
Přizpůsobení železnice aktuálním 
i budoucím přepravním potřebám 

osob a zboží

Buletin CZR '15 after JP.qxp_Lay ZM 7/08 modely  03.06.15  18:01  Stránka 1



2

S odpovědností 
za budoucnost

V této štafetě dějinných rozhodování
je nyní řada na současné generaci, aby
určila budoucí roli a podobu české
železnice. Bylo by možné stanovit si cíl
udržet současný stav, reprezentovaný
zhruba 20% podílem železnice na
přepravních výkonech nákladní dopravy
a zhruba 7% podílem železnice na
přepravních výkonech osobní dopravy.
Avšak pak by asi ani nebylo potřebné
jezdit v horkých červnových dnech na
konferenci do Ostravy a zde vést dialog
o budoucí podobě železnice. Stačilo by
ležet v  trávě u rybníka a těšit se po-
hledem, jak se po jednokolejné trati
kodrcá poloprázdný motoráček z  éry
socialismu, zatímco po souběžně ve-
dené silnici jej předjíždí automobil za
automobilem, kamion za kamionem.

Aktivity současné generace želez-
ničních odborníků mají bohužel velmi
omezený vliv na to, jakou kvalitu pře-
pravy nabízí cestujícím i přepravcům
dnešní železnice. To už dávno určila
velkorysost či úzkoprsost budovatelů
železnic v polovině 19. století, pokud
jde o tratě a velkorysost či úzkoprsost
projektantů i objednatelů vozidel, pokud
jde o vozidlový park. 

Cílem je zvýšit podíl železnice na
přepravních výkonech osobní i nákladní
dopravy. Více využít pro společnost
potenciál přínosů, které železnice umož-
ňuje. K nutnosti systematicky řešit novou
podobu dopravy vedou dva důvody:
nezdravý vývoj osídlení území a ne-
reprodukovatelnost současného stylu
dopravy, energeticky příliš náročného
a velmi závislého na fosilních palivech. 

Dekoncentrace osídlení

Historicky vzniklé poměrně rovno-
měrné osídlení území (ve vazbě na
příznivé podmínky pro zemědělství), 
se systémem měst a městeček, vesnic
a vesniček, se v průběhu posledních
desetiletí zásadním způsobem změnilo.

Osídlení se koncentruje do velkých
měst a jejich blízkého okolí, odlehlé
oblasti se vylidňují. Zpočátku byla hyb-
nou silou tohoto trendu modernizace
zemědělství, která zásadním způsobem
snížila počet pracovních míst na ven-
kově.

Nyní je pokračovatelem tohoto
trendu vzdělání: mladí lidé odcházejí
studovat do velkých měst a po ukončení
školy se již nevracejí do svého rodiště,
neboť v něm nemají možnost najít práci
v  oboru, který vystudovali. O aktivní
obyvatelstvo přicházejí nejen vesničky,
ale i menší města.

Společnost se polarizuje, velká
města a jejich okolí (ohraničené izo-
chronou denního dojíždění) aktivně žijí.
Je v nich soustředěn průmysl, služby 
i státní správa. Vznikají zde nová pra-
covní místa, usazují se zde mladé ro-
diny. V  kontrastu s  tím již nejen malé
vesnice, ale i malá a střední města, ležící
poněkud stranou od velkých center, po-
stupně upadají. Chybí jim hospodářské
a společenské aktivity, nejsou v nich
pracovní příležitosti. Mladí a schopní je
opouštějí.

Trend polarizace společnosti na
bohatá rozvíjející se města (včetně jejich
blízkého okolí) a chudý upadající od-
lehlý venkov (včetně městeček a měst)
jsou potenciálem budoucího sociálního
konfliktu - nepokojů, násilí a revolucí.
Dějiny ukazují, že vedle sebe nemohou
v  souladu žít chudá a bohatá spole-
čenstva. Pro záchranu bohatých je po-
třebné pomoci chudým. Bohatství měst
je potřebné přenést i na odlehlý venkov.

Moderní formy komunikace

K propojení území, k odstranění roz-
dílu v nabízených příležitostech je nutná
komunikace. Ta má dvě části – přenos
nehmotných informací a pohyb osob,
respektive zboží, tedy dopravu.

V  oblasti nehmotné komunikace,
v  informačních technologiích, učinila
společnost v posledních létech význam-
ný krok vpřed. Díky zásadnímu pokroku

v elektronických systémech jsou nyní
informace všeobecně dostupné obyva-
telstvu po celém území. Mobilní telefony
či internet lze využívat prakticky po celé
ploše státu. Téměř 100% pokrytí území
informačními technologiemi se podařilo
vybudovat v  krátké době a relativně
levně. Nepotřebuje totiž ani drahé lini-
ové stavby, ani mnoho energie a přitom
dokáže šířit informace rychlostí světla. 

S dopravou osob a zboží je to slo-
žitější. Rychlá, pohodlná, energeticky
nenáročná cenově dostupná doprava 
je nepochybně podmínkou k tomu, aby
lidé mohli bydlet na venkově či v men-
ších městech a přitom zvládli denní do-
jíždění ze  širokého okolí do velkých
měst; aby obce sloužící jako personální
zázemí města netvořily jen úzký věnec
v nevelké vzdálenosti od centra. 

Kvalitní doprava potřebuje liniovou
dopravní cestu, kterou je nutno vybudo-
vat, a také energii pro pohon doprav-
ních prostředků. Přitom obě tyto kate-
gorie spolu souvisejí. Vybudováním
technicky vyspělé kolejové dopravní
cesty lze docílit nízkou energetickou
náročnost dopravy. K tomu je však po-
třebné připomenout, že rychlost, kterou
lze reálně dopravovat osoby a zboží, je
o mnoho řádů nižší, než rychlost, jakou
jsou přenášeny informace.

Energetická 
náročnost dopravy

Na rozdíl od pěší chůze, při níž člo-
věk pociťuje únavu z překonané vzdá-
lenosti, je při přepravě osob a zboží
dopravními prostředky základním vní-
maným parametrem nikoliv vzdálenost,
ale čas. To proto, že přepravované
osoby a zboží dávají do dopravy jen svůj
čas, nikoliv svojí energii, která je kryta
z  jiných zdrojů. Přirozenou snahou 
je proto cestovat co nejrychleji, neboť
kratší doba přepravy je vnímána pozi-
tivně, zatímco vyšší energetická nároč-
nost pociťována není.

Rychlost má však zásadní vliv na
energetickou náročnost dopravy. V té
dominují dvě významné složky - kine-
tická energie potřebná pro urychlení
dopravního prostředku a aerodyna-
mická ztráta při pohybu reálným pro-
středím. Obě jsou závislé na druhé
mocnině rychlosti. Snaha neztrácet
přepravou příliš mnoho času je vykou-
pena vysokou energetickou náročností
dopravy.

Doprava se v ČR podílí na konečné
spotřebě energie 21 %. To je více, než
kolik se spotřebuje na vytápění budov.
Na jednoho občana ČR připadá denně
spotřeba energie pro dopravu 18 kWh,
z  toho činí jen 0,6 kWh elektrická
energie a zbylých 17,4 kWh pokrývají
ropné produkty a jejích náhražky. Tato
situace je neudržitelná; čerpání fosil-
ních paliv je příležitostí, která se na
v dějinách opakuje jen jednou za dvě
stě milionů let a trvá velmi krátce. Spa-

lování fosilních paliv je kromě místních
exhalací navíc spojeno se silnou pro-
dukcí oxidu uhličitého, což má neblahé
důsledky na vývoj klimatu. 

Dominantním dopravním módem je
v současnosti silniční doprava – ta nyní
v ČR zajišťuje zhruba 60 % přepravních
výkonů v dopravě osob a 77 % přeprav-
ních výkonů v dopravě zboží. Z hlediska
spotřeby energie je silniční automobi-
lová doprava velmi extenzivní:
- spalovací motor dokáže přeměnit na

užitečnou práci jen zhruba 1/3 energie
paliva, zbývající 2/3 energie paliva
jsou traceny zbytečným ohřevem chla-
dicí vody a výfukových plynů,

- z důvodů stability jízdy vozidla je pneu-
matika řešena s  preferencí vysoké
přilnavosti k  vozovce, což je prová-
zeno vysokým měrným odporem va-
lení,

- vozidla se na silnici nepohybují v zá-
krytu, ale každé zvlášť, a proto mají
velmi vysoký aerodynamický odpor,

- silniční síť není elektrifikována, a proto
jsou automobily odkázány jen na fo-
silní paliva ropného původu (moto-
rová nafta, automobilový benzín), re-
spektive na jejich draze vyráběné
náhražky.

Ekonomické 
a demografické souvislosti

K těmto energetickým prohřeškům,
které vedou k vysoké energetické ná-
ročnosti automobilové dopravy a k její
vysoké závislosti na neobnovitelných
fosilních zdrojích, se přidávají další dva
nedostatky, jejichž dopad je rok od roku
závažnější:
- osobní automobily jsou využívány velmi

neefektivně. Přepravní výkon průměr-
ného osobního automobilu v ČR sou-
stavně klesá, v roce 2013 dosáhl pou-
hých 37 osobových kilometrů denně.
To odpovídá sotva půl hodině jízdy
denně, zbývajících 23,5 h automobil
jen překáží, chátrá a zatěžuje svého
vlastníka odpisovými náklady. Při takto
nízkém využití je ekonomicky zcela
neúnosné investovat do zásadní tech-
nické inovace automobilů ve smyslu
jejich konverze z naftového na elek-
trický pohon.

- nákladní automobily mají ve srovnání
s vlaky zhruba 2% ložnou hmotnost.
Pracovní síla řidiče nákladního auto-
mobilu je využívány s padesátkrát nižší
produktivitou než pracovní síla stroj-
vedoucího nákladního vlaku. Aktuální
demografický vývoj vede k dlouhodo-
bému nedostatku pracovních sil pro
profesi řidičů vozidel: do starobního
důchodu nyní v  ČR odcházejí silné
poválečné ročníky z dob, kdy se ro-
dilo ročně téměř 200 000 dětí, za-
tímco nyní do pracovního procesu
nastupují slabé ročníky z období po
roce 1990, kdy se rodilo ročně méně
než 100 000 dětí, navíc nyní zhruba
70 % vysokoškolsky vzdělaných.

Budoucí role železnice v ČR
Ing. Jiří Pohl, Siemens, s. r. o.
Před více než 170 lety určil Alois Negrelli, jaké bude mít parametry a kudy bude procházet trať nynějšího 1. národního tranzitního
železničního koridoru. Trať, která je i v současnosti páteří železničního systému v České republice. Zhruba před 50 lety navrhli
konstruktéři Luboš Řežábek, Miloš Rabiška a Jan Holakovský, jaké trakční motory budou mít dieselelektrické lokomotivy, které
dosud dopravují vlaky. Dlouhodobost působení koncepčních rozhodnutí je významnou charakteristickou vlastností železnice. 

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal
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Směrem k moderní železnici

Vysoká energetická náročnost auto-
mobilové dopravy, provázená negativ-
ními environmentálními dopady, vede
v  kombinaci s  nízkou produktivitou
silničních vozidel i jejich řidičů k racio-
nálnímu poznání, že tento dopravní mód
nemůže do budoucna být nosným ná-
strojem k zabezpečení mobility. Řeše-
ním dokáže být moderní železnice:
- kombinací elektrického pohonu (2,5x

vyšší účinnost ve srovnání s pohonem
spalovacím motorem) a zhruba 3x niž-
šího trakčního odporu (nižší odpor 
valení ocelového kola po ocelové
kolejnice než pneumatiky po vozovce
a nižší aerodynamický odpor vozidel
jedoucích v  zákrytu) má železnice
schopnost zhruba 7,5x nižší energe-
tické náročnosti ve srovnání se silniční
dopravou,

- železniční vozidla jsou řízena střída-
jícími se profesionálními strojvedou-
cími, a proto jsou denně běžně vy-
užívána 16 až 20 hodin. Proto jsou
investice do technických inovací že-
lezničních vozidel velmi efektivně vy-
užívány.

- ve srovnání s  automobilem dokáže
jeden vlak přepravit řádově více osob
či zboží, tedy na rozdíl od silniční do-
pravy neplýtvá kvalifikovanou pracov-
ními silami, ale racionálně je využívá.

Přívlastek moderní je u slova že-
leznice nezbytný. Aby společnost do-
kázala ke svému prospěchu využít
potenciál železnice, musí se železniční
tratě, vybudované v  19. století a vy-
bavené technikou elektrického napá-
jení i zabezpečovacího zařízení 20.
století, zásadně změnit. A spolu s nimi 
i vozidla. Železnice musí přizpůsobit
svoji síť přepravním potřebám součas-
nosti a budoucnosti a k tomu též použít
odpovídající techniku v  oblasti tratí,
elektrického napájení, zabezpečova-
cího zařízení i vozidel.

Dvě sítě

Historicky byly železniční tratě bu-
dovány jako univerzální. Tak, aby mohly
sloužit jak nákladní, tak i osobní do-
pravě. Nutnost nabídnout cestujícím
rychlejší dopravu a zároveň nekompli-
kovat nákladní dopravu běžného zboží
příliš vysokou rychlostí jízdy vede k od-
dělenému vnímání železničních tratí:
- nově budované vysokorychlostní tratě

(VRT), určené pro rychlou dálkovou
dopravu osob a vybraného zboží,
vedené mimo urbanizované území,

- modernizované konvenční tratě, slou-
žící nákladní dopravě a místní osobní
dopravě (vedené přes urbanizované
území a využívající přepravní funkci
nádraží).

Ačkoliv příslušné tratě (koridory)
jsou nazývány podle dominantního pře-
pravního účelu jako osobní a nákladní,
tak přepravovaná komodita není fyzi-
kální příčinou jejich rozdělení. Tou je
rychlost. Na rozdíl od (minimálně) čtyř-
pruhových dálnic jsou železniční tratě
zpravidla budovány jako (pouze) dvou-
kolejné. Proto je rozumné navzájem
oddělit (segregovat) provoz pomalej-
ších vlaků a rychlých vlaků. To má řadu
předností. Při jízdě všech vlaků na téže
trati přibližně stejnou rychlostí:
- není potřeba nákladně budovat, pro-

vozovat a udržovat stanice, výhybky 

a dopravní koleje potřebné k  před-
jíždění,

- je propustnost obou tratí nejvyšší,
- je dosažitelná cestovní nejvyšší rych-

lost (odpadá čekání na předjíždění),
- je jízda plynulá a bezpečná, jízdní řád

je stabilní (odpadá vazba na předjíž-
dění ve vybraných stanicích),

- je spotřeba energie nejmenší, neboť
jsou minimalizovány ztráty energie
rozjezdem a brzděním.

Dvojice účelově různých tratí dispo-
nuje výrazně vyšší kapacitou než jediná
trať se smíšeným provozem pomalých a
rychlých tratí a má v  sobě i prvky re-
dundance.  Z investičního i provozního
hlediska lze každou z  obou tratí
optimalizovat úměrně jejímu účelu:
- původní konvenční trať, nově sloužící

především nákladní dopravě a též
místní osobní dopravě, je možno po-
nechat v její původní stopě, historicky
řešené jako trasa stálého sklonu ne-
velké hodnoty. Není nutno napřimovat
oblouky z  důvodu zvýšení traťové
rychlosti a tím zvyšovat podélný sklon,
což by mělo nepříznivý dopad na
snížení normativu zátěže nákladních
vlaků. Rovněž zastávky mohou zůstat
v místech, která odpovídají osídlení,
již dvě století železnicí stimulovaného.

- novou vysokorychlostní trať lze po-
stavit a provozovat nejjednodušším 
a nejlevnějším způsobem výhradně
pro provoz rychlých vlaků tvořených
ucelenými jednotkami (trakčními či
netrakčními): s  velkými podélnými
sklony, s vysokými hodnotami staveb-
ního převýšení a tedy s  nejmenšími
dosažitelnými poloměry oblouků, s na-
prostým minimem dopraven a výhy-
bek, s napájením dimenzovaným na
plynulý projezd vlaků, bez stavebních
opatření ke snížení vlivu tlakových
účinků na konvenční vozidla, s jedno-
duchým zabezpečovacím zařízením
ETCS 3. aplikační úrovně (s kontrolou
celistvosti vlaku) založeným výhradně
na GSM-R rádiové komunikaci a ne-
proměnných balízách. Tedy bez ná-
věstidel a bez zařízení pro kontrolu
volnosti koleje (bez kolejových obvo-
dů či počítačů náprav) v kolejišti To
činí zabezpečení vysoce spolehlivým.

Přitom stojí za zmínku, že obě sítě
(konvenční i vysokorychlostní) využívají
řadu shodných či podobných principů.
Jde především o orientaci na elektrické
napájení 25 kV 50 Hz a na jednotný
evropský systém řízení a zabezpečení
vlku ERTMS (radiové spojení EIRENE
s technologií GSM-R a vlakový zabez-
pečovač ETCS). Vysokorychlostní (HS)
vozidla jsou technicky způsobilá apli-
kace na sítích sítě konvenčních (CR) 
i vysokorychlostních železnic, konvenční
vozidla jsou z racionálních důvodů ře-
šena jen pro provoz na síti konvenčních
železnic. 

Spolupráce 
různých druhů dopravy

Železnice sama o sobě nemůže za-
jistit plošnou obsluhu území. Požadavek
na vysokou cestovní rychlost a ener-
getickou hospodárnost je neslučitelný
s požadavkem přepravy osob či zboží
na krátkou vzdálenost mezi zastávkami.
Také ekonomická splnitelnost poža-
davku na krátký interval mezi vlaky je
podmíněna náležitě silnou přepravní
poptávkou. 

Z těchto souvislostí vyplývá hierar-
chické uspořádání dopravy. Železnici
náleží dopravní úlohy v trajektoriích sil-
ných a pravidelných přepravních proudů,
silniční doprava všech druhů (autobu-
sová, automobilová, cyklistická i pěší)
dokáže železnici doplnit vytvořením ploš-
ně orientovaného rozptylového systému.

Budoucí role jednotlivých módů
v dopravním systému ČR je určena zá-
kony fyziky a ekonomiky. Výrazně nižší
energetická náročnost železniční do-
pravy ve srovnání s  dopravou silniční
(zdůrazněná elektrickým pohonem 
a tedy nezávislostí na uhlovodíkových
palivech), vyšší výkonnost, vyšší pro-
duktivita a vyšší rychlost ji předurčují pro
roli páteřového dopravného systému,
naopak silniční dopravě náleží plošná
obsluha území. To se odráží i v naříze-
ních EU č. 1315/2013 a č. 1316/
2013, která definují jak evropskou
železniční síť VRT, tak i evropskou síť
železničních nákladních koridorů.

