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Najdete Českou republiku?Najdete Českou republiku?

Ale co železnice?Ale co železnice?

Doba temna v ní neníDoba temna v ní není



Požadavky kladené na železni ční síť
a její rozvoj v dálkové a regionální

doprav ě

Aneb postaAneb postaččuje nuje náám opram opraššovat dovat děědictvdictvíí
z Rakousko Uherskz Rakousko Uherskéé monarchie 19. stoletmonarchie 19. stoletíí??

Mnoho otázek, p říklady, n ěkolik odpov ědí …

Ostrava  15. červen  2010 Ing. Jiří KALČÍK



Dvojkolejné trat ě po dokon čení TŽK

Jednokolejná trať = žádná trať (Pavel Tikman)Jednokolejná trať = žádná trať (Pavel Tikman)



Hustota zalidnění České republikyHustota zalidnění České republiky

Plzeň 175
Č. Budějovice 95
Jihlava 50
Havlíčkův Brod 25
Pardubice 90
Hradec Králové 95
Opava 60

Plzeň 175
Č. Budějovice 95
Jihlava 50
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Hradec Králové 95
Opava 60





Vliv historických podmínek na zalidnění
a dopravní infrastrukturu

Vliv historických podmínek na zalidnění
a dopravní infrastrukturu



Modernizace  silnice   II. t řídy spojující obce s 1-3 tis. obyvateli
Je hustota zalidnění rozhodující, nebo má i občan malého města 

právo na kvalitní dopravu?
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Nejvyšší stupe ň modernizace koridoru  - 160 jen s naklápěčkou! 
spojující aglomerace s 1-3 mil. obyvatel.

Podobnost čist ě náhodná, nebo …

Nejvyšší stupe ň modernizace koridoru  - 160 jen s naklápěčkou! 
spojující aglomerace s 1-3 mil. obyvatel.

Podobnost čist ě náhodná, nebo …



… tak  trochu  jiný  p řístup  k dopravnímu řešení?
Jsou naše ekonomické vzore čky správné?

Nebo jde jen o kamufláž politických (ne-)rozhodnutí?
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Základní dopravní obslužnost – žákovské spojeZákladní dopravní obslužnost – žákovské spoje

Vynikající pokrytíVynikajVynikajííccíí pokrytpokrytíí



6-18 let – žákovské spoje – veřejná doprava
18 let – řidičský průkaz
20 vlastní auto �

25 auto �

30 auto �

35 auto �

40 auto
45 auto �

50 auto
55 auto �

60 auto �

65 let – důchodce – veřejná doprava 
(celodenní přesun)
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Evropský model osobní dopravy 
2.pol. 20století

Evropský model osobní dopravy 
2.pol. 20století

Podle ankety redakce Želpage z 27.5.2010  k němu míří
99% českých politiků. Ale kde je Evropa ve 21. století?
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Tvoří cosi jiného. Kdo to řekne našim milým politikům?Tvoří cosi jiného. Kdo to řekne našim milým politikům?



Modernizace v Rakousku
Zvyšování kapacity, 

zvyšování rychlosti na 200-230 km/h

Modernizace v Rakousku
Zvyšování kapacity, 

zvyšování rychlosti na 200-230 km/hLinz 190
Salzburg 150
Innsbruck 120
Graz 260
Klagenfurt 95
Villach 60
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Salzburg 150
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Klagenfurt 95
Villach 60



Česká nabídka pro „obyčejného daňového poplatníka“
který nechce použít automobil – stav před dokončením dálniční sítě

Česká nabídka pro „obyobyččejnejnéého daho daňňovovéého poplatnho poplatnííkaka“
který nechce použít automobil – stav před dokončením dálniční sítě



Stav 30let po snesení „železné opony“

• Obecně lze konstatovat, že železni ční síť České republiky 
tvo ří pouze dopln ěk dopravní infrastruktury, nikoliv její
páteř, jak je obvyklé v dopravn ě vysp ělých zemích.

• Ze srovnání je zřejmé, že žádná železniční trať v České
republice není konkurenceschopná vůči dálnici , či rychlostní
komunikaci. V současnosti existují pouze dvě relace, kde byl 
TŽK rekonstruován dříve, než postavena dálnice. 

• Krátkodob ě má nepatrné množství obyvatel ČR možnost 
výb ěru mezi dopravou po silnici nebo po železnici.

Při současném tempu výstavby moderní silniční sítě to už za 
10 let nebude pravda.



Jak  ZTOHOVEN ???
• Nemusíme d ělat vůbec nic a každých 5 let nakoupit 10 tisíc autobusů, 

které odvezou „socku“. Za uspořené peníze vybudujeme moderní
informační systém pro automobily „obyčejných lidí“, který bude 
podrobně hlásit jak velké jsou kongesce na dálnicích.

