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Abstrakt 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace plní na základě platné legislativy 

České republiky povinnosti vlastníka dráhy. Jednou z těchto povinností je i péče o 
modernizaci a rozvoj dráhy. Pro naplnění této povinnosti je třeba mimo jiné stanovovat, 
aktualizovat a postupně realizovat investiční priority v jednotlivých oblastech. Příspěvek 
pojednává o záměrech Správy železniční dopravní cesty ve střednědobém časovém 
horizontu do roku 2013. 
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Železniční síť České republiky se vstupem do Evropské unie stala integrální součástí 

železniční sítě evropské. Její postupná modernizace proto probíhá v souladu 
s mezinárodními dohodami, které evropské státy přijaly v zájmu pozvednutí kvality 
železniční dopravy na úroveň 21. století. Česká republika k těmto dohodám přistoupila a 
zapracovala je do české legislativy. Jsou tedy pro ni závazné. A závazné jsou i pro 
Správu železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), plnící ze zákona 
funkci vlastníka dráhy.  

SŽDC má zákonnou odpovědnost za zajištění modernizace, rozvoje a 
provozuschopnosti železniční dopravní cesty ve vlastnictví státu. Bezchybný výkon její 
činnosti je základním předpokladem řádně fungující a bezpečné železniční dopravy, jejíž 
technická úroveň, funkční standard a míra komfortu zobrazuje mimo jiné stupeň 
společenské a ekonomické vyspělosti státu.  

SŽDC proto v nedávné době definovala svůj výhled v oblasti modernizace, rozvoje a 
zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty ve vlastnictví státu a včetně 
finančních potřeb, nezbytných pro jeho uskutečnění. Vycházela přitom ze skutečnosti, že 
tempo realizace této vize se bude přizpůsobovat měnícím se podmínkám a bude záviset 
především na množství dostupných finančních prostředků.  

Program modernizace železniční sítě představuje úkol dlouhodobý, vyžadující 
investiční náklady v řádu stovek miliard korun. SŽDC proto považuje za jediné možné a 
správné řešení přednostně realizovat stavby, které zaručí splnění nejdůležitějších 
mezinárodních závazků a strategických národních zájmů České republiky.  

Strategickým cílem modernizace železniční dopravní cesty České republiky musí být 
nejen postupné uvedení provozovaných tratí do řádného technického stavu, ale i zvýšení 
traťové rychlosti všude tam, kde to terénní podmínky a zastavěnost území dovolují a kde 
je to vhodné z hlediska obchodních zájmů dopravců pro zlepšení kvality nabízených 
železničních přeprav.  

To je základní předpoklad k tomu, aby si železnice mohla zachovat významný podíl 
na trhu v dopravě osobní i nákladní a stala se konkurenceschopnou vůči dopravě silniční. 
Je proto nezbytné hlavní provozně vytížené železniční tratě stavebně upravovat na vyšší 
rychlosti, vybavovat je moderním zabezpečovacím zařízením a elektrizovat. Přednostně 
se to týká tranzitních koridorů, které jsou součástí evropských železničních magistrál. 
Nepodaří-li se včas zmodernizovat naši železniční síť (včetně zajištění její technické 
interoperability s evropskou železniční sítí) a tím výrazně zkrátit dobu cesty přes naše 
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území, evropští železniční dopravci budou Českou republiku objíždět a Česká republika 
ztratí příjmy, plynoucí zejména z tranzitní nákladní dopravy.  

Při výběru tratí určených k přednostní modernizaci je třeba respektovat přepravní 
směry, na nichž se realizují velké přepravní proudy cestujících i zboží. V dálkové dopravě 
se tak děje zejména mezi velkými městy a místy koncentrace hospodářských aktivit, 
v regionální dopravě v okolí velkých měst a aglomerací, a to především po zavedení 
integrovaných dopravních systémů.  