Stojí za povšimnutí, jakou úlohu dává
EU jednotlivým dopravním módům:
- zásadním způsobem preferuje želez-

nici v  oblasti dálkových přeprav ve
směru nejsilnějších přepravních prou-
dů. Vnímá její nynější nepřipravenost
k  převzetí této úlohy, a proto pod-
poruje její investiční rozvoj. V zásadě
nebrání rozvoji železnice i v  jiných
oblastech, ale EU nemá vůli tyto akti-
vity finančně podpořit ze svých fondů.

- roli silniční dopravy spatřuje přede-
vším v plošné obsluze území, nikoliv
v  dálkových přepravách. Proto EU
nemá vůli podpořit ze svých fondů
budování dálnic,

- vnitrostátní vodní doprava je energe-
ticky náročnější než železniční vozba.
Proto EU nemá vůli podpořit ze svých
fondů budování nových vodních cest.

Bylo by chybou vyčítat EU, že nadr-
žuje železnici před silniční a vodní do-
pravou. V případě strategických investic
nelze respektovat jiná než objektivní
kritéria. Nikoliv emoce, nikoliv subjek-
tivní vlivy, ale matematika a fyzika jsou
příčinou toho, proč lidé odpovědní za
budoucnost evropské energetiky a do-
pravy mají tak velký zájem na tom, aby
železnice fungovala a byla zákaznicky
atraktivní. 

Orgány EU si velmi dobře uvědo-
mují, že energetické a environmentální
výhody železnice nejsou pro běžné
cestující a přepravce náležitě silným
motivem k její volbě. Rozhodujícím krité-
riem při výběru dopravního systému je
vysoká kvalita a příznivá cena. Tyto hod-
noty je bezpodmínečně nutno dosáh-
nout. Nástrojem k vytvoření rychlé, do-
chvilné a pohodlné železniční přepravy
je aplikace moderních technologií v ob-
lasti všech čtyř strukturálních subsys-
témů železnice: trať (INS), elektrické
napájení (ENE), řízení a zabezpečení
(CCS) i vozidla (RST).

Strategie 
energetiky a dopravy

Loňský říjnový energetický summit
EU potvrdil a upřesnil dosavadní strate-
gickou orientaci evropské energetiky.
Do roku 2030 je předepsáno:
- snížit produkci oxidu uhličitého o 40 %,
- zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ener-

gie na 27 %,
- zvýšit energetickou účinnost o 27 %.

Těmto trendům odpovídá i základní
strategie evropské dopravy, kodifiko-
vaná v  dokumentu KOM 144 (2011)
Bílá kniha - Plán jednotného evrop-
ského dopravního prostoru - vytvoření
konkurenceschopného dopravního sys-
tému účinně využívajícího zdroje. Bílá
kniha definuje zásady předvedení ná-
kladní dopravy ze silnic na (elektrifiko-
vané) železnice a dálkové osobní želez-
niční dopravy z automobilů a letadel na
železnice, zejména vysokorychlostní. 

V souladu s těmito strategickými cíli
probíhá budování evropské železniční
sítě TEN-T definované v nařízení Evrop-
ského parlamentu a rady č. 1315/2013
i nákladních železničních koridorů RFC
podle nařízení Evropského parlamentu
a rady č. 1316/2013. Je úspěchem
české železniční diplomacie, že do
evropské sítě vysokorychlostních želez-
nic jsou zahrnuta i Rychlá spojení (RS)
podle návrhu MD ČR, protínající ČR ve
třech osách (severozápad - jihovýchod,
jihozápad - severovýchod a sever - jih),
která zároveň vytvářejí i významné
vnitrostátní dopravní spojnice ve směru
silné přepravní poptávky. Rovněž je
úspěchem, že tři z  devíti evropských
nákladních železničních koridorů RFC
procházejí přes ČR: Východní a vý-
chodostředomořský, Baltsko- jadran-
ský a Rýnsko-dunajský. To mimo jiné
vytváří podmínky pro financování pří-
slušných dopravních stavem z fondů EU
(OPD a CEF).

Tyto trendy též odpovídají Aktuali-
zované státní energetické koncepci Mini-
sterstva průmyslu a obchodu ČR. Ta
stanoví snížit v dopravě do roku 2030
spotřebu ropných paliv vůči roku 2010
o 20 % (ze 62,7 TWh/rok na 50 TWh/
rok) a předepisuje zvýšit využití elektri-
cké energie v dopravě téměř na dvoj-
násobek Z 2,3 TWh/rok na 4,3 TWh/
rok). 

Závěr 

Železnice prožila v posledních dese-
tiletích nesnadné období deprese, pro-
vázené významným poklesem svých po-
dílů na přepravních výkonech nákladní
i osobní dopravy. Díky investicím do
modernizace tratí a díky příchodu no-
vých moderních vozidel již krizi překo-
nala a je na vzestupu. Nejde však o ná-
vrat do někdejších pozic, ale o budování
nové moderní železnice. 

Od roku 2009 rostou přepravní vý-
kony v osobní železniční dopravě v ČR
v průměru zhruba o 4 % ročně, v dálko-
vé dopravě dokonce o 6 % ročně. Při-
tom ve stejném období přepravní výko-
ny individuální automobilové dopravy
navzdory rostoucímu počtu vozidel
stagnují - jen klesá její produktivita.
Cestující dávají přednost moderní rychlé
a pohodlné železnici před automobilo-
vou dopravou. Bylo by velkou chybou
tuto příležitost nevyužít. 

Pro další rozvoj železniční dopravy
je nanejvýš aktuální osvojit si nové
trendy i nové technologie a využít je
k  přebudování železnice na moderní
dopravní systém. S tím též souvisí růst
znalostí a kvalifikace, výměna zkuše-
ností. Ve školství, v  průmyslu i v  do-
pravě. To je ostatně i posláním veletrhu
Czech Raildays a jeho doprovodných
akcí včetně odborné konference.

Buletin CZR '15 after JP.qxp_Lay ZM 7/08 modely  03.06.15  18:02  Stránka 3



4

Na základě tehdejší situace želez-
niční sítě bylo rozhodnuto o moderni-
zaci tranzitních železničních koridorů,
které zajišťují kvalitní možnost průjezdu
přes území České republiky po konven-
ční železniční infrastruktuře ve většině
hlavních směrů potřebných pro osobní
i nákladní dopravu. Vzhledem k charak-
teru železniční sítě byly stanoveny čtyři
tranzitní železniční koridory, které po-
krývají nejvýznamnější vnitrostátní i me-
zinárodní spojení. Jedná se o směry: 
1.) Státní hranice ČR/Spolková repu-

blika Německo – Děčín – Ústí nad
Labem – Praha – Kolín – Pardubice
– Česká Třebová – Brno – Břeclav
– státní hranice ČR/Rakousko/
Slovensko.

2.) Státní hranice ČR/Rakousko/Slo-
vensko – Břeclav – Otrokovice –
Přerov – Ostrava – státní hranice
ČR/Polsko.

3.) Státní hranice ČR/Spolková repu-
blika Německo – Cheb – Plzeň –
Praha – Kolín – Pardubice – Česká
Třebová – Olomouc – Přerov –
Ostrava – státní hranice ČR/Slo-
vensko.

4.) Státní hranice ČR/Spolková repu-
blika Německo – Děčín – Ústí nad
Labem – Praha – Tábor – České
Budějovice – státní hranice ČR/Ra-
kousko.
Předpokládaným termínem dokon-

čení sítě tranzitních železničních kori-
dorů je rok 2020 s výjimkou několika
dílčích úseků, zejména pak uzlů a úseků
se složitým technickým řešením. 

Plnění strategických 
dokumentů EU

Potřebnost dokončení tranzitních
železničních koridorů je v souladu s plat-
nými a schválenými koncepčními doku-
menty ČR i EU, neboť všechny tranzitní
železniční koridory jsou zároveň sou-
částí sítě TEN-T. V případě evropských
dokumentů se jedná zejména o nařízení
EU č. 1315/2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní
sítě a Nařízení Evropské komise (EK)
913/2010 o evropské železniční síti
pro konkurenceschopnou nákladní do-
pravu (RFC) a 1316/2013, kterými se
vytváří Nástroj pro propojení Evropy
(CEF). ČR také postupně plní legisla-
tivní úkoly vyplývající z tzv. železničních
balíčků a TSI. Na tyto právní úpravy se
přiměřeně snaží reagovat i národní kon-
cepční dokumenty v podobě Dopravní
politiky ČR pro období 2014 - 2020
s výhledem do roku 2050 a Dopravní
sektorové strategie, 2. fáze.

Nařízení EU číslo 1315/2013
o  hlavních směrech Unie pro rozvoj
transevropské dopravní sítě definuje
jednotlivé úseky tratí konvenčních i vy-
sokorychlostních předurčených k mo-
dernizaci. Síť TEN-T se dělí na síť hlavní
a síť globální s termínem dokončení do
roku 2030 pro hlavní síť a do roku 2050
pro globální síť. Z  toho pak vyplývá
nutnost řešení koncepce a následné
projektové přípravy vedoucí k možnosti
realizace u jednotlivých úseků s před-
pokládanými vyššími parametry. U hlav-

ní sítě se jedná především o trať Praha –
Lovosice, dále pak o trať Brno – Břeclav
a Brno – Přerov.

Je nutné konstatovat, že Minister-
stvo dopravy má velký dluh v podobě
absentující koncepce přístupu k  dal-
šímu rozvoji železniční infrastruktury po
roce 2020. Tento dluh je třeba bez-
odkladně napravit, realizovat výběr zho-
tovitele tzv. Studie příležitostí Rychlých
spojení a zajistit její následné správné
zpracování, na kterém bude možné do-
sáhnout shody na úrovni jednotlivých
resortů s cílem schválení dokumentu
vládou ČR. Pouze shoda mezi jedno-
tlivými resorty může posunout přípravu
systému RS reálně vpřed.

Plnění strategických 
dokumentů ČR - průmět 
do projektové přípravy

Po dokončení sítě tranzitních želez-
ničních koridorů si ČR musí vytýčit jed-
noznačný cíl pro další koncepční rozvoj
železniční dopravy tak, aby tato koncep-
ce byla následně zrealizována s dosaže-
ním očekávaných benefitů, jako se tomu
stalo v  případě koncepce tranzitních
železničních koridorů.

Modernizace 
konvenčních tratí

Rozvoj dopravní infrastruktury je 
připravován na základě požadavků de-
finovaných v  platných koncepčních
dokumentech, zejména v Dopravních
sektorových strategiích, 2. fázi. V této
souvislosti jsou pro jednotlivé úseky
zpracovávány studie proveditelnosti,
které důkladně prověřují účelnost
konkrétního řešení jednotlivých moder-
nizačních akcí.

Po zpracování studie proveditelnosti
následuje její schválení Centrální komisí
Ministerstva dopravy, které je spojeno
s výběrem vhodné varianty moderniza-
ce dopravní infrastruktury. Tato varianta
se pak dále zpracuje v podrobné pro-
jektové dokumentaci s cílem výsledné
realizace. Zároveň lze díky modernizaci
těchto úseků železniční sítě dosáhnout
potřebných cílových parametrech na
tratích, které nejsou součástí tranzitních
železničních koridorů.

V  průběhu roku 2015 došlo ke
schválení studií proveditelnosti s cílem
modernizace následujících traťových
úseků: Železniční stanice Přerov, 2. 
a 3. stavba (výrazné zkapacitnění úzké-
ho hrdla ve výhybně Dluhonice, která
komplikuje sestavení grafikonu celého
tranzitního koridoru), Modernizace 
a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
(proveditelné technické řešení ve srov-
nání s původním řešením), Elektrizace
a zkapacitnění trati Olomouc – Šum-
perk, Boskovická spojka, Modernizace

Strategické úkoly dle Dopravní politiky ČR a Dopravních sektorových strategií
Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR
Dopravní politika ČR i Dopravní sektorové strategie stanovují jako zásadní úkol v krátkodobém, resp. střednědobém,
horizontu potřebnost dokončení systému tranzitních železničních koridorů. Počátkem 90. let 20. století došlo
k zásadnímu koncepčnímu rozhodnutí o následujícím postupu modernizace železniční sítě na území ČSFR. Byť se
zpožděním oproti původním představám, blíží se ČR cíli dokončení systému tranzitních železničních koridorů k roku 2020. 
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a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče
u Brna.

Po schválení studie proveditelnosti
v Centrální komisi Ministerstva dopravy
lze následně předpokládat další postup
v projektové přípravě příslušných sta-
veb, vedoucích k finální realizaci pro-
jektu modernizace železniční infrastruk-
tury. Zároveň probíhá zpracování dalších
studií proveditelnosti na modernizaci
železniční infrastruktury, které jsou v růz-
ném stupni zpracování. V dohledné době
tak lze předpokládat další možnost po-
kračování v koncepční přípravě moder-
nizace významných úseků železničních
tratí, především: Spojení Prahy, Letiště
Václava Havla a Kladna, Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – státní hranice,
Modernizace trati Kolín – Všetaty –
Děčín, Brno – Přerov, Plzeň – České
Budějovice, Velký Osek – Hradec Krá-
lové – Choceň. 

Díky modernizaci zmíněných úseků
tak bude zvýšena konkurenceschop-
nost železniční dopravy na dalších čás-
tech sítě. Parametry modernizace jsou
pak vždy voleny s ohledem na význam
tratě a její přepravní zatížení při zohled-
nění možných, z modernizace plynou-
cích, přínosů. Zásadní je, aby výše
zmíněné studie proveditelnosti vygene-
rovaly do přípravy dostatečně kvalitní
projekty, jež budou sloužit k zajištění
absorpční kapacity pro OPD 2014 –
2020 a pro CEF.

Příprava Rychlých spojení

Česká republika se schválením Do-
pravní politiky ČR 2014 - 2020 (usne-
sení vlády č. 449/2013) přihlásila k zá-
měru odpovědné přípravy koncepce
tzv. Rychlých (železničních) spojení.
Tzv. Rychlá spojení (RS) jsou v  této
koncepci definována jako provozně-
infrastrukturní systém rychlé železnice
na území ČR zahrnující novostavby
vysokorychlostních tratí (VRT), tratě
vysokorychlostní modernizované i mo-
dernizované konvenční tratě vyšších
parametrů včetně vozidlového parku
a provozního konceptu.

Cílem RS je uvolnění kapacity sou-
časných železničních tratí (mimo jiné
pro nákladní dopravu a možnost převe-
dení většího množství nákladů ze silnič-
ní dopravy na železnici) a zrychlení pře-
pravy v klíčových relacích za finančně
akceptovatelných podmínek.

Realizace koncepce RS bude fi-
nančně velmi náročná. Nejedná se jen
o náklady na výstavbu, ale i o budoucí
náklady na údržbu tratí, jejich provo-
zování a provozování železniční dopravy
na těchto tratích (náklady dopravců 
a tedy potažmo cestujících či státu
v případě dotovaného provozu). Roz-
hodnutí o podobě systému Rychlých
spojení proto musí být založeno na velmi
odpovědném přístupu všech zaintere-
sovaných subjektů.

Za účelem stanovení realistických
potřeb ve vztahu k budoucím finančním
možnostem ČR a finančním možnostem
budoucích uživatelů systému RS je
proto v tuto chvíli nezbytné stanovit si
reálné cíle dosažitelné v horizontech let
2030 a 2050 v souladu s Nařízením EU
o TEN-T. Za tímto účelem SŽDC ve
spolupráci s MD zpracuje (i za pomoci
externích dodavatelů, kteří budou vy-
bráni v mezinárodně otevřené soutěži)
tzv. Studii příležitostí. V  rámci ní
budou pojmenována hlavní omezení sou-
časného systému železniční dopravy
v  ČR a bude stanoven návrh dalšího
optimálního postupu při postupném
budování systému RS (postupné zlep-
šování podmínek železniční dopravy
v rámci ČR i směrem do zahraničí). 

V  nedávné době již proběhl první
pokus o zadání Studie příležitostí v ote-
vřeném výběrovém řízení. S ohledem
na skutečnost, že k hodnocení zůstala
jediná nabídka, muselo být výběrové
řízení zrušeno. Aktuálně se připravuje
nové zadání Studie příležitostí s cílem
výběru zpracovatele této zásadní studie. 

V  Politice územního rozvoje ČR 
i v  Zásadách územního rozvoje jed-
notlivých krajů jsou dlouhodobě v po-
době územních rezerv chráněny kori-
dory pro možnost budoucího umístění
nových VRT. Mimo tyto koridory se
ukázalo jako účelné prověřit i potenciál
průchodnosti stopy VRT jiným územím
s  obsluhou jiných sídel. Za tímto
účelem, či případně za účelem zpřes-
nění dříve definovaných koridorů VRT,
jsou nyní zpracovávány tzv. Územně-
technické studie, které jsou projed-
návány i s veřejností.

Zpracovány a dokončeny jsou již
územně-technické studie pro tratě Praha
– Lovosice, Přerov – Bohumín, Brno –
Vranovice a Praha – Benešov. Tyto
dokončené studie dále poslouží jako
vhodný podklad pro aktualizaci územně

plánovací dokumentace dotčených obcí
s cílem zajištění průchodnosti navrže-
ných stop v území. Zároveň dochází ke
zpracování dalších územně-technic-
kých studií. Jedná se především o úseky
navazující na již zpracované územně-
technické studie. Po dokončení Studie
příležitostí pak bude dalším krokem zpra-
cování studií proveditelnosti pro jedno-
tlivé úseky vysokorychlostních tratí s cí-
lem podrobnějšího prověření všech
jednotlivých aspektů.

Pouze pokud se ukáže změna tras
dříve definovaných koridorů v  rámci
Studie příležitostí jako účelná, bude
přistoupeno ke standardnímu způsobu
projednání této změny v  budoucích
aktualizacích Zásad územního rozvoje
jednotlivých krajů.

Mimo průchodnost územím mezi
městy je hlavním problémem systému
RS také zapojení těchto nových želez-
ničních tratí do železničních uzlů (měst),
což je další z oblastí, která bude v rámci
Studie příležitostí a v rámci návazných
prací řešena.

Opatření k převodu 
nákladní dopravy ze silnice
na železnici, veřejná 
logistická centra

Podpora převodu nákladní dopravy
ze silnice na železnici je stanovena mezi
cíli definovanými v Dopravní politice ČR
pro období 2014 - 2020 s výhledem 
do roku 2050. Tato podpora spočívá
jak v harmonizaci zpoplatnění silniční 
a železniční sítě, tak v podpoře vzniku 
a rozvoje veřejných logistických center,
která umožní realizaci hlavní části pře-
pravního výkonu pomocí železniční do-
pravy. Tato podpora je rovněž defino-
vána v  rámci Operačního programu
Doprava pro období 2014 – 2020.

OPD 2014 - 2020 představuje
nástroj pro naplňování strategických
investičních potřeb a klíčových problé-
mů v sektoru dopravy v ČR v rámci
realizace investičních priorit politiky
Hospodářské a sociální soudržnosti 
a územní soudržnosti pro období 2014
- 2020. OPD 2014 - 2020 je cílen
zejména na rozvoj železniční a silniční
dopravy, podporovány však budou inve-
stice i do dalších dopravních módů
(vnitrozemská vodní doprava, multi-

modální doprava aj.). OPD 2014 -
2020 naplňuje Tematický cíl 7 (dle
článku 9 Obecného nařízení k ESI
fondům) - „Podpora udržitelné dopravy
a odstraňování překážek v klíčových
sítových infrastrukturách“.