• Můžeme pokračovat v současném trendu a dalších 100 let opravovat 
a vylepšovat , co se za minulých 150 let vybudovalo. I tak však stále 
budeme kvalitativně pod úrovní toho, co se vybudovalo v Německu za 
kancléře Bismarcka a daňový poplatník stále uvidí jen černou díru na 
dotace.

• Anebo můžeme jít cestou VELKVELKÉÉHO SKOKUHO SKOKU, kdy za obdobné
investice se mnohý daňový poplatník stane ppřředplatitelem veedplatitelem ve řřejnejn éé
dopravydopravy a auto nechá v garáži.

Trasy nových tratí mohou sou časný stav zásadn ě změnit, pokud 
budou využity i pro další relace po sou časné síti a pokud bude 
tato sí ť v pot řebných parametrech upravena. 



POSLEDNÍ OSTROV LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ, nebo ...POSLEDNÍ OSTROV LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ, nebo ...



ZÁKLADNÍ SÍŤ RYCHLOSTNÍCH 
ŽELEZNIČNÍCH SPOJENÍ VE STŘEDNÍ

EVROPĚ PO ROCE 2015
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Přeložka tratě v údolí Moravské Sázavy 1 rok po dokončení.
Krajinářský problém? Ekologický problém? Zjevně nikoliv.



LGV-Est  se vyznačuje jako obvykle  
maximální jednoduchostí trasy …
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… při vysoké produktivitě zemních prací.
Oplocený zábor a odvodnění je od začátku stavby.
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Naopak český zemědělec vůbec neví kam až dolezou 
oranžoví mravenci. 

Je to jako mít na zahrádce krtky.
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LGV-Est :  kde jsou protihlukové stěny jako 
významný krajinný prvek?

Náhodný turista pak ani nepostřehne, že je 
zde cizí prvek, proti němuž měli aktivisté

dávno bojovat.

LGV-Est :  kde jsou protihlukové stěny jako 
významný krajinný prvek?

Náhodný turista pak ani nepostřehne, že je 
zde cizí prvek, proti němuž měli aktivisté

dávno bojovat.



Traséři se snaží o minimální fragmentaci krajiny a využívají maximálně
souběhy s dálnicí s využitím limitních parametrů a pevné jízdní dráhy.

V=300km/h, poloměry oblouků R=3500m



Výhybna se zastávkou Kinding
na trati Ingolstadt - Nürnberg





Regionální vlak přijíždí na 1. kolej



Příklad optimálního rozvoje železni ční sítě
na části území České republiky

PPřřííklad optimklad optim áálnln íího rozvoje ho rozvoje žželeznielezni ččnníí ssííttěě
na na ččáásti sti úúzemzemíí ČČeskesk éé republikyrepubliky







Rychlé železni ční spojení
Praha – Most – Karlovy Vary – Norimberk

Praha – Ústí nad Labem – Dráž ďany

1. Etapa
- zásadní zlepšení napojení Mostecka a Chomutovska rychlou železnicí s využitím zárodku 

vysokorychlostní tratě do Drážďan
35 km novostavby napojené na stávající železniční koridor  a 29 km modernizace současné trati
zkrátí cestovní dobu Praha hln - Most  z dnešních 2 hodin na 1 hodinu!

Úpravy dalších úseků do Chebu (dle mapky č.1) uspoří 30 minut proti současné jízdní době a rychlíky 
Praha – Cheb přes Most pojedou stejnou dobu 2:30hod jako přes Plzeň po dostavbě 3. tranzitního 
železničního koridoru.

2. Etapa
- další zlepšení, které využívá vysokorychlostní trať Praha - Dresden (mezinárodní projekt 

podporovaný vládami obou zemí) zkrátí jízdní dobu Praha – Most na 45 min a tím bude jízdní
doba Praha – Chomutov 1 hodina

Cílový stav
V dalším úseku do Chebu je navržena nová trasa Klášterec – Ostrov nad Ohří, což umožní další

zkrácení jízdní doby tak, aby spojení Praha – Cheb přes Most bylo 2 hodiny pro vlak vyšší
kategorie.

Poznámka: uvedeny jsou systémové jízdní doby



CÍLOVÝ STAVCÍLOVÝ STAV
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Cestovní doba 2h 00 minut

Cestovní doba 4h 10 minut

Současný stav

Cílový stav

Taktový uzel - SQ Taktový uzel cílového stavu



V prezentaci byly použity :

• Mapky vlastní a záznamy Babitron
• Fotografie vlastní +  ProkopRail

• Miniatury fotografií – galerie Želpage a Panoramio

DDĚĚKUJI   ZA  POZORNOSTKUJI   ZA  POZORNOST


