takováto 

specifická právní úprava přitom není v okolních zemích ničím neznámým a její prvky lze 

nalézt téměř ve všech sousedních státech (Polsko, Rakousko či Německo). 

Účelem navrhovaných legislativních změn by pochopitelně nemělo být zhoršení 

postavení ochrany životního prostředí při projednávání těchto staveb, současná neutěšená 

situace ovšem neodbornou veřejnost k tomuto závěru často vede. Nezbývá než doufat, že 

odpovědné orgány najdou dostatek energie a vůle k prosazení takových změn, na kterých 

bude profitovat co největší počet účastníků či jiných přípravou stavby dotčených subjektů. 

Cílem by mělo být výrazné zjednodušení celé procedury přípravy liniových staveb při 

současném zachování dosaženého stupně ochrany životního prostředí při jejich 

projednávání. Výsledkem by pak mohlo být i výrazné snížení investiční náročnosti 

připravovaných staveb, která je aktuálně veřejností vnímána také jako velký problém, a to 

z mnoha hledisek naprosto oprávněně. 

 