V  návaznosti na OPD byl navržen
program podpory modernizace 
a výstavby překladišť kombino-
vané dopravy. V rámci návrhu OPD
2014 - 2020 je jedním ze specifických
cílů „Multimodální doprava“ Návrh po-
čítá s podporou výstavby nových a re-
konstrukcí stávajících veřejných překla-
dišť KD. Rámcové podmínky budou
dány pravidly pro Fond soudržnosti.
Zaměření podpory: výstavba nových
překladišť, rozšíření, modernizace stá-
vajících překladišť, překládací mecha-
nismy, a to u následujících typů pře-
kladišť:
- Překladiště s veřejným přístu-

pem - základní služby překladiště musí
provozovatel poskytnout každému zá-
kazníkovi/zájemci o přepravu věcí bez
diskriminace, za předem známých
garantovaných podmínek a za ceny
provozovatelem předem stanovené 
a zveřejněné.

- Překladiště veřejné - vlastněno
veřejným subjektem a je provozováno
provozovatelem vybraným na základě
výběrového řízení a za obdobných
podmínek platných pro překladiště
s veřejným přístupem. 

Zajištění provozu minimálně po da-
nou dobu (3 - 5 let podle typu podniku),
navržená intenzita podpory max. 49 %
uznatelných nákladů. Příjemci podpory:
stávající a noví provozovatelé, resp.
majitelé překladišť, SŽDC – v  tomto
případě by bylo výhodou možné vyšší
spolufinancování z FS, případně mož-
nost využití nepotřebných drážních po-
zemků. Díky tomuto programu tak lze
v budoucnosti očekávat zvýšení atrak-
tivity železniční nákladní dopravy a zvý-
šení rozsahu jejího využívání.

Pouhá finanční podpora výstavby vy-
braných terminálů však nestačí, celkový
poměr přepravních proudů mezi doprav-
ními módy ovlivňuje řada jiných neinfra-
strukturálních aspektů, zejména cena,
rozložení zdrojů a cílů či nároky na
rychlost přepravy nebo skladování. To
je ovšem širší téma mimo rámec tohoto
příspěvku.

Snímek: Ing. Josef Pinc

Snímek: Ing. Josef Pinc

Buletin CZR '15 after JP.qxp_Lay ZM 7/08 modely  03.06.15  18:02  Stránka 5



6

Zhodnotit pokrok, který byl v pří-
pravě projektu RS za uplynulý rok dosa-
žen, tedy v období mezi posledním
vydáním bulletinu a jeho novým číslem,
do něhož jste se právě začetli, není zda-
leka tak jednoduchým úkolem, jak se na
první pohled může jevit. Příprava RS je
totiž nejen technicky náročným pro-
jektem, ale především procesem, jehož
délka překračuje desetiletí. Také jedno-
tlivé přípravné fáze představují časově
poměrně dlouhá údobí prostá nejrůzněj-
ších senzačních či jinak převratných
událostí, jež by samy o sobě přitahovaly
pozornost. Přesto se v tomto čase ode-
hrála řada událostí, které za zmínku
stojí.

Jak tedy minulých dvanáct měsíců
zkráceně zhodnotit? Po letech spora-
dických a v zásadě nahodile se vysky-
tujících zpráv začínají být RS médii při-
jímána jako téma hodné pozornosti.
Tato změna se pravděpodobně odehrá-
la v souvislosti se zahájením veřejných
konzultací a zintenzivněním studijní pří-
pravy. Třebaže zatím neplní titulní strany
novin, monitoring médií prozrazuje, že
termín RS či vysokorychlostní želez-
nice/trať je v médiích zmiňován stále 
s vyšší četností a postupně začíná pro-
nikat vně relativně úzký okruh odbor-
níků a fandů. 

Nevýhodou nemusí být ani skuteč-
nost, že řada těchto zpráv odkazuje
spíše na obtíže a problémy, které pří-
pravu projektu provází (stížnosti obcí,
obtíže při zadávání studií). Jak totiž praví
jedna z klasických pouček marketingu
- je lepší mít špatné jméno nežli žádné.
Pozitivním zjištěním nicméně je, že řada
regionů a trochu překvapivě i středně
velkých měst potvrzuje, že v realizaci
RS vidí příležitost k dalšímu rozvoji 
a jsou ochotny s tímto faktem pracovat.
Zdá se, že historická zkušenost Chru-
dimi, Opavy a dalších měst je i po více
než 150 letech patrně stále živá. 

Podařilo se učinit také jeden význam-
ný krok v oblasti komunikace s veřej-
ností. V souvislosti s eskalací problémů
okolo vyhledávání trasy nové tratě přes
Vysočinu se do aktivní osvěty zapojila
také soukromá iniciativa, která mj.
zorganizovala exkurzi do Německa.
Jejím cílem bylo starostům dotčených
obcí ukázat skutečný stav věci, vyvrátit
některé mýty a na vlastní oči se pře-
svědčit, že mnohé z obav, které bývají 
s realizací vysokorychlostní železnice
spojovány, jsou nepodložené a zavá-
dějící. Protože se nejedná o standardní
nástroj komunikace, patří všem za-
interesovaným poděkování. Jednak za
formu, která patří k velmi účinným, 
a jednak právě za přínos k osvětě,
pomocí níž je možné eliminovat šíření
desinterpretací a demagogií.

Na druhou stranu je třeba přiznat, 
že se stále nepodařilo dosáhnout od-
povídající vnitřní názorové integrity.
Cílem není její plná homogenizace (ta je
naopak nechtěná), ale shoda v rozho-
dujících tématech a řešeních. Jsou RS,
resp. nové VRT více projektem mezi-
národního významu a naším závazkem
vůči EU nebo jsou obhajitelná jen z po-
hledu národních potřeb? 

Nechtěli bychom tuto diskusi ozna-
čovat za bezpředmětnou, ale pravda,
jak už to tak bývá, je někde uprostřed.
Navíc by tento vztah v žádném případě
neměl být (re-)prezentován polaritou,
ale naopak synergií, což v případě ČR
platí dvojnásob. Třebaže přepravní proud
mezi Prahou, Brnem a Ostravou nazna-
čuje dostatečnou sílu pro opodstatnění
celého záměru jen v národním měřítku.
Dokáže-li ovšem konvenční železnice
mezi velkou částí rozhodujících sídel-
ních aglomerací ČR, zejména pak ve
spojení s Prahou, nabídnout  jízdní dobu
do 3 hodin, jež je všeobecně považo-
vána za akceptovatelnou, a další rozvoj
expresních silničních komunikací zvýší
konkurenceschopnost IAD i autobusů,
čímž se ČR stane ještě lépe vnitřně do-
stupnou, je potřeba ptát se, zda se
projekt RS za takových podmínek může
stát politicky atraktivní a tedy prosadi-
telný.

Započteme-li neurčitost některých
faktorů (např. ropného zlomu), nemusel
by být tento záměr z čistě národních dů-
vodů vnímán jako jednoznačný a argu-
mentačně dostatečně silně podložený.
Jinými slovy evropské zarámování bude
vždy celému projektu RS vytvářet jakýsi
výhodnější nadstavbový rámec, vyšší
přidanou hodnotu spočívající v nových
příležitostech a v neposlední řadě také 
v povinnostech spojených s politikou
TEN-T. Silné přepravní vztahy existující
na národní úrovni pak pro ospravedlnění
záměru i získání politické podpory bu-
dou velmi vítanou výhodou.

Širšímu zarámování celé koncepce
RS hraje do karet také nastavení politiky
TEN-T, která vedle původně dvoustup-
ňové struktury sítě (core a comprehen-
sive) definuje i devět tzv. core network
koridorů (koridory hlavní sítě). Třebaže
byl z počátku smysl těchto koridorů po-
někud nejednoznačný, dnes je zřejmé,
že se jedná o nástroj, který má v EU
podpořit vznik hlavních rozvojových/
ekonomických os. 

Jelikož naším územím prochází hned
tři z těchto koridorů, měla by být pro ČR
tato zpráva přinejmenším potěšující,
neboť lepší napojení na rozhodující hos-
podářská centra Evropy může přinést
zajímavý impuls ke zvýšení konkuren-
ceschopnosti ČR a jejich regionů. Dů-
ležité však bude, abychom s realizací

této klíčové evropské infrastruktury příliš
neotáleli, jinak se sami a dobrovolně
stavíme mimo hru a to navíc s rizikem
sankcí Evropské komise z důvodu ne-
plnění společných cílů. 

S tímto souvisí i potřeba vymanit pro-
jekt RS z čistě technického nazírání 
a naopak se jej pokusit uchopit a při-
pravovat v širších souvislostech, které
budou srozumitelné jak veřejnosti, tak
především politikům, jež o něm budou
rozhodovat a kteří potřebují znát jeho
širší efekty. V opačném případě risku-
jeme, že se nám zavčasu odpovědi na
tyto otázky nepodaří získat, třebaže je
stejně později budeme muset zodpově-
dět. Rozhodující dokumenty nám však
stále schází. Dvě klíčové studie - studie
příležitostí a technická studie - se totiž
ani v loňském roce nepodařilo vysou-
těžit ani zadat, přičemž spory ohledně
zadání řešil dokonce i ÚOHS. 

V současnosti se připravuje nové
vypsání studie příležitostí, u něhož se
snad podařilo zohlednit většinu námi-
tek. V sázce přitom není málo. Bez
vyhodnocení ekonomické návratnosti
projektu nelze zásadním způsobem upra-
vovat stávající trasy oproti aktuálně plat-
nému zanesení v územně plánovací do-
kumentaci. Již delší dobu navíc čelíme
vzrůstajícímu tlaku ze strany obcí, které
od Ministerstva dopravy, jakožto ga-
ranta projektu, v souladu se zásadami
Politiky územního rozvoje požadují odů-
vodnění územní ochrany vymezených
koridorů, které jsou pro budoucí po-
třeby vymezeny již bezmála dvacet let.
Ty jsou totiž často lokální optikou vní-
mány jako bariéra rozvoje, poněvadž se
v praxi chovají jako stavební uzávěra.
Obdobně jsou koridory budoucích tratí
soudně napadány privátními subjekty.
Pozitivní informací nicméně je, že v sou-
časnosti zpracovávané či nedávno
odevzdané územně-technické studie
nám umožní řešit řadu územních střetů, 
s nimiž se potýkáme, což také otevírá
cestu k řešení sporů a konfliktů.

Ukazuje se také, že bude potřeba
jednoznačněji vymezit kompetence
Ministerstva dopravy a SŽDC, s. o. Za-
tímco MD zůstává garantem celé kon-
cepce, SŽDC převzala zodpovědnost
za přípravu studií. Schvalovací proce-
dury však nebyly jednoznačně určeny.
Jako problematický okruh se jeví také
organizace a vedení projektu. Otázka
uplatnění projektového řízení dosud
nebyla otevřena, třebaže řada zahranič-
ních zkušeností tuto formu pro složité
projekty doporučuje. S tím souvisí také
otázka lidských zdrojů. Jak na SŽDC,
tak ministerstvu nebyla dosud pro pro-
jekt vyčleněna specifická skupina pra-
covníků, která by se věnovala výhradně
jemu. Projekt je tak stále jen jednou 

z agend odpovědných pracovníků se
všemi souvisejícími (zejména časovými)
důsledky.

Je více než jisté, že k uvedení kon-
cepce RS v život zbývá učinit nemálo
práce a překonat celou řadu problémů.
Nesmíme přitom zapomínat na mezi-
období, v  němž musí být také jedno-
značně definovány a odpovídajícím 
způsobem také prezentovány kroky
vedoucí k dalšímu posílení železniční
dopravy. Jedině tak bude možné (skrze
rostoucí poptávku a zvyšující se oblibu
železniční dopravy) kontinuálně argu-
mentovat ve prospěch realizace RS.
Netřeba přitom vymýšlet vymyšlené 
a nebát se poohlédnout po zkušenos-
tech v zahraničí, které umožňují vyva-
rovat se zásadních chyb či převzít osvěd-
čená řešení. 

Koneckonců dobrým návodem, jak
postupovat, je evropská dopravní po-
litika. Zcela jednoznačně je to zaměření
se na vybudování plně interoperabilní
sítě. Nejedná se přitom jen o imple-
mentaci evropského komunikačního 
a zabezpečovacího systému ERTMS,
který kromě zvýšení bezpečnosti umožní
zefektivnit hospodaření s kapacitou.
Bude potřeba např. také dalších úprav
na síti hlavních tahů, které umožní pro-
voz nákladních vlaků o délce až 740 m.
Jistě lze namítnout, že mnohé z těchto
tratí již byly modernizovány. Chceme-li
si však i do budoucna udržet naši pozici,
bude nezbytné k těmto krokům přistou-
pit a to tím spíše, bude-li provoz takto
dlouhých vlaků umožněn na navazující
síti sousedních zemí. 

Evropská komise je ochotna tato
řešení finančně podpořit, o čemž svědčí
i podpora instalace palubních jednotek
ETCS. V operačním programu OPD II
se navíc standardně počítá s vyšší mož-
ností kofinancování železničních vozidel,
což by v souvislosti s již zmodernizo-
vanou infrastrukurou mohlo mít již 
v krátkodobém horizontu 2 - 3 let velmi
zajímavé efekty. V příštích deseti letech
tedy bude potřeba učinit celou řadu
kroků, které přispějí k dalšímu rozvoji
železniční dopravy, resp. veřejné do-
pravy jako celku. 

Nedávno podepsaná dohoda s Ra-
kouskem, která do roku 2024 předpo-
kládá zkrácení jízdní doby mezi Prahou
a Vídní na 3 hod. 45 min. je ukázkovým
příkladem této příležitosti. Je současně
i potvrzením,  že potenciál konvenční
sítě nebyl dosud zdaleka vyčerpán.
Závěrem jen dodáme, že jsme pevně
přesvědčeni, že již v  příštím vydání
bulletinu vás budeme moci informovat
v poněkud optimističtějším duchu.

Kroky, krůčky aneb Dlouhá cesta k Rychlým spojením
Odbor drah, plavby, železniční a kombinované dopravy Ministrestva dopravy ČR
Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru / Ing. Luboš Knížek / Mgr. Jan Ilík
Předložený příspěvek by se měl (již tradičně) svým pojetím trochu vymykat. Nebude seznamem opatření, výčtem plánovaných kroků či
konkrétních návrhů, ale spíše zamyšlením, úvahou a pokusem o zhodnocení toho, do jaké míry se daří plnit vytyčené úkoly a zda směřujeme
k dosažení definovaných cílů. Jinými slovy, zda se neodchylujeme od stanoveného směru. Důvod tohoto přístupu je v zásadě dvojí. O
věcných částech a postupu referují kolegové v navazujících příspěvcích, takže čtenář o věcnou část ochuzen nebude. Další, a dle našeho
názoru důležitější pohnutkou, je zajištění, resp. nastavení pravidelného monitoringu a zpětné vazby. Jen tak bude možné předejít
případným frustracím, které nutně přicházejí, pokud plněné úkoly nejsou v souladu se zadáním. Měli bychom tak učinit tím spíše, že u nás
neexistuje odpovídající zkušenost s řízením tak rozsáhlého projektu. Nejen zasvěceným z oboru totiž musí být zřejmé, že rizika jsou nemalá.
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Několik navazujících dokumentů de-
finuje i konkrétní parametry železnič-
ních tratí určených pro nákladní dopra-
vu, z  nichž k  nejvýznamnějším patří
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní
sítě ze dne 11. 12. 2013, které pro
železniční tratě zahrnuté v  hlavní síti
TEN-T pro nákladní dopravu požaduje
mj.:
- zajištění dostatečné kapacity,
- plnou elektrizaci tratí a, v rozsahu ne-

zbytném pro provoz elektrických vlaků,
rovněž manipulačních kolejí a vleček,

- hmotnost na nápravu nejméně 22,5 t,
traťovou rychlost 100 km/h a mož-
nost provozovat vlaky o délce 740 m,

- plné zavedení systému ERTMS.
Směr, jakým se má ubírat rozvoj infra-

struktury, je nastaven. Pro konkuren-
ceschopnou dopravu je kvalitní infra-
struktura nezbytností, železniční nákladní
dopravu nevyjímaje. Síť železničních
tratí zahrnutých v síti TEN-T tvoří v ČR
cca 25 % všech železničních tratí, při-
čemž se zde odehrává více než 80 %
dopravních výkonů. Je tedy logické se
soustředit právě na infrastrukturní opa-
tření na těchto tratích, kde nejlépe po-
mohou zlepšení konkurenční pozice že-
lezniční nákladní dopravy.

Zajištění dostatečné kapacity pro
nákladní dopravu je v ČR často disku-
tované téma, neboť díky dynamickému
rozvoji osobní dopravy zejména v praž-
ské a brněnské aglomeraci a na rameni
Praha - Ostrava jsou potřeby nákladní
dopravy často potlačovány. Jedním z ře-
šení, které je připravováno, jsou segre-
gované tratě pro osobní dálkovou do-
pravu (projekt Rychlá spojení), které by
ale měly být realitou až v časovém ho-
rizontu cca 2030 - 2050.

Dalším projektem, který se nyní na-
chází ve fázi studie proveditelnosti, je
modernizace trati Choceň - Hradec
Králové - Velký Osek. Posuzovaná va-

rianta zdvoukolejnění celé tratě by měla
zásadní přínos pro nákladní dopravu
z  důvodu převedení části nákladních
vlaků z přetíženého úseku Pardubice -
Kolín. Úzkým hrdlem i po modernizaci
ale zůstane úsek Česká Třebová - Cho-
ceň. Pro nákladní dopravu jsou také
určeny již probíhající investice do zvý-
šení kapacity tratí Nymburk - Mladá
Boleslav a Týniště nad Orlicí - Solnice.

Pro řízení poptávky po kapacitě infra-
struktury se v rámci nového způsobu
zpoplatnění dopravní cesty předpoklá-
dá nová kategorizace tratí, která bude
pro dopravce více motivační. Např. ka-
pacitně nevyužitá trať Brno - Havlíčkův
Brod - Kolín bude z důvodu převedení
části nákladních vlaků o dvě kategorie
levnější než přetížená trať Česká Tře-
bová - Kolín. V této souvislosti také pro-
bíhají diskuse o nejvhodnějším modelu
zajištění postrkové služby pro dopravce
na sklonově náročné trati Brno - Havlíč-
kův Brod - Kolín.

