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Vstupní úvahy 
Ve střednědobé strategii rozvoje železniční dopravy v Polsku jsou na léta 2001-2006 

zaváděny hluboké strukturální změny v souvislosti s přípravami ke vstupu do EU. V rámci 
těchto příprav je kladen hlavní důraz na přizpůsobení technických a organizačních 
možností PKP k nezbytné liberalizaci trhu železničních služeb. 

Dne 1. října 2001 započala svou samostatnou hospodářskou činnost společnost – 
PKP PLK, a.s. Společnost v souladu se Zákonem o železniční dopravě ze dne 27. 06. 1997 
a Zákonem o komercializaci, restrukturalizaci a privatizaci státního podniku PKP za dne 
8 září 2000 provozuje činnost založenou na řízení železničními tratěmi zahrnující řízení 
železničního provozu, údržbu a správu tratí. 

Železniční síť v Polsku se dělí na tratě základního významu (okolo 12 tis. km) a tratě 
lokálního významu (okolo 10 tis. km). 

Od 15. března 2003 bylo 20 procent tratí základního významu otevřeno pro dopravce 
nákladů nesvázaných s PKP. Již 16. března 2003 projel první vlak spedičních firem Chem 
Trans Logistic z Polska a Rail4chem Eisenbahnverkehrs Geselschaft z Německa a tímto 
otevřel cestu pro přepravu nákladů z Polska do Německa. Železniční trasy pro osobní 
dopravu by měly být dostupné od 1. ledna 2006. 

Stavba vysokorychlostních tratí v zemích společenství postupovala pozvolna a 
nerovnoměrně (tab.1) 

 
Tabulka 1. 
Vývoj sítě vysokorychlostních tratí v zemích EU v letech 1981 – 2002 (km) 

Rok B DK D E F I S UK NL UE15 
1981     301 150    451 
1990   90  699 150    567 
1995   428 471 1159 246  52  2356 
1999 88 15 577 471 1246 246 31 52  2726 
2002 150 32 880 773 1396 466 31 126 120 3972 

B- Belgie, DK- Dánsko, D- Německo, E- Španělsko, F- Francie, I- Itálie, S- Švédsko, UK- Velká 
Británie, NL- Holandsko  

Zdroj: UIC i http://europa.eu. int/comm/dg07/tif/2 infrastructure/high speed rail 
 
Nejdelší síť vysokorychlostních tratí má Francie – 35 %. Disponuje systémem 

nejrychlejší železniční dopravy  na světě TGV čehož důsledkem je stále vzrůstající podíl 
v osobní železniční dopravě. Další zemí z pohledu délky vysokorychlostních tratí je 
Německo – 22%. v ostatních zemích EU je rozvoj vysokorychlostních tratí daleko menší 
a v okrajových zemích EU – Finsko, Portugalsko, Irsko a Řecko tyto tratě chybějí vůbec. 
Vyjmenované země, ve kterých nejsou vysokorychlostní tratě taky vůbec nepočítají 
s jejich výstavbou. 

 

http://europa.eu


Tabulka 2 
Vysokorychlostní tratě EU ve výstavbě 

Úsek 
Délka 

úseku v  km 
Rok ve 

kterém bude 
dán do 
provozu 

Belgie: Antwerpy- holandské hranice 38 2005 
Itálie: Florencie-Bologna 77 2005 
Švédsko : Nyland-Umeä 200 2006 

Zdroj: Http://europa.eu.int/comm/dg07/tif/2 infrastructure / high speed rail.htmt 
 
Většina vysokorychlostních tratí se nachází v zemích ležících v centru EU do kterých 

má Polsko přes Německo nejkratší spojení. 
Přes teritorium Polska vedou 4 dopravní koridory spojující země Střední a Východní 

Evropy z EU. Jsou to koridory I,II,IV,VI. 
Přizpůsobení komunikačních tahů ke standardu EU určených ve smlouvách v rozsahu 

kolejového lože je založeno na provedení modernizace s cílem dosažení následujících 
podmínek a požadavků: 