Cílem je napojit největší sídla a průmyslové oblasti včetně vznikajících průmyslových 
zón na vybranou a modernizovanou infrastrukturu a integrovat do železniční dopravní 
sítě logistickou obsluhu regionů. Konkrétně to znamená zkrácení jízdních dob především 
na tratích, spojujících vzájemně vybraná a významná města a aglomerace, tj. zejména 
Prahu, Brno, Ostravu (ostravskou aglomeraci), všechna ostatní krajská města a další 
města s více než 50 000 obyvateli. Tytéž tratě spojují centra přepravních aktivit na území 
naší republiky s centry přepravních aktivit v sousedních státech a jsou obsaženy 
v mezinárodních dohodách AGC, AGTC, TER, TINA a TEN a zařazeny rozhodnutím 
Ministerstva dopravy České republiky do evropského železničního systému.  

V závislosti na významu tratě, tj. objemu přepravních výkonů či předpokladu 
navýšení objemů přepravy, finanční dostupnosti a možné územní průchodnosti tratě 
terénem realizuje SŽDC při návrhu technických parametrů investiční záměry na dopravní 
cestě formou modernizací, optimalizací nebo rekonstrukcí tratí včetně dílčích přeložek 
trasy s využitím parametrů vysokorychlostních tratí na úsecích, kde se s jejich výstavbou 
uvažuje.  

Výstavba vysokorychlostních tratí na území České republiky připadá v úvahu 
návazně na postup jejich výstavby v rámci Evropy, především však v sousedních zemích. 
V současné době je zpracována aktualizovaná studie vedení vysokorychlostních tratí 
v České republice, která slouží jako vstupní podklad pro ochranu územních koridorů, 
jimiž by měly být vedeny.  

Souběžně s investiční výstavbou musí být zajištěna řádná údržba všech tratí, včetně 
regionálních v rozsahu, zaručujícím provozuschopnost a bezpečnost železniční dopravy. 
Celková provozní délka železničních tratí České republiky činí 9492 km, z toho 6323 km 
tratí kategorie dráhy celostátní a 3169 km kategorie dráhy regionální.  

Aby modernizace železniční dopravní cesty České republiky v kontextu vnitrostátním 
i mezinárodním splnila svůj účel a přinesla kladný efekt, tj. zejména zvýšení 
konkurenceschopnosti železnice vůči silniční dopravě, musí být uskutečněna co nejdříve. 
Je to nezbytný předpoklad dosažení optimální dělby přepravní práce mezi jednotlivými 
druhy dopravy v přepravě osobní i nákladní.  

Za nesmírně důležité pokládám připomenout známou skutečnost, že oddalování 
realizace staveb je prodražuje o inflaci, náklady na nezbytnou údržbu, respektive 
zajištění normového (předpisového, referenčního) stavu tratí a přináší celospolečenské 
ztráty (na zaměstnanosti, tržbách, nehodovosti, životním prostředí, atd.).  

V oblasti modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty se SŽDC zaměří na 
přípravu a realizaci investičních programů s důrazem na následující priority:  

- dokončení modernizace tranzitních koridorů včetně rozhodujících 
železničních uzlů a staveb tvořících s nimi logický provozně funkční celek a průběžné 
zajištění jejich komplexní údržby,  

- investice do majetku železniční dopravní cesty s cílem trvalého udržení její 
provozuschopnosti a bezpečnosti resp. zabezpečení základního reprodukčního 
procesu v obnově prvků dopravní cesty, kdy cíle nelze dosáhnout průběžnou údržbou;  

- postupné odstraňování trvalých omezení přechodnostních a rychlostních 
parametrů především na obchodně významných tratích  

- racionalizaci řízení provozu a zvýšení bezpečnosti dopravy na vybraných 
železničních tratích, spočívající v modernizaci zabezpečovacího zařízení, dálkového 
ovládání a opatření umožňujících úsporu obsluhujícího personálu a optimalizaci činností 
při řízení provozu na dopravní cestě,  