Absence elektrizace tvoří dnes vel-
kou bariéru pro rozvoj nákladní dopravy.
Typickým příkladem je spojení Prahy 
a Bavorska. Projekt elektrizace přes-
hraničního úseku mezi Chebem a Mark-
tredwitz je sice připraven, ale s ohle-
dem na chybějící elektrizaci a omezující
parametry navazující tratě Marktredwitz
- Nürnberg z větší části postrádá svůj
smysl. Ve spolupráci s německou stra-
nou se proto intenzivně řeší projekt elek-
trizace tratí Plzeň - Domažlice - Schwan-
dorf - Nürnberg, který na české straně
zahrnuje i nezbytné zvýšení kapacity 
a zvýšení traťové rychlosti.

Zajištění parametru traťové třídy D4
(hmotnost na nápravu 22,5 t) a prosto-
rové průchodnosti GC je na modernizo-
vaných tratích v  ČR standardem. Vý-
znamné úzké hrdlo v oblasti prostorové
průchodnosti na tranzitních koridorech
dnes tvoří již jen Nelahozeveské tunely
na trati Praha - Ústí nad Labem. Mož-
nost provozovat vlaky o délce 740 m

v ČR standardem bohužel není, neboť
v minulosti se při modernizaci tranzit-
ních koridorů sledovala délka předjízd-
ných kolejí pouze 650 m. V rámci při-
pravovaných investic se parametr délky
vlaku 740 m, tj. délky předjízdných
kolejí ve stanicích min. 780 m, již pečli-
vě sleduje.

Zavádění systému ERTMS je v ČR
věnována velká pozornost. Národní im-
plementační plán ERTMS, který byl
Ministerstvem dopravy schválen 10. 2.
2015, předpokládá uvedení do provozu
ERTMS na tranzitních koridorech do
roku 2020 a výhradní provoz v režimu
ETCS krátce po roce 2020. Nejdůleži-
tější část české železniční sítě se tím
stane interoperabilní, zároveň to ale
také bude znamenat výdaje dopravců
do palubních jednotek ETCS, které ale
budou z části státem kompenzovány.

Samostatnou otázkou je moderni-
zace a optimalizace seřaďovacích sta-

nic, která přímo souvisí s budoucností
segmentu přepravy jednotlivých vozo-
vých zásilek. Pro SŽDC i ČD Cargo je
žádoucí státní garance zajištění této
služby, aby investice do zařízení pro
vlakotvorbu byly i do budoucna smyslu-
plné. 

V roce 2014 si SŽDC nechala zpra-
covat studii Strategie rozvoje sítě pře-
kladišť kombinované dopravy, jejímž
cílem bylo prověřit možnost role SŽDC
jako investora těchto překladišť. Z dů-
vodu již rozvinuté privátní sítě překladišť
na území ČR, nižší podpory z fondů EU
než bylo původně očekáváno a také na
základě zkušeností s touto problema-
tikou na Slovensku bylo rozhodnuto, že
se SŽDC v této oblasti nebude anga-
žovat a opatření pro rozvoj kombinované
dopravy bude realizovat na stávající
železniční síti.

Cíle evropské dopravní politiky jsou definovány jasně. Bílá kniha „Plán jednotného evropského dopravního prostoru
- vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ KOM (2011) 144 ze dne 
28. 3. 2011 uvádí, že 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné 
druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %.

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu
Bc. Marek Binko, ředitel Odboru strategie GŘ SŽDC

Snímek: Ing. Josef Pinc

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal
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Členské státy EU a provozovatelé dráhy zřizují železniční nákladní koridory (angl. Rail Freight Corridors, zkr. RFC) na základě
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010/EU ze dne 22. září 2010, kterým EU vytváří evropskou železniční síť pro
konkurenceschopnou nákladní dopravu. Dopravní politika EU navázala tímto opatřením na vytvoření vnitřního trhu 
v oblasti nákladní železniční dopravy, jenž je otevřen hospodářské soutěži od 1. ledna 2007. Vznikající síť nákladních
koridorů se tak má podílet na zvýšení podílu environmentálně šetrnější železnice na přepravním trhu v souladu s hlavním
z cílů Bílé knihy – převodem 30 % objemu silniční nákladní dopravy na železnici při přepravách nad 300 km do roku 2030.

Železniční nákladní koridory (RFC)
Ing. Mgr. Radek Čech, Ph.D., Odbor strategie GŘ SŽDC
Ing. Markéta Šlechtová, Odbor operativního řízení a výluk GŘ SŽDC

Kromě posílení konkurenceschop-
nosti železnice nařízení napomáhá har-
monizaci mezi vnitrostátními železnič-
ními systémy a koordinaci investic 
do kvalitní železniční infrastruktury. Při
podpoře projektů spolufinancovaných
z fondů EU (např. programy TEN-T, CEF
aj.) Evropská komise klade důraz na
přeshraniční spolupráci a implementaci
interoperabilních systémů – zejména
pak na systém řízení železničního pro-
vozu ERTMS, jehož původní koridory se
staly předlohou pro koridory RFC. Mezi
očekávané efekty nařízení patří posílení
tranzitní železniční dopravy a poskyto-
vání kvalitnějších služeb z hlediska doby
přepravy a spolehlivosti nákladní do-
pravy.

Nařízení určuje postupy a podmínky
zřizování koridorů včetně požadavků 
na jejich technické standardy, upravuje
časový harmonogram jejich realizace 

a organizační strukturu. Jedná se tedy o
poměrně komplexní nástroj rozvoje ná-
kladní dopravy, jehož cílem je vytvořit
infrastrukturu s homogenními klíčovými
parametry z pohledu požadavků náklad-
ní dopravy. Po technické stránce se
jedná především o průjezdný průřez,
hmotnost na nápravu, délku vlaku a rych-
lost. Z organizačního hlediska nařízení
definuje orgány každého koridoru. Těmi
jsou výkonná rada (orgán na úrovni mini-
sterstev), správní rada (složená ze zá-
stupců manažerů infrastruktury), pra-
covní skupiny a dále poradní skupiny
vlastníků a  provozovatelů terminálů 
a dopravců.

Českou republikou, která tradičně
leží na křižovatce důležitých evropských
tras, procházejí zatím tři z devíti pů-
vodně definovaných koridorů: koridor
RFC 5 (Balt – Jadran), RFC 7 (Orient/
Východo-středomořský) a RFC 9 (Česko-

slovenský, zkr. CS koridor). Na koridoru
RFC 8 (Severní moře – Balt) pak ČR 
a SŽDC vystupovaly dosud v roli pozo-
rovatele s tím, že plnohodnotné členství
ve strukturách koridoru bude potvrzeno
Evropskou komisí v roce 2015. ČR tak
napojením na tento koridor (s předpo-
kládaným trasováním Praha – Kralupy
nad Vltavou / Lysá nad Labem – Děčín
– Drážďany – Falkenberg – Hannover)
získává významné spojení s přístavy
Rotterdam a Antverpy. 

V souvislosti s revizí transevropské
dopravní sítě TEN-T proběhla úprava
vedení tras nákladních koridorů, při-
čemž došlo ke sjednocení základní sítě
koridorů TEN-T (angl. Core Network
Corridors, zkr. CNC) se strukturou ko-
ridorů nákladních. Aktualizovaný sez-
nam koridorů pro nákladní dopravu byl
zveřejněn formou přílohy II k nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 1316/

2013/EU ze dne 11. prosince 2013,
kterým se vytváří Nástroj pro propojení
Evropy (angl. zkr. CEF). Výslednou po-
dobu nákladních koridorů vedoucích
přes ČR znázorňuje schéma.

Baltsko-jadranský koridor bude po
revizi sítě rozšířen nejpozději v  roce
2018 (ale fakticky již v listopadu 2015
se zprovozněním koridoru) o novou větev
Svinoústí – Štětín – Vratislav – Bohu-
mín, resp. Vratislav – Ústí nad Orlicí –
Břeclav. Nejpozději v roce 2018 dojde
na žádost většiny členů koridoru RFC 7
k jeho žádoucímu prodloužení (neboť
zatím začíná/končí v  Praze), a to do
německých přístavů Hamburg, Rostock,
Bremerhaven a Wilhelmshaven. Sou-
časně bude zprovozněna také nová
větev z Burgasu a Svilengradu na bulhar-
sko-tureckou hranici. Současný Česko-
slovenský koridor se od roku 2020
stane severní větví nového koridoru Rýn

Schéma trasování železničních nákladních koridorů RFC vedoucích přes Českou republiku s termíny zprovoznění jednotlivých koridorů a jejich větví
(© Ministerstvo dopravy, 2014). 
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– Dunaj s možností stát se důležitou
spojnicí průmyslového Bádenska-Würt-
temberska a Bavorska s Ukrajinou přes
území ČR.

Zatímco koridory RFC 5 a RFC 8
nyní teprve intenzivně připravují zahá-
jení činnosti k listopadu 2015, koridory
RFC 7 a RFC 9 fungují již od 10. listo-
padu 2013. Oba koridory řádně a včas
naplnily povinnosti stanovené nařízením.
Výkonné rady, správní rady i jednotlivé
expertní pracovní skupiny zvládly vy-
pracovat všechny povinné dokumenty:
studii dopravního trhu (angl. Transport
Market Study, zkr. TMS), investiční plán,
implementační plán včetně implemen-
tace systému ERTMS, koridorový infor-
mační dokument (angl. Corridor Infor-
mation Document, zkr. CID) i nabídku
předpřipravených tras. Dokumenty jsou
zveřejňovány na webových stránkách
koridorů www.rfc7.eu a www.rfc9.eu. 

Podle nařízení je povinností správní
rady koridoru určit nebo zřídit společný
orgán, u kterého mohou žadatelé požá-
dat o přidělení kapacity dráhy – na jed-
nom místě v rámci jedné operace. Pod-
mínkou je pouze to, aby se jednalo 
o žádost pro nákladní dopravu a vlak
překračoval alespoň jednu hranici. Na
stejném místě musí také žadatel obdržet
odpověď. Pro tento orgán se celoevrop-
sky používá pojem koridorové jediné
kontaktní místo (zkr. C-OSS).

Pro koridor RFC 7 bylo zřízeno C-
OSS v Budapešti v rámci tamějšího pří-
dělce kapacity VPE. Pro Česko-slo-
venský koridor, kde probíhá velice úzká
spolupráce, plnila tuto roli pro jízdní řád

2014 SŽDC (oddělení marketingu a pro-
deje tras odboru operativního řízení 
a výluk) a od jízdního řádu 2015 pře-
brala na základě rotačního principu na
další rok štafetu ŽSR. Oběma korido-
rům se daří spolupracovat velice efek-
tivním způsobem při udržení poměrně
nízkých nákladů. 

Mezi povinnosti C-OSS patří posky-
tovat základní informace týkající se při-
dělené kapacity, zobrazovat kapacitu,
která je dostupná v  době podání žá-
dosti, včetně její charakteristiky. Ta je
zveřejněna ve formě tzv. předpřipra-
vených tras (angl. Pre-arranged Paths,
zkr. PaPs). C-OSS vykonává svou čin-
nost transparentním a nediskriminač-
ním způsobem, za tímto účelem vede
seznam všech přijatých žádostí, včetně
jmen žadatelů a podrobností o způsobu
vyřízení žádosti. C-OSS poskytuje infor-
mace o podmínkách využívání koridoru
pro nákladní dopravu, tedy zejména
informace obsažené v  Prohlášeních 
o dráze pro jednotlivé vnitrostátní tratě,
které jsou součástí koridoru pro náklad-
ní dopravu, dále seznam a charakte-
ristiky terminálů, podmínky a způsob
přístupu k nim a informace o řízení pro-
vozu a o řízení provozu v  případě na-
rušení plynulosti dopravy.

Jak již bylo zmíněno výše, dostup-
nou kapacitu zobrazují RFC koridory ve
formě předpřipravených tras. Podle ča-
sového hlediska, kdy je možné o ně po-
žádat, se dělí na:
- předpřipravené trasy do ročního jízd-

ního řádu – dle harmonogramu pro
přidělení kapacity na koridorech RFC

jsou pro žadatele zveřejněny v termínu
X-11 (kde X je termín změny jízdního
řádu, od něhož se odečítá příslušný
počet měsíců),

- předpřipravené trasy pro rezervní ka-
pacitu, které mají pokrývat „ad hoc“
požadavky – jsou zveřejněny pro ža-
datele v termínu X-2.

Zástupci všech devíti koridorů RFC
podepsali 14.  října 2014 ve Vídni na
jednání sdružení manažerů infrastruk-
tury a přídělců kapacity RailNetEurope
(RNE) Společnou deklaraci evropských
železničních nákladních koridorů o spo-

lupráci na vytvoření sítě koridorů RFC,
ve které se vzájemně zavazují hledat
společná řešení a jednotné postupy za
účelem vytvoření zákaznicky přívětivé
sítě.

K dosažení těchto cílů se všichni čle-
nové RNE společně podílí na vývoji IT
systémů, které řízení RFC koridorů
podporují: PCS – jednotný systém pro
objednávání tras, TIS – systém pro
zobrazení aktuální polohy vlaku, CIS –
systém pro kalkulaci nákladů za užití
dopravní cesty.

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal

Snímek: Ing. Josef Pinc
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Ačkoliv první vlaky RCA v ČR nále-
žely do segmentu kombinované dopravy
a v nedávné době se RCA k této oblasti
opět úspěšně vrátilo, dominantní oblastí
jsou konvenční ucelené vlaky, přede-
vším z  oblasti přepravy hromadných
substrátů a hutních produktů na ose
Polsko – Rakousko a Polsko – Itálie.
Vlaky jsou vedeny zásadně v elektrické
trakci s použitím hnacích vozidel ÖBB
Taurus řady 1216.2 továrního označení
Siemens ES64U4-C; jedná se o vozidla
známá z  vozby EC vlaků na rameni
Praha – Wien – Graz. Pro potřeby ne-
zbytného posunu a jako záloha při ře-
šení nestandardních provozních situací
je v polském příhraničí nasazeno jedno
vozidlo nezávislé trakce. Lokomotivy
1216.2 o výkonu 6 000 kW s tažnou
silou 282 kN disponují dostatečnou 
dynamikou k efektivní vozbě vlaků s prů-
měrnou brutto hmotností 2 000 t a do-
volují provoz vlaků i na hustě frekvento-
vaných tratích se silnou osobní dopravou,
aniž by (samozřejmě při adekvátním ří-
zení provozní práce) byly brzdou osob-
ních vlaků nebo běžných rychlíků. Vý-
jimkou není ani vozba vlaků s hmotností
přesahující 3 000 t jednou lokomotivou.

Z dosavadní praxe je prokazatelně
potvrzeno, že moderní elektrické hnací
vozidlo, jako např. zmíněná řada 1216.2
ÖBB, je nejen v oblasti kombinované
dopravy, ale i u konvenčních vlaků ná-
kladní dopravy s hmotností okolo 2 000 t
schopno zajišťovat provoz vlaků s dia-
metrálně odlišnou dynamikou jízdy, než
u stále převažujících elektrických loko-
motiv zastaralé konstrukce s výrazně

nižšími výkony. Jinými slovy ani konven-
ční nákladní doprava není při nasazení
odpovídajícího moderního hnacího vo-
zidla brzdou běžné osobní dopravě a je
tedy nanejvýš žádoucí při řízení provozu
tuto skutečnost zohlednit. 

Předpisy SŽDC v  současné době
rozlišují jen dva druhy nákladních vlaků
– a to „Pn“ průběžný nákladní vlak 
a „Nex“ nákladní expres (kategorii „Vn“
záměrně pomíjím, neboť srovnávám
pouze ložené vlaky). Proto, přijmeme-li
logický předpoklad, že kategorie „Nex“
je principiálně určena pro intermodální
přepravy a další vlaky přednostní zá-
těže, tedy nikoliv pro běžné ucelené
vlaky, nelze z pohledu druhu vlaku roz-
lišit mezi vlakem vedeným moderním
hnacím vozidlem schopným jízdy stano-
venou rychlostí 100 km/h a vlakem,
vedeným běžným vozidlem polovičního
nebo i třetinového výkonu (např. řady
130), jehož reálná rychlost a dynamika
jízdy bude logicky odlišná.

Národní legislativa, konkrétně § 22,
odst. 2 Vyhl. 173/1995 Sb., i na něj
odkazující předpis SŽDC D 1, určují při
operativním řízení mezinárodním vlakům
„Pn“ až 6. pořadí v  kategorizaci dle
druhů vlaků (po vnitrostátních „Nex“).
V dnešní situaci je skutečně jen na za-
městnanci provozního řízení infrastruk-
tury a „přesvědčovacích schopnos-
tech“ dispečera dopravce, zda budou
diametrálně odlišné dynamické para-
metry jinak identických Pn vlaků adek-
vátně zohledněny. Samozřejmým nut-
ným předpokladem je aktivní komunikace
mezi zaměstnanci provozního řízení infra-

Požadavky nákladních dopravců na infrastrukturu a veřejná logistická centra
Bc. Jan Brčák, vedoucí pobočky Rail Cargo Austria ČR

struktury, dispečerem dopravce a stroj-
vedoucím hnacího vozidla.

Bohužel je realitou denního provozu,
že vlak, schopný jet konstantní rychlostí
90 – 100 km/h, zbytečně popojíždí za
zastávkovým osobním vlakem „od vý-
strahy k výstraze“ nebo se plouží o tře-
tinu pomaleji, nežli by mohl za jiným ná-
kladním vlakem, vedeným lokomotivou
s  odchylnou dynamikou jízdy, neboť
z pohledu drážních pravidel jde přeci 
o vlak téhož druhu. O zbytečných ztrá-
tách času, trakční energie a zpožďování
zásilek netřeba dlouze hovořit, avšak
dopravce není rozhodně jediným, kdo
na negativní situaci tratí – situace se
obrací i proti samotné infrastruktuře,
neboť prudce klesá efektivní využití ka-
pacity tratě a tak lze oprávněně tvrdit, 
že neprofesionální řízení, podporované
zastaralými postupy a předpisy, posti-
huje nakonec všechny.

Druhým - opět víceméně administra-
tivním omezením - je zásadní odlišnost
přístupu národních infrastruktur k proble-
matice rezervace, přídělu a využití tras.
I přes proklamace o jednotné železniční
Evropě je reálná situace, dopadající na
dopravce, více než tristní. Například
pouhým srovnáním podmínek na síti
SŽDC, rakouské ÖBB Infrastruktur 
a polské PKP PLK lze rychle zjistit, 
že jednotný přístup je pouze prázdným
pojmem. Je kupříkladu chvályhodné, 
že sdružení evropských manažerů infra-
struktury RNE (Rail Net Europe) dopo-
ručuje termíny změn JŘ. Praktický smysl
však zcela zaniká, jestliže každá infra-
struktura aplikuje pouze vybrané ter-

míny, přičemž v některých případech –
především u PKP PLK – ani u vybraných
nerespektuje vyhlášené termíny změn. 

Ještě horší je situace v  oblasti
termínu uzávěrek požadavků dopravců
na zapracování do příslušné změny –
toto je ponecháno zcela na národním
manažerovi infrastruktury a rozdíly ne-
jsou v řádu dnů, nýbrž týdnů, ba i mě-
síců. Tím dochází k situaci, že vlak je na
síti jedné železnice již veden jako pra-
videlný, zatímco na sousední železnici
dosud ještě v režimu ad hoc se všemi
z toho vyplývajícími negativy, především
v devalvaci kvality vlaku.

