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Anotace 
Přednáška se zabývá postupem modernizace koridorů ČR ve vztahu k napojení na 

sousední státy a nastiňuje další záměry rozvoje naší železniční infrastruktury v ČR na 
období do roku 2010. 

 
 
Jedním z předpokladů zapojení ČR do integračního celoevropského procesu je 

odstranění nedostatků v naší železniční infrastruktuře a zabezpečení kvalitního napojení 
české železniční sítě na evropskou síť. Především je třeba zajistit kvalitní mezinárodní 
spojení s Berlínem, Vídní, Bratislavou, Varšavou, Norimberkem, Mnichovem a Lincem 
včetně respektování vnitrostátních potřeb rychlého a kvalitního spojení mezi jednotlivými 
spádovými oblastmi České republiky, což je i jednou z podmínek vstupu ČR do EU. 

Z těchto principů vychází státní dopravní politika, schválená vládou v roce 1998 
a rozvoj dopravních sítí do roku 2010, který vláda ČR schválila dne 21. července 1999 
usnesením č. 741. Předpokládá se, že stanovené cíle budou naplňovány postupně do 
roku 2010, a to podle finančních možností státu. 

Proto jsou stanoveny priority, které se koncentrují do modernizace čtyř tranzitních 
železničních koridorů ČR, a to v prvé fázi do těch, které jsou součástí pan-evropských 
multimodálních dopravních koridorů a po vstupu kandidátských zemí do EU se stanou 
součástí trans-evropské dopravní sítě TEN, a na kterých je soustředěna největší 
koncentrace přepravních proudů.  

V současné době je v následujícím stadiu realizace modernizace I. a II. tranzitního 
železničního koridoru.  

 

I. koridor  

Modernizace I. koridoru je ukončena na 340,3 km délky koridoru, tj. 89 %, zbytek je 
v realizaci, konkrétně se jedná o stavby Praha Bubeneč – Kralupy 2. část optimalizace, 
Ústí nad Orlicí – Česká Třebová, optimalizace a Záboří nad Labem – Přelouč, 
modernizace. Do konce roku 2002 bylo prostavěno 33,329  mld. Kč, tj. 91,3 % 
plánovaných prostředků. Ukončení modernizace tohoto koridoru se předpokládá 
v roce 2004. 

 

II. koridor  

Na tomto koridoru (včetně odbočné větve Přerov-Česká Třebová) je do provozu 
uvedeno 138,4 km tratí z celkové délky předpokládané modernizace, tj. 47,2 %, 
v realizaci je 32,4 % tratí, v přípravě (většinou na odbočné větvi) je 20,4 % tratí. Do 
konce roku 2002 bylo na II. koridoru prostavěno celkem 23,9 mld. Kč, tj. 65 % 
plánovaných prostředků. Dokončení II. koridoru se předpokládá v základní větvi Petrovice 
u Karviné - Břeclav v roce 2004 a na odbočné větvi do konce roku 2006.  

 

IV. koridor 

Jeho modernizace je, po odsouhlasení vládou usnesením č. 1317 
z 10. prosince 2001, sledována v letech 2003-2010, a to v souladu s usnesením vlády 
č. 741 ještě před III. koridorem. Na tomto koridoru byla již v předstihu provedena 
elektrizace tratě České Budějovice – Horní Dvořiště a modernizace železniční přechodové 



stanice Horní Dvořiště. Vláda odsouhlasila modernizační variantu, tj. zvýšení rychlosti 
převážně na 160 km/h, s následujícím modelem financování: 

16 mld Kč ze zdrojů SFDI, 10 mld Kč úvěrů se státní zárukou a 12,5  mld Kč 
z kohezního fondu EU. V této souvislosti byla zahájena jednání s Evropskou komisí 
o možnostech spolufinancování projektu modernizace IV. koridoru.  

 

III. koridor 

Rozsah modernizace a model jeho financování odsouhlasila vláda usnesením č. 575 
ze dne 5. 6. 2002. Realizace se předpokládá v letech 2004 – 2010. Model financování 
předpokládá, že předmětný projekt bude financován následovně: 17,0 mld Kč 
z prostředků SFDI, 14,5 mld Kč z garantovaných úvěrů a 27 mld Kč z kohezního fondu 
EU. 

Záměry modernizace tranzitních železničních koridorů jsou věcně i časově 
koordinovány se sousedními zeměmi, což je zakotveno v příslušných Dohodách, 
uzavřených s nimi na úrovni ministerstev dopravy a každoročně vyhodnocovaných 
pracovními skupinami složenými ze zástupců ministerstev dopravy a železnic. 