 
• minimální rychlost kmh-1 160 
• maximální zatížení náprav kN   225 
• délka nástupišť (m) 400 
• délka staničních kolejí (m)  750  
 
Z tras probíhajících dopravními koridory je pouze úsek E – 20 v dostatečné míře 

modernizován. 
Rozhodující význam pro strategii rozvoje infrastruktury železniční dopravy na 

hlavních tratích má zvyšování technického standardu. 
Modernizace železničních tratí je jedním ze základních elementů, které mají 

bezprostřední vliv na zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy ve srovnání 
s jinými druhy dopravy. Podílí se samozřejmě rovněž v širším měřítku na zajištění 
interoperatibility s evropským železničním dopravním systémem. Investice souvísející 
s rozvojem železniční infrastruktury zahrnují úkoly souvísející s modernizací železničních 
tratí a železničních přechodových stanic. Objem investičních nákladů předpokládaných 
PKP PLK ,a.s na léta 2002-2006 činí 10,3 mld zlotých. Jedním z finančních zdrojů 
modernizace a rozvoje infrastruktury jsou prostředky pocházející z rozpočtu státu 
doplněné finančními prostředky z fondů PHARE a ISPA. 

 

2  Programy financované z prostředků PHARE 
Využití finančních prostředků z fondů OHARE bylo na PKP prakticky započato 

v roce 1994 při tzv. prvním Finančním Memorandu. V období od roku 1994 do prosince 
roku 2001 PKP státní podnik v rámci Finančních Memorand podepsaných mezi Komisí EU 
a vládou Polska získaly nenávratnou finanční pomoc z fondu PHARE ve výši 
130,9 mln Euro. Tato pomoc byla využita ve dvou směrech: 

Ø modernizace železničních přechodových stanic s cílem zlepšení odbavení 
cestujících a nákladů a rovněž oživení příhraniční spolupráce a ulehčení 
tranzitu 

Ø modernizace železničních tratí s mezinárodním významem nacházejících se ve 
čtyřech dopravních koridorech spojujících EU se zeměmi střední a východní 
Evropy 

 
 

http://europa.eu.int/comm/dg07/tif/2


Finanční prostředky fondu PHARE byly na PKP realizovány v rámci 10 programů s 
tímto rozdělením:  

Ø šest programů týkajících se železniční infrastruktury souvísející s modernizací 
hraničních přechodových stanic v hodnotě 22,9 mln Euro 

Ø čtyři programy týkající se železniční infrastruktury související s modernizací 
železničního úseku E-20 a E-30 v hodnotě 108,0 mln Euro 

 
V současné době jsou realizovány dva programy PHARE 
Ø modernizace úseků E-20 a E-30 
Ø modernizace železniční přechodové stanice z Českou republikou v Międzylesiu 

(Mezilesí) 
 
Tato druhá investice byla realizována v letech 1998-2002 a byla financována 

z vlastních prostředků PKP, rozpočtových prostředků a prostředků fondu PHARE ve výši 
30,1 mln zlotých. 

V roce 2003 probíhá také modernizace největší přechodové stanice na východě země 
Małaszewicze – Terespol /Brześć. Ukončení realizace této investice  se předpokládá 
v roce 2004 a zdrojem financování jsou prostředky fondu PHARE a rozpočtové dotace. 
Celková hodnota této investice v cenách roku 2002 činí kolem 10 mln Euro. Je to největší 
investice do železniční infrastruktury mimo investic do tratí v Polsku. Problém je však ve 
výrobních kapacitách polských podniků zda budou schopny využít všechny přiznané 
prostředky do roku 2004. 

 

3  Programy financováné z prostředků fondu ISPA 
Fond ISPA jako nástroj strukturální politiky v období před vstupem do EU byl zřízen 

nařízením rady EU č. 1267 ze dne 21 června 1999 na období sedmi let (1999-2006). 
Částka určená na dopravní projekty v Polsku byla stanovena na 1,24 mld Euro, tzn. 
průměrně kolem 177 mln Euro ročně. 