Zákazníci vědí, že se zavedením
vlaku do pravidelného JŘ obvykle sou-
visí i navýšení standardu kvality přepra-
vy, a proto v řadě případů je smluvně
vyžadují. Nejsou však ochotni akcepto-
vat skutečnost, že samotný administra-
tivní proces zavedení vlaku do změny 
JŘ trvá i 6 měsíců či déle. Toto je
v diametrálním rozporu s požadavky na
flexibilitu a konkurenceschopnost želez-
niční dopravy. Obdobně rozdílné jsou
přístupy k  vlastnímu využití tras, kde
obzvlášť vyniká obecná podmínka PKP
PLK na přesném dodržení plánované
hmotnosti vlaku bez tolerance – tedy 
i překročení hmotnosti vlaku o jednu
tunu znamená propadnutí trasy – samo-
zřejmě bez náhrady a s povinností hra-
zení storno poplatků za nevyužití trasy –
a nutnost objednání a zaplacení nové
trasy v  režimu ad hoc. V  segmentu
konvenční nákladní dopravy a zvláště 
u přeprav hromadných substrátů je tato
podmínka velmi problematická. Podob-
ně lze nalézt významné rozdíly v náhle-
du na využitelný časový rámec přidě-
lené kapacity dopravní cesty.

V souhrnu působí nekoordinovanost
a různorodost podmínek přístupu a vy-
užití dopravní cesty jako citelná admi-
nistrativní brzda, jež ve svém důsledku
nutí dopravce upřednostňovat místní,
často velmi problematické specifické
podmínky před snahou o nadnárodní
koordinaci a maximální efektivitu zajiště-
ní přepravy, na kterou po splnění míst-
ních podmínek často nezbývá času, sil
ani prostředků.

Dle mého názoru jsou oba popsané
problémy konkrétním příkladem toho,
že kvalitativní zlepšení nákladní vozby je
i v  současné době a za stávajících
technických podmínek infrastruktury
možné bez nutnosti okamžitých náklad-
ných investic. Tím samozřejmě nijak ne-
popírám potřebu dalšího rozvoje želez-
niční infrastruktury, která je nejen pro
často diskutované potřeby osobní pře-
pravy, ale i pro segment nákladní dopra-
vy v plném rozsahu žádoucí a nezbytná.
Jsem však přesvědčen, že dílčích,
přesto však citelných zlepšení je možno
dosáhnout ihned, pouze změnou pří-
stupu k organizaci a řízení provozu želez-
niční dopravy jak v národním, tak v ce-
loevropském měřítku. A každý, byť třeba
v úzkém pohledu nepatrný pozitivní po-
sun, je přesto významným příspěvkem
ke zvýšení konkurenceschopnosti želez-
niční nákladní dopravy.

Rakouský národní dopravce Rail Cargo Austria (RCA) provozuje na síti SŽDC železniční nákladní dopravu prostřednictvím organizační složky RCA
ZNL CZ od roku 2012 a může tedy již ze svého pohledu bilancovat a hodnotit současnost nákladní železniční dopravy v České republice.

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal
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Přesun přepravy nákladů ze silnice
na železnici svým způsobem v ČR pod-
poruje SŽDC, a to formou slevy z ceny
za použití dopravní cesty pro vlaky kom-
binované dopravy, případně pro vlaky
složené z jednotlivých vozových zásilek.
Takto pojatou státní podporou se po-
dařilo v ČR vytvořit příznivější rámcové
podmínky pro byznys postavený na
přepravách kontejnerů mezi námořními
přístavy a vnitrozemskými terminály.
Tedy pro byznys, který už před zave-
dením tohoto způsobu podpory byl sám
o sobě do té míry natolik konkurence-
schopný, že tyto přepravy přesunul ze
silnic na železnici už dávno předtím i bez
této podpory. 

V případě přeprav námořních kon-
tejnerů se proudy zboží automaticky
koncentrují do námořních přístavů, 
a proto je tato přirozená koncentrace
přeprav doslova předurčuje pro želez-
nici. Kombinovaná doprava kontejnerů
z námořních přístavů se musí vyrovná-
vat s položkou vysokých nákladů na tzv.
první nebo poslední míli pouze na straně
vnitrozemského terminálu, a sice mezi
terminálem a místem vykládky nebo na-
kládky zboží.

Obstát v konkurenci se silnicí je na-
proti tomu obtížnější v případě kombi-
novaných přeprav uvnitř EU – tzv. konti-
nentálních přeprav. Rozptyl proudů
přepravovaného zboží je u nich nesrov-
natelně větší, navíc se tento rozptyl vy-
skytuje vždy na obou stranách želez-
ničního úseku. Vysoké náklady na první
a poslední míli a náklady na konsolidaci
zásilek do ucelených vlaků jsou v těchto
případech dvojnásobné oproti přepra-
vám kontejnerů do zámoří.

Vládní místa tento handicap kontinen-
tálních kombinovaných přeprav dosud
žádným způsobem nezohledňují, a tak
jsou oba typy kombinovaných přeprav
podporovány stejnou měrou. Jeden
možná až zbytečně štědře, druhý na-
opak nedostatečně. Důsledkem je té-
měř zanedbatelný podíl kombinovaných
přeprav realizovaných uvnitř kontinentu
na tzv. kontinentálních linkách a dálnice
dlouhodobě přeplněné kamiony.

Situace v ČR je o to kompliko-
vanější, že náklady na překládky mezi
dvěma dopravními módy jsou v ČR ne-
zvykle vysoké. To je dáno především
vyššími náklady na samotné překládky,
ale také dalšími náklady jako např. na
přesun železničních vozů mezi veřejnou
železniční infrastrukturou a privátní že-
lezniční infrastrukturou terminálu - vleč-
kou. Místa styku mezi dopravními módy
silnice a železnice v ČR (snad s jedinou
výjimkou terminálu ČD DUSS v Lovosi-
cích) byla totiž vybudována na privátních
železničních vlečkách, což se ukazuje
jako kámen úrazu. Náklady na přechod
mezi jednotlivými dopravními módy jsou
v  důsledku toho v  ČR dvojnásobně 
a v  některých případech dokonce až

trojnásobně vyšší než například v sou-
sedním Německu. 

Vzhledem k  tomu, že podpora do
kombinované dopravy nebyla v ČR v mi-
nulých letech směrována do stykových
bodů, což je obvyklé v zemích s roz-
vinutou kombinovanou dopravou, nýbrž
do zlevnění dopravní cesty, promítají se
soukromé investice vynaložené do vý-
stavby privátních terminálů formou od-
pisů do vysokých provozních nákladů
terminálů a tím do vysokých cen za pře-
kládky. Zahraniční terminály vybudované
s pomocí dotací tento problém nemají.

Vnucuje se otázka, zda v ČR zvole-
ná forma podpory kombinované do-
pravy byla dobře zvážena a zda byla
vybrána skutečně správně. Správce
infrastruktury na českou podobu pod-
pory kombinované dopravy doplácí.
Přesun nákladní dopravy ze silnice na
železnici přitom musí překonávat při
přechodu z jednoho dopravního módu
na jiný neadekvátně vysokou náklado-
vou bariéru, jež se tím stává brzdou
rozvoje kombinované dopravy a zároveň
je překážkou pro přesvědčivější plnění
vládního programu. Ruku v  ruce se
snižováním nákladů za překládku mezi
dopravními mody by zároveň docházelo
i ke zkracování přepravních vzdáleností,
na kterých se už přesun  nákladů ze
silnice na železnici začne vyplácet.

Pro zajištění splnění jednoho z dů-
ležitých a veřejností sledovaných bodů
vládního programu by tudíž bylo žádou-
cí, aby vláda změnila tento stav a zvolila
nový přístup mnohem více zaměřený na
snížení nákladů spojených s přechodem
zboží mezi různými dopravními módy.
Evropská dopravní politika k tomu sama
přímo vybízí a navíc nabízí i finanční
prostředky.

Přetrvávajícím problémem zůstává 
v ČR otázka takzvané otevřenosti pří-
stupu k terminálům kombinované do-
pravy. Většina z terminálů se navenek
sice prezentuje jako tzv. veřejný ter-
minál, avšak do otevřenosti, jak ji známe
ze zemí s rozvinutými systémy kombi-
nované dopravy, to má velmi, velmi da-
leko.

Evropské komisi je tato problema-
tika pochopitelně dávno dobře známa.
Historie kontinentální kombinované do-
pravy se v zemích evropské patnáctky
začala psát už v 70. letech minulého
století a s intermodalitou uvnitř kontinentu
má Brusel bohaté zkušenosti. Evropská
komise proto usiluje o zavedení opatření
a takových forem podpory, které by pod-
mínky pro kombinova-nou dopravu v ze-
mích střední a východní Evropy dostaly
co nejdříve na úroveň srovnatelnou se
zakladatelskými zeměmi EU. 

Dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 1315/2013 železniční do-
pravní infrastruktura zahrnuje zejména:
- železniční tratě včetně manipulačních

kolejí a vleček,

- nákladní terminály a logistická centra
pro překládku zboží,

- stanice,
- napojení na ostatní druhy dopravy 

ve stanicích, nákladních terminálech 
a logistických centrech v rámci trans-
evropské dopravní sítě

- související zařízení,
- telematické aplikace.

Není přitom rozhodující, kdo želez-
niční dopravní infrastrukturu vlastní.
Může to být stát, regiony, obce, případ-
ně mohou být i v soukromém vlastnictví.
Důležitá přitom je povinnost členských
států zajistit otevřený přístup na tuto
infrastrukturu pro všechny uživatele.

Nařízení 1315/2013 proto konkrét-
ně v čl. 28  nařizuje: „Členské státy spra-
vedlivým a nediskriminačním způsobem
zajistí, aby:
- se jednotlivé druhy dopravy propojo-

valy v některém z těchto míst: náklad-
ní terminály, stanice, letiště a přístavy
s cílem umožnit multimodální přepra-
vu cestujících a nákladu,

- tyto byly vybaveny pro zajišťování infor-
mačních toků v rámci této infrastruk-
tury a mezi druhy dopravy v  celém
logistickém řetězci“.

Je nepochybně revolučním rozhod-
nutím EK, že se i terminály postavené
na železničních vlečkách tímto naříze-
ním stávají součástí otevřené železniční
dopravní infrastruktury. Pokud by tomu
tak nebylo, musel by si každý uživatel
kombinované dopravy sám stavět vlastní
stykové body (tedy své terminály), což
bylo příznačné právě pro Českou repu-
bliku v  uplynulých dvaceti letech. Co
však zřejmě nebude jednoduché, je
problematika stanovení pravidel pro tr-
valé zajištění spravedlivého a nediskrimi-
novaného přístupu, což Nařízení 1315/
2013 stanovuje jako úkol pro každého
z členských států.

Jedním z účinných nástrojů pro na-
plnění cílů v příštích pěti letech je pro-
gram Connecting Europe Facility (CEF),
který představuje:
- koncentraci evropských dotačních pro-

gramů vztažených k oboru dopravy na
roky 2014 – 2020 (Směrnice 1316/
2013):

- 36 mld. EUR (26 mld. + 10 mld. z fon-
du soudržnosti),

- podpora variuje mezi 20 až 80 % (do
20 % v zemích „EU 15“ – a až 80 %
v zemích podporovaných z kohezního
fondu),

- podpora je určena větším projektům
od 1 mil. EUR,

- podporovány mohou být terminály kom-
binované dopravy, které jsou uznány
jako nedílná součást evropských ná-
kladních koridorů a přístup k nim,

- je zde dána jediná podmínka: takto
vyvinuté terminály musí fungovat jako
terminály s  otevřeným přístupem
(„open access terminal“).

Téma k diskuzi: Jsou stykové body silnice/železnice na veřejné dopravní infrastruktuře
v ČR také veřejné?
Ing. Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi spol. s r. o.

Vládním prohlášením z 12.2.2014 se současná vláda zavázala, že: „…podpoří přesun přepravy nákladu ze silnice na
železnici“. Tento závazek je bezpochyby správný, navíc velmi sympatický, přičemž ale vzápětí evokuje otázky,
s jakými řešeními hodlá vláda přijít, aby jej během svého vládnutí přetavila ve skutek?

Kterých terminálů v ČR se toto na-řízení
konkrétně týká?  Evropská směr-nice
1315/2013 uvádí na dopravní síti ČR
7 hlavních terminálů kombinované
dopravy (Děčín, Mělník, Praha, Pardu-
bice, Přerov, Ostrava, Plzeň a 3 globální
terminály (Ústí nad Labem, Lovosice,
Brno).

Tyto terminály leží na definované
hlavní a globální evropské dopravní síti.
Avšak: s jedinou výjimkou Lovosic jsou
všechny uvedené terminály vybudová-
ny mimo veřejnou železniční infrastruk-
turu – jsou lokalizovány na privátních
železničních vlečkách. Otevřený přístup
k  těmto terminálům se může stát 
(a v mnoha případech je) poměrně znač-
nou problematickou záležitostí. Otáz-
kou je, jak se s tímto úkolem Minister-
stvo dopravy a vláda nakonec vyrovná.

Novelizací zákona o drahách zřejmě
dojde ke změně, která tento nesoulad
částečně řeší, avšak jen z  pohledu
legislativního, čímž se problém ještě
zdaleka neodstraní a úkol daný článkem
28 Nařízení 1315/2013 nesplní. Želez-
niční vlečky, na nichž leží terminály kom-
binované dopravy, budou mít v souladu
s evropskou legislativou nově charakter
veřejně přístupné vlečky. Tato změna
však sama o sobě problém zajištění
spravedlivého nediskriminovaného pří-
stupu k překládkové infrastruktuře ter-
minálů nevyřeší. Podmínky přístupu –
především cenového a technologického
rázu – totiž nepodléhají žádné regulaci,
což bude i nadále poskytovat volný
prostor provozovateli vlečky a provozo-
vateli terminálu k upřednostňování svých
vlastních zájmů na úkor konkurence, 
ať už tato konkurence bude v pozici
železničního dopravce, operátora vlaku
nebo silničního dopravce. 

Jak se s  tímto problémem vyrov-
návají naši sousedé v Německu nebo
Rakousku? Investují veřejné peníze do
infrastruktury překladišť, které rozšiřují,
a staví další nové terminály s otevřeným
přístupem. Investory bývají především
správci železniční infrastruktury DB Netz
(viz nově budovaný Megahub v Lehrte
poblíž Hannoveru)  nebo ÖBB Infrastruk-
tur (viz Terminály Inzensdorf u Vídně
nebo Wolfurt).

Otázkou zůstává, jak na Nařízení
1315/2013 zareaguje správce české
železniční infrastruktury? Dokáže si i
český stát prostřednictvím SŽDC sá-
hnout na nabízené evropské peníze,
anebo tyto finanční prostředky raději
přenechá jiným členským státům?
Dokáže český stát do budoucna vytvořit
lepší rámcové podmínky pro přesun
návěsů a výměnných nástaveb z kami-
onů na železniční vozy? Odpovědi na
tyto otázky budou jistě zajímat přede-
vším politiky, kteří jsou za naplnění
závazku koalice zmíněného v  úvodu
tohoto příspěvku zodpovědní.
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Jednou z nutných podmínek k do-
sažení těchto cílů v subsystému řízení 
a zabezpečení (CCS – Control-Com-
mand and Signalling Subsystem) je za-
vedení evropského systému řízení že-
lezniční dopravy (ERTMS – European
Rail Traffic Management System), který
řeší jednotnou rádiovou komunikaci
s  vlaky systémem GSM-R (GSM-R –
Global System for Mobile communica-
tions – Railway) a jednotné vlakové za-
bezpečovací zařízení (ETCS – European
Train Control System), a to v souladu
s technickými specifikacemi pro inter-
operabilitu pro subsystém řízení a zabez-
pečení (TSI CCS – Technical Specifi-
cation for Interoperability relating to the
Control-Command and Signalling Sub-
system).

Jedná se především o část národ-
ních železničních koridorů, které jsou
součástí hlavní sítě TEN–T a tvoří úseky
Evropských nákladních koridorů ustano-
vených na základě „Nařízení EP a Rady
č. 913/2010 z 22. září 2010 o evrop-
ské železniční síti pro konkurenceschop-
nou nákladní dopravu v aktuálním znění,
které komplexně řeší problematiku ko-
ridorů pro nákladní dopravu, následně
změněné nařízením EP a Rady č. 1316/
2013 z 11. prosince 2013.

Dále se jedná o zbytek národních
železničních koridorů, o alternativní
větve koridorových tratí a důležité kon-
venční spojovací tratě, které spadají 
do globální sítě TEN-T na území ČR.
Tratě sítě TEN-T, na kterých je mimo jiné
povinností instalovat a využívat ERTMS,
představují cca 26 % rozsahu celé že-
lezniční sítě ČR, na nichž probíhá přes
80 % veškerých dopravních výkonů
české železnice. Význam železničních
tratí sítě TEN-T je nejen v mezistátní, ale
i ve vnitrostátní dopravě. Zejména pří-
městské úseky tranzitních koridorů jsou
přetíženy souběhem dálkové (osobní 
i nákladní) a regionální dopravy a ETCS
pro ně přestavuje účinný a potřebný ná-
stroj ke zvýšení kapacity dopravní cesty.

Vybavení tratí spadající do hlavní sítě
TEN-T systémem ERTMS je nutno
organizovat tak, aby bylo dosaženo

cílového stavu do roku 2030, přitom 
je nutno mít na zřeteli, že systém ETCS
je reálné nasazovat až na již moderni-
zované tratě. Vybavení tratí spadajících
do globální sítě je třeba organizovat bez-
prostředně v návaznosti na jejich moder-
nizaci či optimalizaci s cílem jejich vy-
bavení, kde to bude možné, rovněž do
roku 2030, nejpozději však do konce
roku 2050.

GSM-R

V roce 2014 je systémem GSM-R
vybaveno na 1 132 km tratí. Tím se vy-
tváří podmínky pro nasazení systému
ETCS, který systém GSM-R využívá pro
datovou komunikaci. Další implemen-
tace systému GSM-R je v první fázi za-
měřena především na TŽK a jejich zá-

kladní objízdné trasy, dalším postupným
krokem je pak pokrytí všech 3 700 km
tratí celostátních drah k zajištění inter-
operability ve smyslu Směrnice 2008/
57/ES. To je však podmíněno realizací
dalších investičních záměrů v moder-
nizaci infrastruktury, zejména rozšiřo-
vání sítě přenosových cest, včetně po-
kládky optických kabelů.