 

Další investiční priority  

Kromě modernizace koridorů jsou navržena nezbytná investiční opatření (v rozsahu 
cca 40 mld. Kč), týkající se zajištění průjezdů rozhodujícími železničními uzly a stanicemi 
na I. a II. koridoru v parametrech odpovídajících tratím do nich zaústěných (nikoliv jejich 
komplexní přestavby nebo rekonstrukce) tak, aby se v budoucnu nevytvořila úzká místa 
na modernizovaných koridorech. Jedná se především o následující uzly a stanice ležící na 
I. a II. koridoru : Děčín, Ústí nad Labem, Praha, Kolín, Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí, 
Česká Třebová, Brno, Břeclav, Ostrava, Bohumín, Přerov a Olomouc. V současné době již 
probíhají odpovídající stavební úpravy v žst. Děčín a usnesením vlády č. 457 ze dne 
6.5.2002 byl schválen projekt přestavby železničního uzlu Brno na roky 2003 – 2015 
(18,6mld Kč) včetně modelu jeho financování (6,6 mld. Kč – SFDI, 6,0 mld. Kč – EU, 
zbytek další zdroje včetně úvěrů). K zahájení jsou připraveny akce v uzlech Choceň 
a Bohumín. 

Dále se předpokládá realizace programu elektrizace tratí, především na tratích 
majících mezinárodní a vnitrostátní význam, v jejímž rámci již byla dokončena elektrizace 
trati České Budějovice – Horní Dvořiště. K realizaci se připravuje dokončení elektrizace 
tratě Cheb - Chomutov v úseku Kadaň - Karlovy Vary, elektrizace tratě Letohrad – 
Lichkov a dále České Velenice - Veselí nad Lužnicí, České Budějovice - České Velenice, 
Ostrava Svinov – Opava východ a Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice. Zabezpečení realizace 
tohoto programu si vyžádá cca 13 mld. Kč.  

V období do roku 2010 se počítá se zahájením přípravy modernizace, případně 
optimalizace, dalších tratí zařazených do mezinárodních Dohod a do sítě TINA, která je 
součástí zájmu EU a tratí majících význam pro zajištění růstu vnitrostátní přepravy. To se 
předpokládá na trati Praha Běchovice – Úvaly, Praha Bubeneč – Praha Libeň, Praha Libeň 
– Praha Běchovice, Břeclav – Lanžhot, Praha – Kladno (včetně napojení letiště Praha 
Ruzyně) a Hradec Králové – Pardubice – Chrudim.  

Na rozvoj železniční infrastruktury navazuje do budoucna u Českých drah i rozvoj 
v oblasti technologií zajišťujících bezpečné řízení jízdy vlaků, a to v souladu 
celoevropskými 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 Systém) a o digitální 
mobilní radiovou síť, zajišťující hlasové a datové služby GSM – R (Global Systém for 
Mobile Comunication – Railways). Oba systémy jsou funkčně provázány. 

Ministerstvo dopravy usiluje, jak již bylo řečeno, o věcnou a časovou koordinaci 
záměrů modernizace se sousedními státy. Základ pro naplnění tohoto cíle je vytvořen 
uzavřením následujících Dohod: 

- Dohoda mezi Ministerstvem dopravy České republiky, Spolkovým ministerstvem 
dopravy Spolkové republiky Německo a Spolkovým ministerstvem veřejného 



hospodářství a dopravy Rakouské republiky o spolupráci při dalším rozvoji železničního 
spojení Berlín - Praha - Vídeň 

- Dohoda mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem 
dopravy Spolkové republiky Německo o spolupráci při dalším rozvoji železničního spojení 
Praha - Norimberk 

- Dohoda mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem 
veřejného hospodářství a dopravy Rakouské republiky o spolupráci při dalším rozvoji 
železniční dopravy (tyto dohody byly podepsány ministry dopravy pp. Stráským, 
Wissmannem a Klimou dne 7. června 1995 ve Vídni) 

- Dohoda mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem 
dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci 
modernizace železničních tratí zařazených do Dohody AGC a Dohody AGTC (podepsána 
náměstky ministrů dopravy pp. Tošovským a Szozdou dne 1. května 1997 v Bohumíně) 

- Dohoda mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem 
dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci 
modernizace železničních tratí (podepsána ministry dopravy pp. Peltrámem a Macejkou 
dne 14. prosince 1999 v Bratislavě).  

 
Všechny dohody stanovují, kromě formálních a obecných článků, rozsah modernizace 

dotčených tratí na základě studijních materiálů zpracovaných společně i jednotlivě 
a slouží zejména k věcné a časové koordinaci modernizace i k vzájemné výměně 
informací o celkovém vývoji v železniční dopravě z hlediska organizace, legislativy apod. 
Plnění dohod je každoročně vyhodnocováno pracovními skupinami, složenými ze 
zástupců ministerstev dopravy za účasti příslušných železničních správ a ad-hoc 
přizvaných expertů z plánovacích a projektových organizací dle projednávaných otázek. 