- zvýšení bezpečnosti na přejezdech,  
- elektrizaci dalších vybraných železničních tratí,  
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- optimalizaci dalších tratí zařazených v mezinárodních dohodách AGC, AGTC, 
v síti TINA resp. těch tratí, které tvoří s koridory logické provozní celky a vykazují 
dostatečné přepravní proudy; souhrnně se jedná o tratě zařazené Ministerstvem dopravy 
České republiky do evropského železničního systému,  

- zabezpečení interoperability tratí zařazených do evropského železničního 
systému v souladu s kritérii danými technickými parametry infrastruktury EU (směrnice 
2001/16/EC) včetně zajištění konzistentnosti kapacity všech součástí dopravní cesty 
(přechodnost kolejových vozidel, prostorová průchodnost tratí, délky a výšky nástupišť, 
atd); tyto požadavky jsou již zahrnuty do projektů III. a IV. koridoru; požadavky na 
zabezpečovací a sdělovací nadstavbu (ETCS + GSM-R) však nejsou do nákladů III. a 
IV. koridoru zahrnuty a jejich dokompletování se předpokládá následně v samostatných 
ucelených stavbách,  

- zapojení a zkvalitnění železniční infrastruktury v oblasti velkých měst a 
sídelních aglomerací do integrovaných dopravních systémů,  

- zlepšení dopravní obslužnosti obcí a měst,  
- přípravu výhledové realizace vysokorychlostních tratí v České republice.  
 
Přístup k modernizaci železničních koridorů odpovídá i uzavřeným mezinárodním 

dvoustranným nebo vícestranným dohodám, např. s německou a rakouskou stranou o 
spojení Berlína s Prahou a Vídní a též Prahy s Norimberkem z roku 1995, s polskou 
stranou o realizaci modernizace tratí z roku 1997 a se slovenskou stranou o modernizaci 
tratí zařazených do sítí AGC a AGTC z roku 1999.  

Po přistoupení do Evropské unie musí Česká republika respektovat doporučení a 
rozhodnutí Rady ministrů a Evropského parlamentu ze 7. dubna 2004 o 30 prioritních 
projektech evropského zájmu, které by měly být zahájeny před rokem 2010. České 
republiky se týkají projekty 22D - rychlé železniční spojení Břeclav - Praha - Norimberk 
(dokončení k roku 2010), 22E - rychlé železniční spojení Praha - Linec (dokončení k roku 
2016) a 23B - rychlé železniční spojení Katovice - Břeclav (dokončení k roku 2010).  

Součástí modernizace vybrané sítě koridorových tratí je i průjezd velkými 
železničními stanicemi a uzly. To je nezbytné v zájmu zajištění kompatibility provozně-
technických parametrů koridorových tratí, nemají-li být znehodnoceny již vložené 
obrovské investiční prostředky do jejich modernizace.  

Při zbilancování všech finančních potřeb nutných k dosažení cílového stavu železniční 
sítě České republiky, tj. provedení modernizace či optimalizace železničních tratí 
obsažených v mezinárodních dohodách, jimiž je Česká republika vázána, včetně 
prioritních projektů schválených Evropským parlamentem a zajištění interoperability tratí 
zařazených do evropského železničního systému, uvedení ostatních provozovaných tratí 
do normového stavu, výstavby vysokorychlostních tratí a vytvoření kvalitní nabídky 
dopravcům vstupujícím na železniční dopravní cestu, jakož i požadavkům jednotlivých 
krajů na zkvalitnění železniční sítě, došla SŽDC k poznání, že by bylo nutné uskutečnit 
investice, vyžadující v celostátním rozsahu více než 1 bilión Kč. 