Souběžně s výstavbou traťové části
GSM-R probíhá i intenzivní vybavování
vozidel palubní částí GSM-R. V září 2014
dosáhl počet SIM karet pro vozidlové
radiostanice GSM-R pro hlasovou komu-
nikaci, vydaných SŽDC, celkem 2100
kusů. Počet vozidel pohybujících se 
na síti SŽDC a schopných komunikovat
v  systému GSM-R je ještě navýšen 
o zahraniční vozidla, která komunikují
v síti GSM-R SŽDC prostřednictvím roa-
mingu - viz mapka nahoře.

ETCS

V období 2015 až 2020 se před-
pokládá zajistit implementaci systému
ETCS na cca 1 350 km tratí a na 890
vozidlech, to znamená po dobu šesti let
každoročně zhruba 250 km tratí a 150
vozidel. To je náročný, ale reálný úkol.
Prioritou je především dopravně silně
zatížených 478 km české části ETCS
Koridoru E, který je součástí Evrop-
ského rozvojového plánu ETCS. Na
jeho jižní větvi v  současnosti probíhá
realizace ETCS v úseku Břeclav státní
hranice Slovensko/Rakousko – Brno –
Česká Třebová – Kolín. Dále se připra-
vuje vybavení tratě 2. TŽK a  spojovací
tratě Přerov – Česká Třebová (součást
3. TŽK). Rovněž je nezbytné splnit zá-

vazky vůči EU, plynoucí z Rozhodnutí
Komise 2010/691/EU o odkladu imple-
mentace systému ETCS na úseku Stran-
čice – České Budějovice (součást 4.
TŽK) do roku 2018.

Ve druhé fázi bude úsilí zaměřeno
především na zajištění implementace
systému ETCS na alternativních trasách
ETCS Koridoru E dle Evropského roz-
vojového plánu ETCS, na ostatních TŽK
a na jejich hlavních objízdných tratích.
Dosažení tohoto stavu je však pod-
míněno realizací dalších investičních
záměrů v  modernizaci infrastruktury,
zejména modernizace uzlů, které se
realizují postupně a  výstavba ETCS
s nimi musí být koordinována.

Důležitým krokem je vymezení zcela
minimálního migračního období systé-
mu ETCS v ČR, které dopravcům vyme-
zuje prostor pro plánování, přípravu 
a realizaci vybavování vozidel palubními
částmi ETCS. Finanční podpora státu
(SFDI) s využitím fondů EU je nutnou
podmínkou splnění tohoto záměru.
Souběžné budování traťové části a vy-
bavování vozidel je správnou cestou,
která se již osvědčila v případě GSM-R
a i u ETCS je potřebné postupovat ob-
dobně.

Tento postup umožní dospět v reál-
ném časovém horizontu k úplnému pře-
chodu od národního systému vlakového
zabezpečovacího zařízení typu LS k jed-
notnému evropskému vlakovému zabez-
pečovacímu zařízení ETCS s uplatně-
ním všech přínosů tohoto kroku v oblasti
interoperability, úrovně bezpečnosti 
i efektivity řízení železniční dopravy v ČR.

Národní implementační plán ERTMS
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov, Odbor strategie GŘ SŽDC
Dne 10. 2. 2015 schválila Centrální komise MD novelu Národního implementačního plánu ERTMS, jako strategický
dokument pro rozvoj systému ERTMS v České republice. Tratě transevropské železniční sítě TEN – T musí naplnit cíle
interoperability, jimiž jsou bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a technická kompatibilita.

Přehled železničních tratí zahrnutých do sítě TEN-T s povinnou implementaci systému ERTMS.

Snímek: Ing. Josef Pinc
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Jednotná napájecí trakční soustava 
Ing. Radim Brejcha, Ph.D., Odbor strategie GŘ SŽDC

Jako první byla elektrizována v roce
1903 trať Tábor - Bechyně (2x 700 V,
později 1,5 kV). V roce 1911 následo-
vala trať Rybník - Lipno nad Vltavou 
(1 280 V, později 1,5 kV, dnes 25 kV 
50 Hz) a v  roce 1927 uzel Praha 
(1,5 kV, později 3 kV). To bylo v období
před druhou světovou válkou.

V květnu 1946 bylo vládním usnese-
ním rozhodnuto o elektrizaci 1 000 km
hlavních tratí ČSD stejnosměrnou trak-
ční soustavou. Téhož roku byla jmeno-
vána elektrizační komise pod vedením
Dr. Ing. Bílka. V  roce 1950 vznikl
podnik Elektroinstalační závody Praha
(Později Elektromontážní závody - EZ),
v němž byla sekce Trakce. Ta projekto-
vala, dodávala a prováděla konečnou
montáž trakčního vedení na ČSD.
S elektrizací se začínalo na úseku Spiš-
ská Nová Ves - Žilina slavnostním vý-
kopem v  žst. Varín dne 12. 7. 1949.
V  krátkém sledu následovala elektri-
zace celého 1. hlavního tahu Praha -
Košice - Čierná nad Tisou, v roce 1963
trať Most - Ústí nad Labem - Děčín,
přičemž v roce 1972 byly všechny vy-
brané tratě, včetně spojovacích úseků
elektrizovány 3 kV stejnosměrně.

V roce 1962 byl na 2. hlavním tahu
elektrizován úsek Plzeň - Blovice stří-
davou trakční soustavou 25 kV 50 Hz,
úsek byl následně prodloužen do Horaž-
ďovic předměstí. Rozhodnutí o zave-
dení druhé trakční napájecí soustavy
bylo podpořeno zájmem o výrobu stří-
davých hnacích vozidel ve Škodě Plzeň.
Z toho důvodu byl jako zkušební úsek
pro testování nových  střídavých loko-

motiv zvolen úsek od Plzně. Postupně
byl elektrizován celý 2. hlavní tah, což
vyvolalo otázku, jak postupovat dál
v elektrizaci na síti ČSD.

V úvahu připadala dvě řešení:
- zastavit další elektrizaci tratí systé-

mem 3 kV stejnosměrných a již elek-
trizované úseky postupně přepnout
na systém 25 kV 50 Hz střídavých,

- povolit dlouhodobou koexistenci dvou
napájecích systémů a zároveň řešit
jejich styk.

Mimo jiné i s ohledem na investice,
které již byly do elektrizované části sítě
vloženy, byla zvolena varianta B. První
stykovou stanicí byla v roce 1965 zvo-
lena žst. Kutná Hora. Nevhodnost styku
soustav v  železniční stanici, nutnost
pomocného stroje v  nezávislé trakci,
velký počet dopravních kolejí a nástup
dvousystémových hnacích vozidel si
vynutily přesun styku trakcí ze stanice
na širou trať. Od roku 1965 se téměř
veškerá elektrizace provádí jako střída-
vá 25 kV 50 Hz. Jak se zvyšoval počet
elektrizovaných úseků, zvýšil se počet
styků proudových soustav.

Nicméně velký problém zůstal - a tím
je existence dvou napájecích systémů.
Jednotnou napájecí soustavou se zabý-
vali na ČSD i MD v letech 1990, kdy byla
zadána studie na přechod na jednotnou
trakční napájecí soustavu. Nicméně tlak
po roce 1993 na okamžitou modernizaci
I. až IV. železničního koridoru vytěsnil
tyto záležitosti a nastala z pohledu elek-
trizace pouze prostá obměna trakčního
vedení. Vše ostatní se zmodernizovalo
dle zásady co bylo střídavé, zůstává

střídavé, a co bylo stejnosměrné, zůstává
stejnosměrné. Tento stav se jevil jako
celkem uspokojivý, ale, bohužel, zdání
klame.

Stejnosměrná trakční soustava je
investičně dražší (větší počet měníren,
větší průměr trolejového drátu, atd.).
Negativa nejsou pouze při výstavbě, také
provozní náklady na stejnosměrnou
trakci jsou vyšší. Největším argumentem
pro přepnutí na střídavý systém jsou
bludné proudy. Šíření bludných proudů
se neděje vždy kolejnicovými pásy, jak
bychom chtěli, ale šíří se zemí, vodou či
řekou. Za 7 až 10 let dokáží bludné
proudy například poškodit plynové po-
trubí. To je jedna ze slabých stránek
stejnosměrné soustavy. Další otázka je
strategická. Budováním systému Rych-
lých spojení vzniká po celé republice
dopravní síť, která má napájecí systém
střídavý 25 kV 50 Hz nebo 2 x 25 kV 
50 Hz. Vhledem ke smíšenému provozu
by vznikaly další styky soustav.

Položme si otázku, zda není právě
teď vhodná doba na rozhodnutí co dál
se stejnosměrnou trakční soustavou?
MD ČR je připraveno zadat v nejbližší
době studii na přechod na jednotnou
trakční napájecí soustavu. Dalším hnacím
motorem jsou tratě, které nejsou zatím
elektrizovány, ale je poptávka po jejich
elektrizaci. Jde například o tratě Plzeň
– Domažlice – Furth im Wald st. hr.
(linka R6/Ex 6), Cheb – Cheb st. hr.
(linka R6/Ex 6), Staré Město u Uher-
ského Hradiště – Uherské Hradiště –
Luhačovice / Veselí nad Moravou (linka
Ex 2/R 18), Otrokovice – Zlín – Vizo-

vice (linka Ex 2/R 18), Brno – Jihlava
(linka R 11) a další.

Studie posoudí oba dva napájecí
systémy ze všech možných úhlů pohledů.
Ovšem kde a jak se začne s přepínáním
na jednotnou trakci, není zatím stano-
veno. Vhodným nástrojem, stejně jako
u ETCS, je implementační plán. Ten
bude muset vzít v úvahu dva základní
problémy:
- stav vlastní dopravní infrastruktury

(stáří, poruchy, opravy, investice),
- nasazovaná vozidla dopravců (stáří,

odpisy, jedno-/dvousystémová vozid-
la).

To jsou dvě základní myšlenky, 
z nichž bude nutné vyjít při tvorbě Imple-
mentačního plánu přechodu na jedno-
tný napájecí systém. Dalším vstupem
bude priorita elektrizace dalších traťo-
vých úseků. Vzhledem k  neustálému
vývoji nových trendů v oblasti železniční
dopravy je možné zavést elektrický pro-
voz, a to i na tratích se slabšími pře-
pravními proudy, které se nevyplatí
elektrifikovat. Zde je možné zavedení
vozidel s akumulátory, nabíjenými za
jízdy po elektrifikovaných tratích nebo
při stání v elektrizovaných stanicích.

Tato vozidla přispějí ke zvýšení
efektivnosti investic do elektrizace tratí,
neboť pevná trakční zařízení budou
napájet nejen na nich provozovaná
vozidla, ale i vozidla provozovaná na tra-
tích okolních.

Přes svou nevelkou rozlohu disponuje ČR železniční sítí
elektrizovanou dvěma hlavními napájecími systémy.
Délka elektrizovaných tratí je 3 216 km, z toho 1 819 km
stejnosměrnou soustavou 3 kV a 1 383 km střídavou
soustavou 25 kV 50 Hz. Symbolicky je stále zastoupen 
i historicky nejstarší systém - stejnosměrná soustava 
1,5 kV, a to „ostrovním“ provozem na 24 km dlouhé
regionální dráze Tábor - Bechyně. V německy hovořících
zemích dominující střídavá soustava 15 kV 16,7 Hz je
zastoupena na 14 km trati Znojmo - Šatov st. hr., 
v návaznosti na rakouskou železniční síť. 

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal Snímek: Ing. Jiří Strnisko
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Současný stav přípravy modernizace a výstavby železničního spojení Praha - Kladno/Letiště VH Ruzyně
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy + projektanti

Modernizace železničního spojení Prahy s největším městem Středočeského kraje Kladnem se připravuje již dlouhou řadu let. Jedná se 
o západní osu přirozené páteřní dopravní sítě pražské aglomerace, která jako jediná zůstala z převážné části jednokolejná. Stejným směrem
se přitom nachází mezinárodní letiště Václava Havla v Ruzyni. Veřejná doprava mezi Letištěm Václava Havla a centrem města má jen 
velmi omezené možnosti kvalitnějšího spojení. Obsluhu zajišťují pouze autobusy, což není pro budoucí rozvoj letiště dostatečné řešení.

Zlepšení spojení obou uvedených
lokalit, tedy města Kladna i letiště
Václava Havla s Prahou, může řešit
společná moderní železniční trať. Jako
její základ dobře poslouží současná
železniční síť, samozřejmě po zásadní
modernizaci a po doplnění tratě či tratí
na letiště. Navíc by toto spojení po-
sloužilo i obcím ve spádové části metro-
politního regionu, neboť by umožnilo na
severozápadním okraji města vytvořit
autobusový terminál a kapacitní parko-
viště P + R  s rychlým spojením do
centra města.

Město Praha již zvažovalo a připra-
vovalo obsluhu letiště v Ruzyni tramvají
nebo metrem. Ani jeden z těchto záměrů
ale nepřekročil fázi územní ochrany,
studií nebo dokumentací pro územní
řízení. Obsluha metrem by sice nabízela
spolehlivé kolejové spojení s centrem
města, ale vzhledem k očekávané po-
ptávce letecké dopravy by nebyla kapa-
citně přiměřená a investičně i provozně
by byla značně nákladná. Tramvajové
spojení by sice bylo úsporné, ale dosa-
hované časy dostupnosti centra by byly
horší i proti současnému stavu autobu-
sové obsluhy, zvláště ve variantách za-
hrnujících rovněž obsluhu sídliště Dě-
dina v Ruzyni.

Historický a současný vývoj

První dokumentace k napojení praž-
ského letiště v Ruzyni vznikla v roce
1999. Řešila pouze napojení letiště ve
stopě Praha-Bubny - Praha-Dejvice -
Praha-Ruzyně - Dlouhá Míle - Letiště.
Povrchové vedení celé trasy se ale set-
kalo s negativním postojem městských
částí Praha 6 a Praha 7. 

V roce 2005 byl zpracován projekt
také na modernizaci úseku od zastávky
Praha-Ruzyně přes Hostivice do Kladna-
Ostrovce. O dva roky později byl poprvé
přednesen ambiciózní projekt, který
řešil zahloubení trati v úseku od Krá-
lovské obory v Praze 7 až do Liboce 
v Praze 6 v celkové délce 6,2 kilometru.
Stále ale zůstala nevyřešená situace 
v úseku procházejícím městskou částí
Praha 7, která požadovala rozšíření za-
krytí trati i do prostoru Stromovky a Vý-
staviště. 

Zatím posledním řešeným výstupem
je „Studie proveditelnosti železničního
spojení Prahy, letiště Ruzyně a  Kladna“
zadaná Správou železniční dopravní
cesty v roce  2012. Jedná se o nový do-
pravně-koncepční dokument poukazu-
jící na potřebnost, průchodnost a pro-
veditelnost projektu, s cílem přispět 

k jednáním o získání dotací  z  prostředků
Evropské unie (OPD2 nebo CEF).

Studie rozšířila okruh prověřova-
ných možností napojení letiště a Kladna
o další možnosti:
- zásadní je návrh využití dvou tratí- se-

verní v ose Praha-Masarykovo nádraží-
Praha-Bubny- Praha-Dejvice - Hosti-
vice a v jižní ose Praha-hlavní nádraží
- Praha-Smíchov - Praha-Zličín -Hosti-
vice,

- letiště Václava Havla je podle poslední
studie možné variantně zapojit ze sta-
nice Praha-Ruzyně (varianty R) nebo
z odbočky Jeneček (varianty J),

- možnost dostupnosti letiště buď dálko-
vými vlaky z hlavního nádraží v Praze,
přípoji od dálkových vlaků nebo běž-
nými regionálními spoji z Masarykova
nádraží,

- na území městských částí Praha 6 
a Praha 7 je poslední studii vedení trati
řešeno jak po povrchu a částečně
pod povrchem nebo téměř zcela pod
povrchem.

Variantní řešení

Ze všech sledovaných variant pra-
cujeme v současnosti s celkem devíti,
které reprezentují různé možnosti za-

pojení letiště na trať Praha - Kladno (R,
J, P), různou úroveň technického řešení
modernizované trati a různé dopravní
modely.

Dále se varianty zabývají možností
průchodu městskými částmi Praha 6 
a Praha 7 a možností vedení přímých
vlaků z hlavního nádraží. Základní uvažo-
vaný interval vlaků na letiště je 10 minut,
do Kladna 10, resp. 15 minut.

Ve všech variantách R je v součas-
nosti v úseku Praha-Dejvice – Velesla-
vín navržena povrchová trasa, stanice
Dejvice a Veleslavín jsou zahloubeny.
Varianta R2 nabízí méně kapacitní ře-
šení v podobě částečně jednokolejného
úseku Bubny – Dejvice – Veleslavín,
což ovšem s sebou přináší citelný po-
kles výsledné kapacity trati.

Varianty J řeší dvoukolejné napojení
letiště z odbočky Jeneček a umožňuje
vedení přímých vlaků z pražského hlav-
ního přes Smíchov a na letiště v inter-
valu 30 minut. Na druhou stranu tato
varianta prodlužuje jízdní dobu z  letiště
do centra.

Varianta P je variantou výhledovou,
tzv. „průjezdnou“, kdy letiště je zapo-
jeno jak z Ruzyně, tak i z Jenečku.

Úsek z Jenče přes Kladno do Klad-
na-Ostrovce je pak ve všech variantách

14
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Proč je důležité 
zvyšovat rychlost?

Kromě I. a II. tranzitního železnič-
ního koridoru se není nikde v  Česku
maximální rychlost 160 km/hod zave-
dena. Mohlo by se zdát, že tato rychlost
je vhodná jen pro koridorové tratě,
zatímco pro dráhu regionální je nevyu-
žitelná a nadbytečná. Na tomto místě je
třeba uvést, že právě rychlost je jednou
s velkých konkurenčních výhod želez-
nice vůči IAD. 

Zatímco u automobilů nelze oče-
kávat, že by se jejich maximální po-
volená rychlost nadále zvyšovala a lze
důvodně předpokládat, že i v následu-
jících letech se započítanou dostavbou
dálniční sítě bude při započítání kon-
gescí cestovní doba přibližně stejná
jako dnes. Železniční infrastruktura však
oproti silniční síti ve svém navyšování

cestovních rychlostí za posledních ně-
kolik desítek let neudělala nijak význam-
ný pokrok. Kromě tranzitních železnič-
ních koridorů zůstala do dnešních dnů
většina tratí na svých rychlostních para-
metrech z  dob, kdy IAD nebyla pro
železnici takovým konkurentem. 

S možností relativně snadné dostup-
nosti automobilu se však během 90. let
začala situace výrazně otáčet. Dnes tak
můžeme za konkurenceschopné ozna-
čit jen několik dálkových relací a prak-
ticky žádné regionální s výjimkou těch,
které se nacházejí v okolí pražské a br-
něnské aglomerace, kde svou výhodu
získávají z nemalé míry z důvodu měst-
ských kongescí, nikoliv zcela z důvodu
bezkonkurenční rychlosti železnice.

