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Vysokorych|ostniželeznice se s{átůma ekonomikám vesměs nevyp|ácejía jen zřidka přináše'í
přínosy, kteréjejich zastiánci s|ibují.NapsaI to ve svém neinověišímčís|ebrilský bidéníkThe
že|eznicv pos|ednidobě propad|ai britská
Economií v souvis|os{i
s tím,že mánii vysokorych|ostních
v|áda.

Po|itici po ce|érns!ětě si pod|eEconomistu předs1avljí'Že Vaky, kterédokáŽoujeŽdit aŽ 400 kilomefrůza
síliv,19' sto|etÍ'Velké sumy do
hodinu'přinesou podobnýnárust prospeíjtyjako mohulný|oz\ojŽe|ezničnich
a V poslednídobě ltá|iea cÍna.
rych|ýchVakúUžv minulostida|yJaponsko'Francie,Německo'Španě|sko
nad p|ánempostaútza 32 miliard
Prqekty z\EŽujiAust.a|ie'Po'1uga|skoa |ndonésie'Brilská ýáda se zamýŠ|í
libe.(891miIia.dKč)spojenímezi
Londýnem
a seleremAngIie'
a
že|eznicemohouzmímitregionálnírozdí|yVži\ÓtníúrovÍ|i
Vlády jsou náchylr]é
Věňttomu,že Vysokorych|os{ní
podpoňiekonomický dst' Ve skutečnostiVšaktenlo cí|rych|o\,laky
neplnÍa někdy |ozdí]ydokonce zesi|ují,
jsou
piŠetýdeník'Z\4/š!jí
kde
zastá1ky, jak ukazujízkušenosti z
toliŽ Výhody\e|kých a bohatých měst'
VakúmekonomickáakiiúiajeŠtěúce koncentro\ala
Japonska' Franciea spaně|ska' kde se díkysuperrych|ým
do meirooo|ina úkororovincií'
''Vysokorych|ostní
\'aky podobnějako jiné p|ojektyregeneraceinfrastruktury
ekonomIckouaktivitučastojen
ji
přemisťují'
než aby pomáhalyvytvářet'.'píšeEconomist' Města' kteÉ mě|a na dosa\ádnístanda|dnít€ t i
do
zastá\,kua na nor,eji mítnebudou'totižmohouz|ratitpodnikate|ea ekonomickáakiiútasé z nich přemÍstí
center.
jsou
jimŽto še{i|óas a penize'V Č|né
podníkate|é'
Výhodyz \'ysokorych|os{ní
Že|eznicemaj;zejména
ces|ující
j2denky lak drahé'žejsou mi.nomožnosti!ě|šinylidí.Je|ikoŽa|eWsokorychlostní
železnice\ryžaduj{
obro\6ké
''\e.kouMako\ou |oupeŽí.''
jak
projekt
pop|atnÍci'
zap|atí
daňoú
celkoÉ
lak
touto
in\estice' obwk.e stální.
časopis \4'stavbuWsokorychlostníchŽe|eznic naz\a|, získávaji jen bohatécent.á|níÍegionya zámoŽní
na úkorchudŠích'
iednotli\ci
pro přepralt]mezi hustě za|idněnýmia na\zájem \zdá|enými
Vysokorychlostníželeznicemajíjistéodů\i]dnění
jako
jejich Výhodymizí' protoŽenemohou
\'e Východ.íčásticíny, Na kra|ších
irasách VŠak
městskýmishuky
ničimpřispěi ke t.ansformaciregionu,ani nemajívýhodyšřšíchsítí.
''A něco tako\,eho
jako |é\iÍ]á
konstatujeThe Economist.Znamenáto, že
wsokorychlostniže|ezniceneexistuje,',
okÍajoÉpřinosytěchto zázrakůtechnikyV podobězkrácenécesty jsou zce|a odbourányVysokýminák|ady'
Nák|ady na qista\óu Wsokorychlostníchže|eznictaké odsá\ajízd|oje ze skromnějŠich.a|e eÍektiwějšich
projektů'V menšíchzemíchmá mnohem\ětŠí
spojení'například
smysl modernizacedosa\ad.íchpoma|ejŠích
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zlepšenisig.a|izace- Týdeníku\rádí,Že některéběŽnébitské r,takyby moh|ys\ou rych|ostz nynějŠích
''odita|ení
pro
zařízeníbude ziejmě
no!éhosigna|izačního
km/h modemizacÍsigna|izaceještě z\ryšit,ovŠem
projektu'''
po'itikyméněat.aktiwlínď oteťení.o\ehofutuíjstického

Economistvyzý\,áBÍitánii,abyswj\elkolepýprojektwsokorychlostníŽelezniceza!Íh|a,dokudječ
avšak
WdrŽíd|oLrho.
aby s\e plány na tomlo po|ipřehodnoti|y'Dobrá infrastruktura
ostatnÍmzemímdoporuči|,
rozwje země'', uzaúrátýdeník'
jak \€ ř ejné ínance.tak ambiceda|Šího
\-ykolejit
Špatná'.může
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