Vedena cílem splnit nejdůležitější mezinárodní závazky České republiky a strategické 
národní zájmy při zajištění modernizace, rozvoje a provozuschopnosti železniční dopravní 
cesty České republiky, sestavila SŽDC seznam investičních akcí, jimž přikládá nejvyšší 
důležitost. Přitom respektovala platná rozhodnutí nadřízených orgánů. Celkové investiční 
náklady na vybrané investice činí cca 396 mld Kč. Tyto vybrané investice považuje za 
1. etapu modernizace železniční sítě České republiky. Věcnou náplň 1. etapy tvoří:  

a) dokončení modernizace II. tranzitního koridoru (Břeclav - Přerov - Bohumín - 
Petrovice u Karviné - státní hranice Polsko a odbočné větve Přerov - Česká Třebová) 
včetně průjezdů velkými železničními uzly,  

b) modernizace zbývajících úseků III. tranzitního koridoru (Praha - Plzeň - Cheb - státní 
hranice Německo a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova - státní hranice Slovensko), 

c) dokončení modernizace železničních uzlů na I. tranzitním koridoru (státní hranice 
Rakousko -Břeclav - Brno - Česká Třebová - Praha - Děčín - Dolní Žleb - státní 
hranice Německo)  
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d) modernizace IV. tranzitního koridoru (státní hranice Rakousko - Horní Dvořiště - 

České Budějovice - Praha),  

e) výstavba „Nového spojení“ v Praze, jež tvoří traťové úseky mezi hlavním a 
Masarykovým nádražím v centru a nádražími Libeň, Vysočany a Holešovice na 
obvodě centra,  

f) modernizace, zdvoukolejnění a elektrizaci dráhy Praha - Kladno včetně napojení 
letiště Ruzyně,  

g) elektrizace dosud neelektrifikovaných strategicky důležitých tratí celostátního a 
mezinárodního významu,  

h) modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov,  

i) optimalizace, zdvoukolejnění a elektrizace dráhy Otrokovice – Zlín střed,  

j) modernizace a elektrizace trati Plzeň - Domažlice - státní hranice Německo,  

k) modernizace a zdvoukolejnění trati Pardubice - Hradec Králové,  

l) modernizace a elektrizace trati Praha - Mladá Boleslav – Liberec.  
  
Aktuální stav plnění rozhodujících investičních programů je v současné době 

následující: 
 
Na I. tranzitním koridoru byla v roce 2004 v podstatě dokončena modernizace, 

případně optimalizace všech meziuzlových traťových úseků a z průjezdů velkými 
železničním uzlem Děčín a železniční stanicí Choceň. Ve stavbě je "Nové spojení" 
v Praze a traťový úsek Břeclav - Lanžhot státní hranice se Slovenskem. Obě 
rozestavěné stavby patří do kategorie těch, které tvoří s I. tranzitním koridorem logický 
provozně-funkční celek, přičemž "Nové spojení" zároveň zajistí v železničním uzlu Praha 
propojení I., III. a IV. koridoru. Zpracovávají se projektové dokumentace pro 
modernizaci traťových úseků na území Prahy, jmenovitě Úvaly - Praha Běchovice a 
Praha Běchovice - Praha Libeň (jenž bude ztříkolejněn a jehož modernizace by měla 
započít ještě v letošním roce) a Kolín, v realizaci je stavba průjezdu železničním uzlem 
Ústí nad Labem.  

V různém stupni přípravy jsou modernizace uzlů Břeclav, Brno, Česká Třebová, 
Ústí nad Orlicí, Pardubice, zbývající úsek průjezdu Prahou (Praha Libeň - 
Praha Holešovice - Praha Bubeneč) . Přímou funkční návaznost na stavby I. koridoru 
mají ještě modernizace západní části hlavního nádraží v Praze (východní část a 
mosty Seifertova byly modernizovány v minulých letech), odstavné nádraží a nákladní 
průtah v Brně,které jsou součástí přestavby železničního uzlu  

I na II. tranzitním koridoru (hlavní větvi Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné 
státní hranice s Polskem) byla v roce 2004 dokončena modernizace, případně 
optimalizace všech meziuzlových traťových úseků a probíhá modernizace odbočné 
větve Česká Třebová - Přerov, která je zároveň trasou III. tranzitního koridoru. 
S jejím dokončením se počítá k roku 2007. Z průjezdů velkými železničními uzly je 
dokončena modernizace uzlu Bohumín a v přípravě Přerov a Olomouc.  

