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Hlavní poslání a činnosti

Předmět činnosti
• Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy.

SŽDC zajišťuje
• provozování železniční dopravní cesty, 
• provozuschopnost železniční dopravní cesty, 
• rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty, 
• údržbu a opravy železniční dopravní cesty,
• přípravu podkladů pro sjednávání závazků

veřejné služby,
• kontrolu užívání železniční dopravní cesty, 

provozu a provozuschopnosti dráhy.

Více než 17 tisíc zaměstnanců
• SŽDC je 5. největším zaměstnavatelem v ČR.
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Železniční síť ČR
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Železniční síť ČR v datech

Délka tratí 9 470 km          
- z toho elektrifikováno 3 208 km (34 %)
- z toho dvojkolejných                                        1 858 km (20 %)

Počet výhybek 22 147 ks (24 544 v. j.)

Počet mostů 6 735 ks (151 km) 

Počet tunelů 158 ks (43 km)

Počet přejezdů 8 080 (1.2 km/přejezd)
Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení 3 276 (41 %)
- z toho se závorami 1 116 (14 %)
Mechanické 396 (5 %)
Zabezpečené pouze výstražnými kříži 4 384 (54 %)

Počet staničních zabezpečovacích zařízení 1 460 ks
Délka traťových zabezpečovacích zařízení 6 095 km (64 %) 
Počet hlavních návěstidel 15 000
Počet kolejových obvodů a snímačů náprav 31 500 
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Vize a cíle

Vize SŽDC
• Být moderní pružnou a zákaznicky orientovanou organizací, zajišťující rozvoj 

provozuschopné, moderní a bezpečné železniční sítě jako nedílné součásti 
evropského železničního systému.

Dlouhodobý cíl
• Vytvoření nezbytných předpokladů pro posílení tržní pozice železniční dopravy 

v národním i mezinárodním měřítku prostřednictvím dynamického rozvoje 
liberalizovaného trhu v železniční dopravě.

Krátkodobé cíle
• dokončení procesu restrukturalizace 

železničního sektoru (převod nádraží),
• vyrovnané hospodaření bez dluhů,
• zvyšování produktivity práce,
• intenzivní čerpání prostředků z fondů EU,
• proaktivní komunikace a orientace na zákazníky,
• aktivní spolupráce v mezinárodním měřítku.

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
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Orientace na zákazníka

• Za účelem nalezení efektivního plánování investic do 
infrastruktury a optimálního dopravního modelu již nyní 
přistupujeme k aktivní komunikaci s:
 objednateli dopravy (Ministerstvo dopravy, kraje), 
 organizátory integrované dopravy,
 dopravci v osobní a nákladní dopravě.

• Pružně reagujeme na aktuální požadavky a očekávání 
klíčových partnerů.

• Připravujeme Strategický obchodní plán (koncepce rozvoje 
sítě).

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

• Posilujeme marketingové nástroje a moderní metody řízení za účelem rychlejšího 
řízení změn a implementace náročných průřezových projektů.

• Připravujeme restrukturalizaci poplatku za použití dopravní cesty.

• Připravujeme nový model úhrady elektrické energie podle skutečné spotřeby.
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Strategický obchodní plán

Koncepce rozvoje sítě konvenčních a vysokorychlostních tratí v ČR

• Zpracování rozvoje jednotlivých tratí v cílových termínech 2020, 2030 a 2050.
• Mapování potřeb objednatelů a dopravců v osobní a nákladní dopravě prostřednictvím 

marketingového výzkumu (standardizovaný dotazník a další formy komunikace).
• Výstupy jsou podkladem nejen pro projekty modernizace, ale také pro zajištění 

provozuschopnosti (zadání parametrů pro údržbu).
• Nyní probíhá vyhodnocování dotazníkového šetření.
• Výstupem je vypracování Strategického obchodního plánu s koncepcí rozvoje sítě              

s ohledem na potřeby zákazníků a prognózy přepravních proudů.

