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Železniční magický  trojúhelník  v ČR



Magický  trojúhelník  po  modernizaci



Dostupnost Prahy po silniční a železniční síti
současný stav

Dostupnost Prahy po silniční a železniční síti
současný stav



Kapacitní (dvojkolejné)  trat ě po dokon čení TŽK
ČR má nej řidší železni ční síť ve st řední Evrop ě

navíc bez napojení do západní Evropy

Východní
Německo – 1x
Východní
Německo – 1x

Polsko – 1xPolsko – 1x

Rakousko – 1xRakousko – 1x

Slovensko – 3xSlovensko – 3x

Západní
Německo – 0x

??

??



MÝTY  a  POCHYBNOSTI o VRT

• Cena vozidel – v době dokončení staveb VRT v ČR 
budou k dispozici také ojetiny stejně jako dnes jsou k 
dispozici ojetiny pro „modernizované koridory“. Avšak i 
nová vozidla nejsou drahá, neboť díky nové trati mají
dvojnásobný přepravní výkon.

• Investiční náročnost – je prakticky shodná se 
stavbami modernizace koridorů. LGV Paris – Strasbourg 
je na průměrný kilometr stejně drahá jako 3. koridor 
Beroun – Plzeň.

V obou případech jde o porovnání ceny 
a produktivity



TEORETICKÝ GRAFIKON / OBĚH SOUPRAV  PRAHA - BRNOTEORETICKÝ GRAFIKON / OBĚH SOUPRAV  PRAHA - BRNO

EKONOMIKA  DOPRAVCE  JE  MINIMÁLN Ě Z 50%  
ZÁVISLÁ NA  PARAMETRECH  DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Obdobně platí
i pro regionální tratě

Obdobně platí
i pro regionální tratě



Stavba  LGV - Est

Stavba na zelené louce
a s minimem dočasných záborů

Stavba na zelené louce
a s minimem dočasných záborů



Stavba  3.koridor

Žehlení ze 100 na 120 km/hŽehlení ze 100 na 120 km/h



Stavba  3.koridor

Přeložka z 80 na 120 km/hPřeložka z 80 na 120 km/h



Stavba  3.koridor

Přeložka z 95 na 120km/hPřeložka z 95 na 120km/h

Přeložka z 80 na 120km/hPřeložka z 80 na 120km/h



Poslední železnice v ČR - 1953Poslední železnice v ČR - 1953

Z hlediska objemu stavebních prací odpovídá stavbám VRT.
Od politického rozhodnutí o stavbě do zprovoznění

uběhlo 15 roků.

Z hlediska objemu stavebních prací odpovídá stavbám VRT.
Od politického rozhodnutí o stavbě do zprovoznění

uběhlo 15 roků.

120 km zcela nové trati postaveno za 10 let během 2.světové války
a v ekonomicky obtížných poválečných letech. 

120 km zcela nové trati postaveno za 10 let během 2.světové války
a v ekonomicky obtížných poválečných letech. 



Páteřní železniční síť ve střední EvropěPáteřní železniční síť ve střední Evropě



Páteřní železniční síť v České republicePáteřní železniční síť v České republice



ČASOVÁ DOSTUPNOST  PRAHY  PO ÚPRAVÁCH  ŽELEZNI ČNÍCH 
KORIDORŮ

ČASOVÁ DOSTUPNOST  PRAHY  PO ÚPRAVÁCH  ŽELEZNI ČNÍCH 
KORIDORŮ



ČASOVÁ DOSTUPNOST  PRAHY  PO ÚPRAVÁCH  ŽELEZNI ČNÍ SÍTĚČASOVÁ DOSTUPNOST  PRAHY  PO ÚPRAVÁCH  ŽELEZNI ČNÍ SÍTĚ



Rakousko Uhersko, ČSR, ČSSR – 1880 – 1980:

„Železnice je páte ří dopravy “
ČSFR, ČR – 1990 – 20??

„Železnice je dopravní dopln ěk
pro sociáln ě slabší ob čany “

ČR?? – 20?? - ???? 
„Železnice je páte ří dopravy “

DDĚĚKUJI   ZA  POZORNOSTKUJI   ZA  POZORNOST

jiri_kalcik@volny.czjiri_kalcik@volny.cz