Z hlediska celkového objemu finančních prostředků nejnáročnější bude komplex 
staveb III. tranzitního koridoru, na němž je potřebné zmodernizovat či zoptimalizovat 
přes 230 km dlouhý úsek Praha - Plzeň - Cheb - Pomezí nad Ohří státní hranice 
Německo a cca 56 km dlouhý úsek Dětmarovice - Mosty u Jablunkova státní 
hranice Slovensko. Na všechny stavby III. koridoru (je jich celkem 10 v západních 
Čechách a 3 na Moravě), s výjimkou pohraničního úseku s Německem, jsou zpracovány 
přípravné dokumentace a pokračují projektové práce. Nejdále pokročila realizace stavby 
"Optimalizace trati Plzeň - Stříbro", jejíž realizace byla nedávno zahájena, přičemž 
úsek Kozolupy - Pňovany bude zdvoukolejněn. Na úseku Praha - Beroun je sledována 
tzv. "Tunelová varianta", která vede v trase výhledové vysokorychlostní trati. Ve 
vysokorychlostních parametrech bude řešen i traťový úsek Rokycany - Plzeň se dvěma 
tunely (III. koridor tedy nepovede přes stanici Chrást u Plzně). V železniční uzlu Praha se 
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zpracovává územně-technická studie trasy III. koridoru, reagující na urbanistický záměr 
přestavby Výtoňského mostu (týká se i silničního spojení). Opomenut nebude ani průjezd 
uzlem Plzeň.  

Intenzivně probíhá příprava, ale i realizace modernizace IV. tranzitního koridoru. 
V realizaci je jako první stavba "Optimalizace trati Stránčice - Praha Hostivař". Na stavby 
"Modernizace trati Doubí u Tábora - Tábor" a "Optimalizace trati Benešov u Prahy - 
Stránčice" se již zpracovávají projekty, na ostatní stavby přípravné dokumentace. 
Výjimkou je úsek Nemanice - Ševětín, kde dosud přetrvávají spory o vedení trasy. 
IV. koridor bude řešen tak, že mezi Českými Budějovicemi a Benešovem u Prahy dojde 
k úplnému zdvoukolejnění a základní traťová rychlost bude 160 km/hod, zatímco již nyní 
dvoukolejný úsek Benešov u Prahy - Praha bude optimalizován na traťovou rychlost 80 až 
140 km/hod. Mezi Horním Dvořištěm a Českými Budějovicemi proběhla elektrizace trati, 
pokračování optimalizace úseku je závislé na rozhodnutí o definitivním řešení ve vazbě na 
záměry rakouské strany. Na modernizaci IV. koridoru navazují také elektrizace tratí 
České Velenice - České Budějovice (se zahájením ještě v letošním roce) a České Velenice 
- Veselí nad Lužnicí včetně přechodu do Rakouska.  

 
Velkou pozornost věnuje SŽDC i nekoridorovým stavbám.  
K nezbytným prioritám na území hlavního města Prahy patří modernizace, 

zdvoukolejnění a elektrizace tratě z Prahy na Kladno včetně propojení letiště 
Praha Ruzyně, známá pod ne příliš šťastným názvem PraK – nově Aircon Stavba je 
rozdělena do několika částí. V současné době se projednává dokumentace pro územní 
řízení úseku Masarykovo nádraží - letiště Ruzyně a zpracovává se nová studie 
proveditelnosti, která by měla být podkladem pro vyhledání soukromého investora, 
protože pro tuto stavbu se zvažuje systém financování PPP (Public Private Partnership).  

Za nejdůležitější nekoridorovou stavbu na Moravě považujeme modernizaci a 
zdvoukolejnění trati Brno - Přerov. V současné době se projednává studie 
proveditelnosti, na kterou by měla navázat přípravná dokumentace stavby. Za 
nejvhodnější variantu považujeme modernizaci na traťovou rychlost 160km/hod 
s lokálními omezeními v místech, kde její dosažení není s ohledem na morfologii terénu či 
zástavbu možné. Pro značný rozsah stavby uvažujeme její rozdělení na tři etapy s tím, že 
jako první by se modernizoval úsek Blažovice - Nezamyslice.  