Realizace investičních projektů v rámci fondu ISPA má sloužit k integraci polské 
železniční infrastruktury s Transevropskými sítěmi (TEN) 

Hodnota fondů ISPA určených pro železniční investiční projekty a technickou podporu 
tvoří kolem 45 % celkových přiznaných na dopravu v Polsku tj. kolem 559 mln Euro v 
průběhu 7 let. V současné době jsou realizovány tři programy ISPA: 

1. Modernizace železniční tratě E-20 v úseku Mińsk Mazowiecki-Siedlce, výše 
finančních nákladů 511,8 mln zlotých s podílem rozpočtových prostředků 
103 mln zlotých 

2. Modernizace železniční tratě E-20 v úseku Rzepin-státní hranice, výše 
finančních nákladů 107,9 mln zlotých s podílem rozpočtových prostředků 
27 mln zlotých 

3. Technická podpora v přípravě projektu „Modernizace železniční tratě E65 –
Warszawa-Gdańsk/Gdynia. Po podepsání finančního memoranda na 
zpracování studie proveditelnosti probíhají v současnosti výběrová řízení na 
realizaci studie proveditelnosti. 

 
Přednost v přidělování prostředků fondu ISPA mají ty investice do modernizace 

železničních tratí, které: 
1. budou mít vliv na lepší integraci polského dopravního systému se sítí TEN 
2. zlepší dopravní systém a zároveň budou mít vliv na hospodářský rozvoj země 
3. jsou pokračováním činností započatých v minulých letech 

 
Vzhledem k těmto skutečnostem schválila Evropská komise následující projekty, 

které mají být financovány z fondů ISPA v letech 2002-2006: 
1. Zlepšení stavu infrastruktury v Polsku. Tento úkol bude realizován v letech 

2003-2006 a jeho výše je kolem 110 mln Euro. V rámci tohoto projektu byl 
spuštěn program navrácení technické zdatnosti opotřebovaných a provozem 



narušených elementů železniční infrastruktury na 9 úsecích železničních tratí 
zahrnutých do dopravních koridorů spojujících Polsko s EU. 

2. Modernizace železničních tratí E-30 na úseku Legnica-Węgliniec. Hodnota 
investičních nákladů v rámci tohoto předsevzetí činí 123,8 mln Euro. 

3. Modernizace Poznańského železničního uzlu s investičními náklady 
67,4 mln Euro. 

4. Modernizace železniční tratě E-20 v úseku Siedlce-Terespol 
5. Modernizace železniční tratě E-30 v úseku Zgorzelec-Bielawa Dolna-státní 

hranice a Węgliniec – Zgorzelec 
6. Technická podpora projektu modernizace železniční tratě E-30 v úseku Opole-

Katowice-Kraków 
7. Technická podpora projektu modernizace železniční tratě E75 (Rail Baltica) 

v úseku Warszawa-Białystok- státní hranice s Litvou ve stanici Trakiszki 
(Koridor I) 

 
S okamžikem vstupu Polska do EU bude financování železničních investic 

podporováno fondy společenství a prostředky strukturálních fondů Unie. Na Ministerstvu 
Infrastruktury probíhají přípravy Národního Plánu Rozvoje v rámci modernizace 
železničních tratí spolufinancovaných z prostředků fondů společenství. Je nutno 
poznamenat, že prostředky budou několikanásobně vyšší než z fondu ISPA. Příjemci 
těchto fondů budou rovněž lokální samosprávy, které předloží projekty modernizací 
lokálních železničních tratí v rámci zaváděného programu regionalizace železniční osobní 
dopravy. 

 

CHALLENGES AND BARRIERS OF DEVELOPMENT HIGH SPEED 
RAILWAY LINES IN POLAND 

 
Poland is involved in deep structural changes in the railway transport for adjustment 

EU rules. The main task of this changes is to settle rightly technical and organisational 
possibilities polish railway to the requirements of liberalisation EU railway market. One of 
this requirements is the entry of high speed trains which need high speed railway lines. 
Polish goverment modernized  main railway lines (about 12 000 km), their connected 
country with UE,   from the PHARE and ISPA Funds. There are not modernization local 
railway lines which will be able to modernize after entry Poland to UE.  