• Dalším výstupem je zpracování standardizovaných 
karet tratí:

 pro každou trať zpracována karta tratě s popisem 
stávajícího stavu a možnostmi rozvoje v cílových 
termínech 2020, 2030 a 2050

 zapracování potřeb zákazníků i vlastních prognóz
 hledání interakcí, síťových interakcí a vazeb

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
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Hlavní priority rozvoje infrastruktury

1. Dokončení modernizace koridorů a uzlů
(s max. využitím fondů EU)

2. Kapacita pro příměstskou dopravu
3. Zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu
4. Železniční napojení Letiště Václava Havla Praha (povinnost 

vyplývající z trans-evropských sítí TEN-T, nutno řešit 
současně s kvalitním a kapacitním spojením Praha – Kladno)

5. Nová Rychlá spojení (RS) pro dálkovou a rychlou 
meziregionální osobní dopravu

6. Naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R)
7. Nové technologie - např. dálkové řízení (DOZ), automatické 

vedení vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest 
(ASVC), rekuperace trakční energie

8. Zlepšování parametrů sítě (zdvojkolejnění, nové zastávky)
9. Elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou 

dopravou) 
10. Využití regionálních tratí (technicky podudržovaných)

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
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Hrozby a příležitosti

Hrozby
1. Nedostatek kapacity železniční sítě
2. Nízká rychlost
3. Příliš dlouhá modernizace jednotlivých klíčových tratí
4. Nedostatečná harmonizace podmínek mezi silnicí 

a železnicí
5. Objíždění ČR - hrozba, že ČR se stane periferií   

uprostřed Evropy

Příležitosti
1. Bezpečnost a ekologie
2. Nejrychlejší dopravní prostředek na střední vzdálenosti
3. Kapacitní a rychlá doprava v aglomeracích
4. Ropná krize - vyšší využití veřejné dopravy
5. Nová dopravní politika EU včetně revize sítě TEN-T

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
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Interoperabilita - GSM-R
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dokončeno

v realizaci

v přípravě

2015: 1540 km
(cca 16 % sítě)
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Interoperabilita - ETCS 
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• Nová politika TEN-T předpokládá zvýšení konkurence-
schopnosti železnice budováním/modernizací tratí pro 
vyšší rychlosti (200 - 350 km/h).

• Zahájením stavby vysokorychlostních tratí (VRT) se teprve 
začne snižovat více než 40letý náskok silniční dopravy.

• V podmínkách ČR byl koncept rozpracován do podoby 
tzv. rychlých spojení (RS).

• Vedle vysoké traťové rychlosti je velkým přínosem také 
významné zkrácení trasy (např. Praha - Brno o 40 km).

• Bez zásadních investic do novostaveb tratí nelze od 
železnice očekávat nabídku moderních dopravních 
služeb.

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Nová Rychlá spojení (RS)



Koncepce Rychlých spojení (RS) v ČR
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Realizace VRT do roku 2030

Nezbytné kroky pro úspěšnou realizaci VRT do roku 2030
• Zhotovení Studie příležitostí (SPř) - prověří trasování, parametry, rychlost, přínosy pro 

osobní a nákladní dopravu, celospolečenské přínosy.
• Zhotovení Technické studie (TS) - upraví vše nad rámec technických specifikací 

interoperability (TSI) do úrovně předpisů, včetně investičních nákladů.
• Zhotovení Územně technická studie (ÚTS) nejprve pro úseky Lovosice – Praha – Brno 

– Přerov – Bohumín a Brno – Vranovice s cílem nalezení stop pro územní ochranu.
• Územní ochrana je již nyní v řešení.

Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013
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Financování rozvoje železniční sítě

Finanční nástroje 2014 - 2020
• Fond soudržnosti (FS) - „standardní“ čerpání národní 

alokace  prostřednictvím operačního programu (OPD).
• Nový nástroj pro financování infrastrukturních projektů: 

CEF (Connecting Europe Facility) - Nástroj pro 
propojení Evropy.

• Zhruba 1/3 prostředků FS bude alokována v CEF.
• Proběhne soutěž o prostředky mezi projekty kohezních 

zemí.
• Prostředky budou prioritně určeny pro projekty na 

železnici s evropským významem.
• Pouze „Core Network“.
• Národní prostředky budou značně omezeny.
• Podmínkou využití fondů EU - mít připraveny kvalitní 

projekty (kvalita, vyspělost, evropská přidaná hodnota).
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