Modernizaci a elektrizaci trati Otrokovice - Zlín střed včetně částečného 
zdvoukolejnění považujeme za nezbytnou v zájmu napojení krajského města Zlín na 
nadřazenou celostátní a evropskou železniční síť. Z obdobného důvodu je potřebné 
zdvoukolejnění trati mezi stotisícovými krajskými městy Pardubice a Hradec Králové. 
Na obě stavby byly již zpracovány územně-technické studie. Stejně postupujeme rovněž 
v případě modernizace tratě Plzeň - Domažlice - Česká Kubice státní hranice 
Německo, donedávna považované za větev III. tranzitního koridoru. U této trati bude na 
zpracovanou územně technickou studii navazovat v letošním roce zadání studie 
proveditelnosti. Zde ale je volba varianty modernizace primárně závislá na tom, jaký 
význam bude této trati přiřčen v mezistátním kontextu výhledového stavu našeho spojení 
se západní Evropou (tj. kudy bude trasována vysokorychlostní trať Praha - Bavorsko). 

Pro trať České Budějovice – Plzeň zadáme letos zpracování územně technické 
studie na její modernizaci a patrně celkové zdvojkolejnění s rychlostí do 160 km/h .Pokud 
jde o zamýšlenou výstavbu rychlého železničního spojení Prahy s Libercem, byla 
zpracována vyhledávací studie trasy a následně územně-technická studie první etapy, tj. 
úseku Praha Vysočany - Mladá Boleslav.  

 
Úspěšně v současné době pokračuje elektrizace dosud neelektrifikovaných 

strategicky důležitých tratí celostátního a mezinárodního významu. Ve stavbě (těsně před 
dokončením) je traťový úsek Kadaň - Karlovy Vary, v pokročilém stádiu realizace je 
úsek Ostrava Svinov - Opava východ, zahájena byla elektrizace tratě Ostrava hlavní 
nádraží - Ostrava Kunčice, v pokročilém stádiu přípravy je akce přípravy Letohrad – 
Lichkov - státní hranice Polsko. Kromě toho plánujeme i elektrizaci na úsecích 
Ostrava Kunčice - Frýdlant nad Ostravicí (s možnou další etapou do Valašského 
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Meziříčí) a Brno – Jihlava s etapou Brno – Náměšť nad Oslavou. Výstavba 
průmyslové zóny Nošovice je důvodem zahájení přípravy na optimalizaci úseku Frýdek –
Místek – Český Těšín včetně elektrizace, přičemž tento úsek by navázal na pokračování 
elektrizace tratě z Ostravy –Kunčic.  

Pro možnost kolejového napojení ostravského letiště jsme zadali zpracování 
přípravné dokumentace výstavby elektrizované železniční tratě Studénka – Mošnov. 
Výstavbou této tratě bude umožněno rovněž napojení průmyslové zóny v Mošnově. 

Stranou naší pozornosti nestojí ani tzv. malé stavby, zejména snahy o obnovení či 
rekonstrukce přeshraničních tratí. V pokročilém stádiu přípravy jsou úseky Slavonice 
– Fratres a Znojmo – Šatov – Retz, jehož první etapa realizace bude zahájena ještě 
v letošním roce Pro další léta se připravuje obnovení železniční dopravy i na dalších 
hraničních přechodech, přípravná dokumentace je zpracovávána pro úsek Dolní 
Poustevna – Sebnitz.  