Cílem dohod, prezentovaným veřejnosti, je postupné zkracování jízdních dob 
v jednotlivých, níže uvedených, relacích: 

* Praha - Berlín na cca 3 hodiny, tj. o 1,6 hodiny 
* Praha - Norimberk (přes Cheb, Plzeň) na cca 3,3 hodiny, tj. o 1,6 hodiny 
* Praha - Vídeň (přes Českou Třebovou, Brno) na cca 3,5 hodiny, tj. o 1,3 hodiny 
* Praha - Bratislava (přes Českou Třebovou, Brno) na cca 3,5 hodiny, 

tj. o 1,3 hodiny 
* Praha - Varšava (přes Ostravu) na cca 7 hodin, tj. o 2,25 hodiny 
* Praha - Žilina (přes Ostravu) na cca 5 hodin, tj. o 1,2 hodiny 
* Ostrava - Vídeň na cca 2,6 hodiny, tj. o 1,1 hodiny 
* Ostrava - Varšava na cca 3,25 hodiny, tj. o 1 hodinu  
* Varšava - Vídeň (přes Ostravu, Břeclav) na cca 5,75 hodiny, tj. o 2 hodiny - vždy 

pro vlaky charakteru EC a IC s vozidly s naklápěcími skříněmi 
* Praha - Wroclaw (přes Ústí nad Orlicí, Lichkov) na cca 4,5 hodiny, tj. o 2 hodiny 

pro vlaky charakteru IC s klasickými vozovými soupravami. 
K postupnému zkracování jízdních dob vlivem výše popsané modernizace 

železničních tranzitních koridorů dojde i ve vnitrostátních relacích, jako např.: 
* Praha - Ústí nad Labem na cca 1 hodinu, tj. o 0,35 hodiny 
* Praha - Pardubice na cca 50 minut, tj. o 0,3 hodiny 
* Praha - Brno na cca 2,25 hodiny, tj. o 0,9 hodiny 
* Praha - Břeclav na cca 2,75 hodiny, tj. o 1,1 hodiny 
* Praha - Olomouc na cca 2,25 hodiny, tj. o 0,8 hodiny 
* Praha - Ostrava na cca 3,2 hodiny, tj. o 1,25 hodiny 
* Ostrava - Břeclav na cca 1,6 hodiny, tj. o 0,9 hodiny. 
 
Zkrácení je uvažováno pro vlaky charakteru IC s vozidly s naklápěcími skříněmi 

oproti jízdním dobám těchto vlaků s klasickými vozovými soupravami při zahájení 
modernizace (roku 1994).  

Výše uvedené záměry naplňují rovněž závěry procesu TINA (posouzení potřeb 
dopravní infrastruktury), který zahájila Evropská komise v roce 1995, a jehož smyslem 
bylo pomoci stanovit širší rámec nezbytných opatření týkajících se budoucí sítě TEN 
(Trans European Network) v kandidátských zemích, a rovněž stanovit priority a projekty 



společného zájmu. Jde zejména o prošetření ekonomické životaschopnosti projektů 
a možných způsobů jejich financování. V první fázi tohoto procesu byla navržena „páteřní 
síť“, která je totožná se spoji a uzly multimodálních pan-evropských dopravních koridorů 
na území států TINA. Ve druhé fázi byly navrženy doplňkové prvky sítě určené k zahrnutí 
do konečné sítě TINA. Páteřní i doplňková síť TINA tak byla zformována do logicky 
uspořádaného systému, kdy kandidátské země, dopravní koridory a dopravní oblasti 
celoevropského významu byly prostřednictvím procesu TINA postupně začleňovány do 
budoucí rozšířené trans-evropské dopravní sítě. Projekty procesu TINA jsou sledovány 
k realizaci do roku 2015. 

Pravděpodobně až po tomto časovém horizontu bude možno uvažovat s realizací 
nových vysokorychlostních tratí. 

Závěrem mi dovolte připomenout, že realizace výše uvedeného programu je odvislá 
od zajištění finančních prostředků. Je třeba si uvědomit, že deficit mezi celkovými 
potřebami a možnostmi financování modernizace a výstavby dopravní infrastruktury jako 
celku (všechny druhy doprav) v roce 2010 je odhadován na 380 miliard korun. 
Požadované výdaje totiž výrazně přesahují příjmové možnosti Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI), který je hlavním zdrojem financování dopravních staveb. Redukce 
na tzv. reálnou variantu mohou mít za následek oddálení modernizace a výstavby 
dopravních sítí až za rok 2010. Proto je potřebné pro další rozvoj dopravní infrastruktury 
počítat s výrazným navýšením zdrojů mimo SFDI, např. zapojením soukromých 
finančních zdrojů do výstavby dopravních sítí, dalšími půjčkami od mezinárodních 
finančních institucí a příspěvky z finančních nástrojů Evropské unie. 