Na tomto místě je třeba konstatovat,
že některé tratě lze uvést do konkurence-
schopného stavu jen s velkými investi-
cemi, do některých vůbec není racio-

nální masivně investovat. Je třeba si
uvědomit, že mnohé z dnes fungujících
tratí vznikly primárně z jiného důvodu,
než osobní přepravy, a proto jsou i tra-
sovány mimo osídlení. Tím, že zvýšení
maximální rychlosti je v daných para-
metrech velmi limitující a bylo by třeba
změnit trasování velmi výrazně, nelze 
u tratí s velmi malou frekvencí cestujících
uvažovat o významných investicích.
Pozornost je třeba upřít na tratě, které 
i v dnešní době využívají svých výhod 
a mají v  sobě skrytý další rozvojový
potenciál. Takové tratě se často na-
cházejí v zázemí velkých měst, kdy díky
s provázanosti s integrovanými doprav-
ními systémy využívají synergických
efektů veřejné dopravy.

Pro cestujícího je důležitá nejen sa-
motná cestovní rychlost, ale zejména
tzv. vnímaná cestovní doba. Tedy celkový
úhrn času, který stráví docházkou na

zastávku, čekáním na spoj, přestupem,
samotnou cestou vlakem a docházkou
ze zastávky do svého cíle. Do této doby
je třeba navíc přičíst i další penalizační
minuty z důvodu, že subjektivní vnímání
času při přestupu či čekání na spoj je
delší, než je doba skutečná. Oproti
vlaku IAD skýtá významnou výhodu tím,
že docházkové vzdálenosti jsou zpra-
vidla zcela minimální. Z toho plyne, že
vlak musí být na své trase výrazně rych-
lejší, aby i s docházkou, čekáním a pře-
stupy byl stejně rychlý, nebo rychlejší
než IAD. 

Vyplatí se elektrizovat?

Je třeba vzít v úvahu, že náklady na
elektrizaci činí u všech modernizačních
akci pouhou část celkových investič-
ních nákladů. Například u trati Olomouc
– Uničov – Šumperk, kde se jedná 

Nové přístupy SŽDC k rozvoji sítě
Mgr. Petr Pšenička, Odbor investiční GŘ SŽDC

SŽDC v současné době zpracovává nemalý počet studií proveditelností, které mají za cíl významným způsobem
modernizovat důležité a do budoucna progresivní tratě. Oproti minulým obdobím se to současné liší zásadně tím, že
SŽDC ještě nikdy ve své historii nezpracovávala tolik studií, přičemž se současně daří velké investice ekonomicky
odůvodňovat. V přístupu se začaly uplatňovat nové postupy a metody, z čehož dva faktory lze jako červené vinoucí se
nitě nalézt prakticky ve všech zpracovávaných projektech. Jedná se o elektrizaci a zvyšování maximálních rychlostí. Jsou
to natolik klíčová témata, že stojí za to věnovat se jim z větší blízkosti a rozebrat, v čem se skrývá jejich opravdový přínos.
V závěru článku jsou zmíněny příklady již úspěšně obhájených a schválených studií, v nichž tyto faktory hrají stěžejní roli.

uvažován shodně. Jedná se o moder-
nizaci trati č. 120 Praha-Kladno-Rakov-
ník. V rámci úprav bude trať zdvoukolej-
něna a plně elektrizována. 

Po modernizaci trati budou vlaky
jezdit v nezastavěném území rychlostí
až 120 km/h, v pražské a kladenské
zástavbě pak rychlostí 80 km/h. Ve
všech variantách je uvažován tzv. „trave-
látor“, spojující Masarykovo a hlavní
nádraží pro zajištění komfortnějšího
přestupu na dálkovou dopravu. Stejně
tak je uvažováno ve všech variantách
zkapacitnění úseku Praha-Smíchov -
Hostivice (Pražský Semmering).

Na základě požadavků hodnotitelů
po jejím odevzdání v závěru června roku
2014 byla studie dopracovávána s ter-
mínem dopracování v prosinci 2014. 
V těsné časové návaznosti se pak před-
pokládá výběr výsledné varianty.

Aktuální stav řešení 
studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti byla následně
dopracovávána na základě požadavků
hodnotitelů s termínem odevzdání 30. 4.
2015.

Hlavními okruhy, jichž se dopraco-
vání studie proveditelnosti  týká, jsou
úpravy dopravního modelu především
s ohledem na požadavky iniciativy JAS-
PERS, průzkum chování cestujících
z letiště z pohledu výběru způsobu do-
pravy do centra, úpravy provozního mo-
delu (GVD) železniční dopravy ve vztahu
k jednotlivým řešeným variantám moder-
nizace a změny technického řešení jed-
notlivých staveb s cílem minimalizování
investičních nákladů.

Předložení studie proveditelnosti na
ministerstvo dopravy ke konečnému
projednání a výběru výsledné varianty
na úrovni Centrální komise předpoklá-
dáme v červnu letošního roku. Následně
bude možno pokračovat v přípravě sou-
boru staveb.

Soubor sledovaných staveb

Celý projekt bude po výběru vý-
sledné varianty připravován a realizován
jako soubor následujících staveb:
1.) Praha-Masarykovo nádraží-  stavba

se připravuje a bude realizována
nezávisle na studii  proveditelnosti

2.) Negrelliho viadukt – obdoba Ma-
sarykova nádraží

3.) Praha-Bubny - Praha-Výstaviště
4.) Praha-výstaviště - Praha-Veleslavín
5.) Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně
6.) Praha- Ruzyně - letiště VH -  ve va-

riantě R
7.) Praha-Ruzyně - Jeneč
8.) Odbočka Jeneček - letiště VH – ve

variantě J
9.) Jeneč-Kladno
10.) Kladno - Kladno Ostrovec
11.) Praha-Smíchov - Hostivice

Z hlediska přípravy a realizace jsou
nejsložitější úseky Praha-Bubny - Praha-
Výstaviště a Praha-výstaviště - Praha-
Veleslavín s ohledem na složitý průchod
intravilánem městských částí Praha 7 
a Praha 6 a z toho vyplývajícím poža-
davkům na technické řešení a investiční
náklady s ním spojené.

Jednotlivé výše uvedené stavby bu-
dou časově realizovány od roku 2016
(Negrelliho viadukt) do roku 2023,

letiště Václava Havla by mohlo být bez
ohledu na nutnost komplexního řešení
úseku Bubny - Veleslavín napojeno do
roku 2020.

Pro všechny uvedené stavby platí,
že nejobtížnější bude nalezení ekono-
micky obhajitelného, technicky kvalit-
ního, územně a stavebně průchozího 
a projednatelného řešení. Rychlost pří-
pravy a následné realizace jednotlivých
staveb závisí především na délkách
územních řízení, době a náročnosti po-
suzování vlivu staveb na životní prostředí
(proces EIA).

Možnosti financování

Správa železniční dopravní cesty
jako přímý investor souboru výše uvede-
ných staveb předpokládá jejich financo-
vání s příspěvkem prostředků EU v pro-
gramovacím období 2014 až 2020 –
OPD2 nebo CEF. Z  pohledu využití
prostředků z OPD2 je klíčová nastavená
spolupráce s  iniciativou JASPERS,
která s sebou nese pozitivní vliv v otázce
reálného poskytnutí finančních dotací.

Předpokládané náklady souboru
staveb mimo bez Masarykova nádraží 
a Negrelliho viaduktu se pohybují v zá-
vislosti na zvolené variantě mezi 18 
a 21 mld. Kč bez DPH.

Závěr

Připojení Letiště Václava Havla na
železniční dopravní infrastrukturu je bez
ohledu na modernizaci tratě Praha-
Kladno podmíněno nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady EU. Letiště
Václava Havla bylo v rámci hlavních

směrů Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě zařazeno do hlavní sítě
(core network) a jako takové musí být na
síť TEN-T napojeno do 31. 12. 2050.
Současně bylo dalším nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady EU zařazeno
železniční napojení Letiště Václava
Havla do předem určeného úseku Vý-
chodního a  východostředomořského
koridoru hlavní sítě, s možností využití
prostředků Nástroje pro propojení
Evropy (CEF)

Posouzení, vzešlé ze Studie prove-
ditelnosti, rozšířilo variantní možnosti
navrhovaného železničního spojení
Praha - Letiště Ruzyně - Kladno a  po-
tvrdilo správnost dosavadní přípravy,
která se soustředila na modernizaci
Buštěhradské dráhy. Z vybraných va-
riant je patrné, že v další přípravě bude
nutné učinit několik klíčových rozhod-
nutí. Jednak o tom, zda trať napojující
Letiště, odbočí z Buštěhradské dráhy 
v Ruzyni nebo v Jenečku a také o řešení
v úseku Stromovka - Veleslavín, které
může být podzemní, povrchové nebo
kombinované.

Současná přepravní kapacita i úro-
veň železničního dopravního spojení
mezi Prahou a Kladnem je dlouhodobě
neudržitelná. Modernizace trati v ko-
nečném výsledku pokryje dvě důležitá
dopravní spojení z centra Prahy - do
největšího města Středočeského kraje
Kladna a na mezinárodní Letiště Václava
Havla.
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o celkovou investici ve výši 5,3 mld. Kč
jen o přibližně 10 % celkových nákladů.
Pokud se na investici podíváme z po-
hledu porovnání možnosti zavedení
vlaků v elektrické trakci v  porovnání
s náklady trakci nezávislou, je efektivita
elektrizace velmi zřejmá. Konkrétně 
na trati Olomouc – Uničov – Šumperk
vychází rozdíl v  nákladech na provoz
vlaků při zamýšleném konceptu spěš-
ných vlaků přibližně 1,5 mld. Kč za celé
hodnotící 30leté období. Znamená to
tedy, že zvýšené náklady na elektrizaci
tratě se navrátí již přibližně po 10 letech. 

Obecně lze o návratnosti investice
uvažovat u tratí, které dnes vykazují
vysokou frekvenci cestujících a/nebo
lze předpokládat, že elektrizací a mo-
dernizací dojde k významnému navýše-
ní počtu cestujících a k jejich převedení
z autobusové a zejména individuální
automobilové dopravy. V současné době
jsou v rámci různé míry rozpracovanosti
prověřovány elektrizace na tratích
Ostrava – Frýdek-Místek – Valašské
Meziříčí, Pardubice – Chrudim, (Brno)
– Blažovice – Kyjov – Veselí nad Mora-
vou, Frýdek-Místek – Český Těšín,
Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice,
(Studénka) – Sedlnice - Kopřivnice –
Štramberk, Plzeň – Domažlice – st. hr.,
Praha – Kladno/Letiště VHP či Staré
Město u Uh. Hradiště – Luhačovice /
Bojkovice / Veselí nad Moravou. 

Jako vhodné k prověření elektrizace
se jeví i další tratě. Zejména se jedná 
o ty, které tvoří přirozenou spojnici
populačně silných sídel. Svou roli pro
smysluplnost takové investice hraje i
strategický význam či propojení elek-
trické trakce v ucelenou síť. 

Na tomto místě je třeba zmínit i stra-
tegický rozměr elektrizačních snah
SŽDC. Koncem roku 2014 byl na sum-
mitu EU v  Bruselu přijat dokument,
který stanovuje, že do roku 2030 je
třeba snížit o 40 % emise CO2, o 27 %
spotřebu fosilních paliv. K tomuto doku-
mentu se připojila i Česká republika,
která zároveň ve své Aktuální státní
energetické koncepci předpokládá do
roku 2030 snížení spotřeby ropných
produktů v dopravě o 20 % a zároveň
zvýšení spotřebyelektrické energie v do-
pravě o 84 %., přičemž dnešní podíl
elektrické energie v dopravě je přibližně
3 %

Jako jasný důvod pro elektrizaci
svědčí i prosté srovnání energetické
účinnosti elektrických souprav v  po-
rovnání s dieselovými. Zatímco výroba
1 kWh spalovacím motorem vlaku ne-
závislé trakce vyjde na 8 Kč, odběrem
stejného množství energie z elektrické
sítě vyjde na 2,40 Kč, při započítání
rekuperace, která činí u železničních

vozidel přibližně 20 % odebrané ener-
gie, vychází elektrická trakce zhruba 4 x
levněji, než trakce nezávislá. 

Jako důležitou poznámku je třeba
uvést i fakt, že tím že jsou spalovací
motory konstrukčně umisťovány do
koncových částí železničních vozidel 
a jejich účinnost má své fyzikální limity.
Je třeba vzít na vědomí, že je z pohledu
ekonomického provozu efektivní vyrá-
bět maximálně 3 dílné dieselové sou-
pravy s obsaditelností přibližně 180 míst.
To však pro špičkové frekvence cestu-
jících u některých tratí není dostačující 
a vedlo by to dopravce ke zdvojování
souprav. V  takovém případě je již vý-
razně ekonomičtější pořízení kapacit-
nější soupravy elektrické, i přestože
bude nabízená kapacita v období do-
pravního sedla využita jen z malé části.
V kontextu výše uvedeného je třeba do-
dat, že leckdy uváděné průměrné počty
cestujících na jeden  vlak mohou být
velmi zavádějícím ukazatelem.

Níže jsou ve stručnosti schválené či
momentálně rozpracované studie pro-
veditelnosti, do kterých byly implemen-
továny výše popsané principy.

Otrokovice – Zlín – Vizovice 

Dne 17. 2. 2015 byla Centrální
komisí MD schválena modernizace 
a elektrizace této trati s celkovou inves-
tiční náročností 8 mld. Kč. Celá nová
koncepce je postavena na principu
dvousegmentové obsluhy území. První
segmentem je moderní a rychlá regio-
nální železniční doprava, na kterou jsou
navázány v podobě přestupních termi-
nálů ostatní dopravní módy, tj. autobu-
sová doprava, MHD, P+R (odstavná
parkoviště), B+R (stojany pro kolo na
zastávkách). Tento segment musí být
konkurenceschopný zejména vůči indivi-
duální automobilové dopravě. Proto byl
optimalizován počet železničních za-
stávek, které v  některých případech
plnily duplicitní funkci ve vztahu k trolej-
busové obsluze, nebo byly nevhodně
umístěny z pohledu těžiště osídlení. 

Tento páteřní železniční segment
bude doplněn segmentem obslužným,
který bude mezi Otrokovicemi a Zlínem
nadále plnit trolejbus, v ostatních čás-
tech regionu pak návazná autobusová
doprava. Nadto Ministerstvo dopravy
počítá se zavedením dálkové linky Zlín
– Brno. V nové koncepci obsluhy ce-
lého údolí Dřevnice, příměstské aglo-
merace a regionu se počítá s cílovým
zavedením pravidelného 30min. taktu
osobních vlaků mezi Vizovicemi a Otro-
kovicemi.

Mezi stanicí Zlín střed a Otrokovice
se v čase dopravní špičky předpokládá

zavedení 15min. taktu. Tyto osobní vlaky
budou poté dále vedeny jako linky re-
gionální obsluhy do Přerova, Kroměříže
a Uherského Hradiště, díky čemuž do-
jde k přímému spojení krajské metro-
pole s  nejbližšími okresními městy.
Dálková rychlíková linka Zlín – Kroměříž
– Brno bude v  čase dopravní špičky
vedena každou hodinu. Přestože bude
umožněno spojení nejdůležitějších
center přímými linkami, budou i nadále
Otrokovice plnit funkci přestupního
bodu pro dálkové spoje ve směru
Praha, Vídeň, Bratislava či Varšava. 

Celkově se dle výsledků dopravního
modelu předpokládá, že by v nejzatíže-
nějším úseku této trati využívalo vlako-
vou dopravu přibližně 15 000 cestu-
jících (dnes cca 4 000). Celá trať bude
elektrizována, úsek Otrokovice – Zlín
střed bude navíc zdvoukolejněn. Maxi-
mální rychlost bude zvýšena na 100 km/
hod, cestovní doba osobního vlaku mezi
Otrokovicemi a Zlínem střed bude nově
11 min (dnes 18 min), v případě rych-
líku 8 min. Relace Otrokovice – Vizo-
vice bude zkrácena na 32 min (dnes 
48 min) 

Dalším pokračováním k realizaci ce-
lého projektu je získání územního roz-
hodnutí, k němuž bude nyní zpracová-
vána příslušná dokumentace. Stavba je
v územně plánovacích dokumentacích
vedena jako veřejně prospěšná, což
dává dobré předpoklady pro úspěšné
dokončení územního i stavebního řízení.
Poté, co bude vydáno územní rozhod-
nutí, je možné přikročit k samotnému
podrobnému projektu stavby, na jehož
konci je vydané stavební povolení. 
Na základě toho lze počít se samotnou
realizací stavby, které v současné době
předpokládáme v roce 2019.

Olomouc – Uničov – Šumperk

Nákladově celá investice vyjde na
5,3 mld. Kč a byla schválena v březnu
tohoto roku Centrální komisí MD. s před-
pokladem začátku realizace v  roce
2018. Svým rozsahem se proto jedná
o nejvýznamnější plánovanou investici
do železniční infrastruktury v Olomouc-
kém kraji za několik posledních desítek
let kromě modernizace koridoru, který
je však více pro potřeby celorepublikové
a mezinárodní. Pro ilustraci se jedná 
o dvojnásobnou výši i oproti tak velké
investici, kterou je v současnosti reali-
zovaná modernizace žst. Olomouc.
Celá stavba je připravována tak, aby ji
bylo možné spolufinancovat z fondů EU
(Operační program doprava).

U této trati se počítá se zavedením
dvousegmentového modelu. Základem
zůstanou osobní vlaky, které budou
vedeny mezi Olomoucí a Uničovem
v  60min taktu. Dále budou zavedeny
v 60min taktu spěšné vlaky Olomouc –
Uničov. Tyto budou mít jedinou zastávku
ve Šternberku, avšak z  Uničova pak
budou tyto rychlé vlaky pokračovat jako
osobní zastávkové až do Šumperku.
Výrazně se tak zkrátí cestovní doba
mezi Uničovem a Šumperkem. Největ-
ším výsledkem bude pravidelné spojení
krajského města se Šternberkem a Uni-
čovem každých 30 minut. 

Současná cestovní doba mezi Olo-
moucí a Uničovem je 42 min. Nově tuto
vzdálenost urazí spěšný vlak za 17
minut, osobní vlak za 32 minut. Cesta
ze Šternberku do Olomouce se zkrátí

z dnešních 20 minut na pouhých 8 mi-
nut. Výrazným zrychlením tratě se tak
otevře alternativní spojení Olomouce se
Šumperkem. Dnešní spojení rychlíkem
přes Zábřeh zabere 44 min, nyní však
vzniká alternativa spěšným vlakem přes
Uničov, kdy cesta bude trvat necelou
hodinu. Tím dojde k dalšímu zkvalitnění
spojení 4. největšího města v  kraje
s jeho metropolí.

Na české poměry se nám podařil vý-
razný průlom. Mezi Olomoucí a Uničo-
vem budou zbudovány úseky na 160
km/hod, kterou budou využívat spěšné
vlaky. 160 km/hod je v současné době
maximální rychlost, která je v Česku na
železnici povolena. Zároveň to bude
první trať u nás, kde bude pro regionální
dopravu taková rychlost zavedena.
Nicméně aby byl vlak konkurence-
schopný zejména IAD, je nutné, aby 
i s docházkovými dobami na zastávku
byl pořád časově výhodnější. Proto není
ani jiné možnosti než velmi výrazně zvý-
šit maximální rychlost. V úseku Uničov
– Šumperk bude maximální rychlost do
90 km/hod.