 
Příprava výhledové výstavby vysokorychlostních tratí je v současné době 

v kompetenci ministerstva dopravy. My jsme doporučili zvážit a studijně prověřit možnost 
jiného vedení této vysokorychlostní tratě v následujících intencích: trasa VRT Praha - 
Brno by vycházela z Prahy jihovýchodním směrem ve stopě, kterou v rámci zpracování 
studie proveditelnosti IV. tranzitního koridoru navrhoval SUDOP Praha pro trasu nové 
rychlé trati (paralelní se IV. tranzitním koridorem) po zjištění, že ve výhledovém stavu 
nebude optimalizovaný traťový úsek Praha - Říčany - Čerčany - Benešov u Prahy 
kapacitně postačovat pro pokrytí prognózovaných přepravních nároků. Doporučil proto 
výstavbu nové rychlé tratě mezi Prahou a Bystřicí u Benešova jako výhledové řešení 
s tím, že by sloužila dálkové dopravě na IV. koridoru, zatímco optimalizovaný úsek 
stávající tratě dopravě regionální a místní. Mezi Prahou a Bystřicí u Benešova by dle 
našeho námětu trasa VRT Praha - Brno sloužila i dálkové dopravě na směru Praha - Jižní 
Čechy - Horní Rakousko, byla by tedy pro obě přepravní relace společná. Mezi Bystřicí u 
Benešova a Brnem jsme doporučili hledat takové řešení, při němž by se trasa VRT co 
nejvíce přiblížila k sídelnímu městu kraje Vysočina - Jihlavě, s tím, že mezi VRT a 
stávajícími tratěmi, ústícími do železničního uzlu Jihlava, by se zřídily traťové spojky, 
umožňující mj. vedení přímých expresních vlaků v relacích Praha - Jihlava a Brno - 
Jihlava. Domníváme se, že tato nabídka by mohla být pro kraj Vysočina přijatelná. 

 
V našich plánech nezapomínáme ani na drobné akce charakteru „prosté 

reprodukce“ majetku, který tvoří železniční dopravní cestu. Těmito akcemi je 
zajišťována především bezpečnost železničního provozu a dodržování stanovených 
jízdních dob odstraňováním zavedených pomalých jízd a trvalých omezení nejvyšších 
traťových rychlostí.  

Závěrem krátká zmínka ještě o jednom programu, kterým je interoperabilita, 
dálkové řízení a racionalizační akce. Na rozvoj železniční infrastruktury a především 
mezinárodních koridorů navazuje i rozvoj v oblasti technologií zajišťujících bezpečné 
řízení vlaků v souladu s evropskými trendy. Předpokládá se, že budou aplikovány dva 
nejvýznamnější projekty zajišťující interoperabilitu v oblasti řídící a zabezpečovací 
techniky. Jedná se o vlakový zabezpečovací systém ETCS (Evropean Train Control 
System) a o digitální mobilní radiovou síť, zajišťující hlasové a datové služby GSM-R 
(Global System for Mobile Comunication - Railways). Oba systémy jsou funkčně 
provázány a podřízeny Evropskému systému pro řízení železniční dopravy - ERTMS.  

Dálkové řízení vlakové dopravy z co nejmenšího počtu míst se jeví jako nezbytné. 
Jde zde především o úsporu zaměstnanců řídících železniční provoz, ale rovněž o zvýšení 
úrovně bezpečnosti železniční dopravy. Je zpracován přehled lokalit, z nichž bude 
v budoucnosti řízen provoz na železniční síti České republiky, přičemž nezapomínáme ani 
na regionální dispečerská pracoviště, která budou sloužit především k řízení provozu na 
nekoridorových tratích sítě, stejně jako v rámci integrovaných příměstských dopravních 
systémů.  
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DEVELOPMENT PRIORITIES OF CZECH REPUBLIC RAILWAY 
INFTASTRUCTURE 

 
Railway Infrastructure Administration, state organization (SŽDC) is according to the 

national law the railway infrastructure owner in Czech republic. One of the infrastructure 
owner duties is the care of railway infrastructure modernization and development. To 
fulfil this duty it is necessary to determine and consecutively realize investment priorities 
in particular domains. 

The article deals with the aims of SŽDC in this field in the period till 2013. 
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