Boskovická spojka 

Studie proveditelnosti byla schvá-
lena v dubnu roku 2015. Byl zde splněn
cíl, který představuje odůvodnění
spojky z I. TŽK s tratí 262 směrem od
Brna se současnou elektrizací a mo-
dernizací stávající tratě do Boskovic.
Tím bude umožněno zavedení přímé
linky příměstské linky v  relaci Brno –
Boskovice.

Hustopeče u Brna – Šakvice

Podobně jako u boskovické spojky
se i zde jedná o možnost zavedení přímé
příměstské linky Brno – Hustopeče 
u Brna. V úseku Šakvice – Hustopeče
dojde ke zvýšení maximální traťové
rychlosti a elektrizaci. Schválení studie
se předpokládá v  na konci měsíce
dubna roku 2015.

Ostrava – Frýdlant n/O -
Valašské Meziříčí/Ostravice
+ Frýdek-Místek – Český
Těšín + (Ostrava –
Studénka) – Štramberk

V současné době je zpracovávána
studie proveditelnosti, která má jako
svůj hlavní cíl elektrizaci výše uvedené
tratě. Zároveň se předpokládá masivní
modernizace, která by dokázala zvýšit
stávající rychlosti na takovou míru, aby
došlo k převedení cestujících z IAD na
železnici. V rámci nového dopravního
konceptu se předpokládá zavedení dvou-
segmentové obsluhy úseku Ostrava –
Frýdlant n/O (Sp+Os) tak, aby byl v této
relaci vytvořen 15min. takt v čase do-
pravní špičky. Zároveň by tyto Sp vlaky
přecházely do osobních zastávkových,
čímž by došlo k maximálnímu časovému
přiblížení celého Podbeskydí směrem
k  Ostravě. U ramene Ostrava – Ko-
přivnice – Štramberk se předpokládá
zavedení 30min. taktu přímých osob-
ních vlaků v čase dopravní špičky, čímž
dojde k velmi významným zkrácení jízd-
ních dob - nově urazí osobní vlak trasu
mezi Ostravou a Kopřivnicí za přibližně
35 minut. Celý balík studií na výše uve-
dené tratě bude uzavřen na podzim to-
hoto roku. 

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal
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Aktuální stav projektové přípravy malých projektů (stavby do 1,8 mld. Kč)
Ing. Petr Hofhanzl, Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC

Začátkem letošního roku vstoupila
do finále výběrová řízení posledních
staveb, které SŽDC předpokládá reali-
zovat na železniční dopravní infrastruk-
tuře v rámci rozpočtového období 2007
– 2013 (s přesahem do roku 2015)
prostřednictvím Operačního programu
Doprava OPD1.

U některých staveb, kde realizace
přesahuje stanovený rámec daný pro
OPD 1, předpokládáme, že stavby bude
možné fázovat mezi OPD 1 a OPD 2 
a dofinancovat rozestavěné stavby s na-
vazujícího operačního programu, pří-
padně doplatit z národních zdrojů.

Z hlediska projektové přípravy no-
vých staveb stojíme na prahu nového
rozpočtového období, které spadá do
let 2014 – 2020 (s přesahem do roku
2023), kde hlavní zdroje pro financování
železničních staveb bude představovat
operační program OPD2 a program
CEF. Abychom předešli problémům 
s vyčerpáním přidělených evropských
prostředků, probíhají již nyní rozsáhlé
projektové práce na přípravě nových
staveb.

Zásadní změnou oproti předcházejí-
címu operačnímu programu je z hlediska
projektové přípravy navýšení finanční
hranice pro velký projekt z 50 mil. Euro
na 75 mil. Euro, což po zpřesnění Směr-
nicí č. V-2/2012 ministerstva dopravy
představuje posunutí hranice mezi ma-
lým a velkým projekt ze 1,0 mld. Kč na
1,8 mld. Kč bez DPH. 

Navýšení hranice pro velký projekt
znamená možnost zahajovat projekto-
vou přípravu staveb s celkovými investič-
ními náklady do 1,8 mld. Kč bez nut-
nosti zpracovávat studii proveditelnosti.
Studie proveditelnosti je dokument,
který předchází projektové přípravě 
a analyzuje projekt z ekonomického 
a technického hlediska a její zpracování
trvá zhruba dva až tři roky.

Ve svém příspěvku se zaměřím
pouze na stavby, které spadají do limitu
tzv. malých projektů.

První skupinu staveb, které SŽDC
předpokládá financovat z evropských
programů v rozpočtovém období 2014
– 2020 (2023), tvoří projekty, které

byly původně připravovány pro financo-
vání z OPD1, ale v průběhu projektové
přípravy došlo k jejich zdržení, a to pře-
devším z důvodů problematických vý-
kupů pozemků, nutnosti vypořádání
námitek občanských sdružení, hledání
optimálního a akceptovatelného technic-
kého řešení a možnosti poskytnutí výluk
na železniční dopravní cestě.

Druhou skupinu tvoří nové stavby,
které mají za cíl zvýšení rychlosti, kom-
fortu a bezpečnosti železniční dopravy.
Při výběru a stanovení rozsahu staveb
úzce spolupracujeme se zástupci
jednotlivých krajů. 

Pojďme si některé připravované
projekty blíže představit:

Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Golčův Jeníkov –
Čáslav

Stavba řeší modernizaci prvků želez-
niční tratě na v současnosti požadova-
nou úroveň a spolehlivost provozu. Že-
lezniční svršek v obou kolejích bude
nového profilu UIC 60 na betonových
pražcích, traťová rychlost bude až 130
km/h. V rámci stavby bude provedena
nová konstrukce pražcového podloží,
nové kolejové lože, rekonstrukce pře-
jezdů, nástupišť, trakční vedení a osvě-
tlení zastávky.

Zvýšení kapacity trati
Nymburk – Mladá Boleslav,
2. stavba

Hlavním cílem stavby je zvýšení ka-
pacity trati pro nákladní dopravu. Sou-
částí stavby je výstavba výhybny Straky
a prodloužení dopravních kolejí v žst.
Čachovice na 650 m, spojené s úpra-
vou nástupišť a připojení úseku na dál-
kové řízení, realizované v 1. stavbě.

Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu“

Stavba řeší nevyhovující stav mostní
konstrukce, železničního svršku a spod-
ku, zabezpečovacího a sdělovacího 

a silnoproudého zařízení a trakčního
vedení. 

Modernizace a dostavba žst.
Praha - Masarykovo nádraží

Stavba řeší rekonstrukci Masary-
kova nádraží včetně vybudování nového
podchodu.

Rekonstrukce SSZ 
žst. Raspenava

Stavba řeší zvýšení komfortu cestu-
jících a zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu v železniční stanici Raspenava
a Frýdlant v Čechách. V žst. Frýdlant
bude upraveno nástupiště a železniční
svršek, nové staniční zabezpečovací
zařízení. V  rámci stavby bude v  žst.
Raspenava upraveno zabezpečovací
zařízení, postaveno nové poloostrovní
nástupiště, rekonstruovány výhybky 
a osvětlení.

Elektrizace trati 
Kadaň Prunéřov – Kadaň

Stavba řeší elektrizaci traťového
úseku Kadaň Prunéřov – Kadaň trakční
soustavou 3kV, v souladu s požadavky
ústeckého kraje pro zavedení linky
osobních vlaků v úseku Děčín – Kadaň
novými elektrickými jednotkami poříze-
nými z ROP.

Revitalizace a elektrizace
Oldřichov u Duchcova –
Litvínov

Stavba řeší rekonstrukci trati Oldři-
chov u Duchcova – Litvínov za účelem
provozování linky osobní dopravy Ústí
nad Labem – Litvínov v závislé trakci, 
v souladu s dopravní politikou Ústec-
kého kraje. Tohoto cíle je dosaženo
elektrizací úseku Louka u Litvínova –
Litvínov a rekonstrukcí zbylého úseku
trati, spojenou se zvýšením traťové rych-
losti.

Peronizace žst.  Chodov
Stavba řeší kompletní rekonstrukci

a vybudování nové peronizace v  žst.
Chodov, včetně zvýšení traťové rych-
losti.

Modernizace 
žst. Karlovy Vary – 
staniční část

Stavba řeší kompletní rekonstrukci
celé stanice, včetně nových ostrovních
nástupišť a podchodu, zabezpečova-
cího a sdělovacího zařízení, el. trakce.

Peronizace v žst. Pačejov 
a zvýšení rychlosti 
v km 299,650 - 304,009

Stavba řeší kompletní rekonstrukci
žst. Pačejov s vybudováním podchodu
a částečnou rekonstrukci navazujících
mezistaničních úseků. 

Modernizace žst. Cheb

Stavba řeší kompletní rekonstrukci
staničních kolejí a rekonstrukci stáva-
jícího podchodu a nástupišť, včetně
zajištění bezbariérových přístupů.

Revitalizace trati 
Praha - Vrané nad Vltavou –
Čerčany

Revitalizace trati včetně rekonstrukce
25 přejezdů, rekonstrukce železničního
svršku a spodku, umělých staveb,
nástupiště ve stanicích a zastávkách
včetně osvětlení a rozhlasu.

Modernizace žst. Česká Lípa

Rekonstrukce železniční stanice
včetně navazujících traťových úseků se
zvýšením traťové rychlosti do 120 km/h,
zřízení bezbariérového přístupu, rekon-
strukce železničního svršku a spodku,
umělé stavby, posun nástupišť blíže
městu, vybudování zázemí pro cestující.

Začátkem letošního roku vstupují do finále výběrová řízení posledních staveb, které SŽDC předpokládá realizovat
na železniční dopravní infrastruktuře v rámci rozpočtového období 2007 – 2013 (s přesahem do roku 2015)
prostřednictvím Operačního programu Doprava OPD1.

Snímek: Bohuslav Kotál

Snímek: archiv Ing. Jiří Kalčík
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Revitalizace trati 
Louny – Lovosice

Revitalizace trati včetně rekonstruk-
ce přejezdů, rekonstrukce železničního
svršku a spodku, umělé stavby, nástu-
piště ve stanicích a zastávkách včetně
osvětlení a rozhlasu.

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2
Ostrov nad Oslavou - 
Žďár nad Sázavou

Předmětem stavby je rekonstrukce
dvoukolejné železniční trati v mezistanič-
ním úseku Ostrov nad Oslavou – Žďár
nad Sázavou. V rámci stavby bude pro-
vedena rekonstrukce železničního svršku
a sanace spodku, sdělovacího a zabez-
pečovacího zařízení, trakčního vedení,
umělých staveb.

Zvýšení kapacity trati
Týniště n. O. - Častolovice -
Solnice, 3. část

Předmětem stavby je zvýšení výkon-
nosti  žst. Týniště nad Orlicí a přilehlých
tratí pro zajištění nákladní a osobní do-
pravy. V rámci této části stavby bude
provedena rekonstrukce  žst. Týniště
nad Orlicí (celé kolejiště vyjma nástu-
pišť, staniční a traťové zabezpečovací
zařízení, trakční vedení), rekonstrukce
traťového zabezpečovacího zařízení
Týniště nad Orlicí směr Borohrádek,
směr Bolehošť a směr Třebechovice,
výstavba výhybny Lípa nad Orlicí.

Rekonstrukce 
žst. Hanušovice

Předmětem stavby je rekonstrukce
železniční stanice za účelem zvýšení
rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení kom-
fortu cestujících při nastupování, vystu-
pování a při přístupu k vlakům a zvýšení
bezpečnosti železniční dopravy insta-
lací nového zabezpečovacího zařízení,
které v budoucnosti umožní úpravu pro
dálkové ovládání technologických zaří-
zení železniční dopravní cesty (DOZ).

Revitalizace trati Okříšky –
Zastávka u Brna

Stavba revitalizace slouží pro zrych-
lení a zkvalitnění železniční dopravy pro
cestující veřejnost. Zvýšení rychlosti ze

stávajících 60 km/h až na 100 km/h.
Zřízení bezstykové koleje, rekonstrukce
svršku a spodku na vybraných úsecích
včetně rekonstrukce vybraných přejez-
dů a zabezpečovacího zařízení. Sou-
částí stavby je i kompletní rekonstrukce
žst. Třebíč.

Revitalizace trati 
Opava východ – Olomouc

Jedná se o liniovou dopravní stavbu,
jejímž účelem je hlavně zvýšení rychlosti
na trati až do 120 km/h, zvýšení bez-
pečnosti a komfortu pro cestující veřej-
nost. Rekonstrukce železničního svršku
a spodku, nástupišť dotčených stanic 
a zastávek, modernizace zabezpečova-
cího zařízení, dálkové ovládání (DOZ),
zabezpečení přejezdů, rekonstrukce
stanic Opava západ, Skrochovice, 

Revitalizace trati 
Týniště nad Orlicí – Broumov

Účelem stavby je rekonstrukce za-
bezpečovacího zařízení, optimalizace
jízdních dob, vytvoření dálkového ovlá-
dání zabezpečovacích, sdělovacích 
a energetických zařízení z jednoho místa,
odstranění trvalých omezení rychlostí,
rekonstrukce zhlaví a celková rekon-
strukce vybraných stanic, zabezpečení
přejezdů na trati, vybudování nových
nástupišť a informačního a orientačního
systému pro cestující. Výsledkem na-
vrhovaných stavebních a technologic-
kých úprav je snaha snížit provozní ná-
klady, zvýšit kapacitu trati, zrychlit
přepravní dobu mezi Hradcem Králové
a Náchodem.

Revitalizace trati 
Břeclav – Znojmo

Stavba řeší dva úseky Boří les –
Mikulov a Božice u Znojma – Znojmo.
Předmětem stavby je úprava kolejového
spodku a svršku a úprava zabezpečo-
vacího zařízení. Díky tomu se sníží ces-
tovní doby, zvýší se bezpečnost do-
pravy a zlepší komfort cestujících.

Revitalizace trati Hradec
Králové – Jičín – Turnov

Stavba navrhuje zvýšení stávající
rychlosti až o 30 km/h s dosažením
možnosti přesunu stávajícího přestup-

Rekonstrukce žst. Jaroměř

Cílem navrhované stavby je kom-
plexní přestavba železniční stanice za
účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků,
zlepšení komfortu cestujících při na-
stupování, vystupování a přístupu k vla-
kům a zvýšení bezpečnosti železniční
dopravy instalací nového zabezpečo-
vacího zařízení.

Příklady dalších nově
zahajovaných malých
projektů:

- Prodloužení podchodů v žst. Praha 
hl. n.,

- Rekonstrukce nástupišť a zřízení bez-
bariérových přístupů v žst. Poříčany,

- Rekonstrukce nelahozeveských tu-
nelů,

- Rekonstrukce nástupišť a zřízení bez-
bariérových přístupů v žst. Roudnice
n. L.,

- Rekonstrukce nástupišť a zřízení bez-
bariérových přístupů v žst. Lovosice,

- Rekonstrukce žst. Hrádek nad Nisou,
- Rekonstrukce žst. Chrastava,
- Rekonstrukce žst. Bohosudov,
- Rekonstrukce žst. Řetenice,
- Rekonstrukce žst. Františkovy Lázně,
- Rekonstrukce úseku Vlkov – Křiža-

nov, 
- Rekonstrukce úseku Křižanov –

Sklené n. O.,
- Rekonstrukce úseku Kutná Hora –

Čáslav ,
- Rekonstrukce žst. Letohrad,
- Rekonstrukce TNS Balabenka,
- Rekonstrukce TNS Roztoky u Prahy,
- Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní

Cerekev,
- Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS

Rostoklaty,
- DOZ Ostrava Svinov - Ostrava hl. n.

(mimo) - Petrovice u Karviné st. hr.,
- DOZ Dětmarovice (mimo) - Český Tě-

šín - Mosty u Jablunkova st. hr.,
- DOZ Brno - Česká Třebová,
- Stavby ERTMS (ETCS, GSM-R).

Snahou SŽDC je v dostatečném
předstihu zajistit přípravu staveb pro
období 2015 – 2023 tak, aby příprava
a následná realizace staveb mohla pro-
bíhat rovnoměrně v jednotlivých letech
a navázala tak na stavební rozmach,
který železnice zažívá v tomto roce.

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal

ního uzlu z Rovenska do Hrubé Skály 
a výsledným efektem stabilizace pře-
stupních vazeb v koncové stanici Tur-
nov. Navrhuje se rekonstrukce želez-
ničního svršku a spodku ve vybraných
úsecích. Dále se jedná o nové zabez-
pečení 12 přejezdů, rekonstrukci dvou
zastávek (Dlouhé Dvory a Sadová) 
a rekonstrukci třech mostů a čtyř pro-
pustků. V železniční stanici Hrubá Skála
je uvažována kompletní rekonstrukce.

Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Havlíčkův Brod –
Okrouhlice

Předmětem stavby je zvýšení rych-
losti dvoukolejné železniční trati Havlíč-
kův Brod – Kolín v mezistaničním úseku
Havlíčkův Brod - Okrouhlice v délce 8,2
km. 

Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Kuřim – Tišnov

Předmětem stavby je rekonstrukce
železniční stanice Kuřim, vybudování
nových ostrovních nástupišť, nová zaří-
zení pro cestující, zřízení bezbariéro-
vého přístupu a informačního systému,
SZZ, stavební úpravy mostů a opěrných
stěn, napojení vlečky Slévárny Kuřim na
žst. Kuřim.

Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Řikonín – Vlkov 
u Tišnova

Předmětem stavby je rekonstrukce
a zvýšení rychlosti dvoukolejné želez-
niční trati Brno Židenice – Havlíčkův
Brod v mezistaničním úseku Řikonín –
Vlkov u Tišnova, rekonstrukce žst. Ři-
konín, zřízení bezbariérového přístupu
a informačního systému, staničního za-
bezpečovacího zařízení. Rekonstrukce
zastávky Níhov vč. osvětlení a info-
systému.

Zvýšení traťové rychlosti 
v úseku Brno-Slatina –
Blažovice

Předmětem stavby je zvýšení rych-
losti dvoukolejné železniční trati Brno –
Uherské Hradiště v mezistaničním
úseku Brno-Slatina – Šlapanice. 
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Studijní prověření tras Rychlých spojení
Ing. Martin Švehlík, Odbor strategie GŘ SŽDC

Pracovní činnost zaměstnanců
SŽDC při přípravě RS spočívá přede-
vším v tvorbě zadávacích dokumentací
studií, zajišťování podkladů pro výbě-
rová řízení na zhotovitele těchto studií,
dohledu na průběh prací na  jednotli-
vých studiích, koordinaci všech zpraco-
vatelů studií a specifikaci podmínek na
vymezení koridoru vysokorychlostních
tratí (VRT) v  územně plánovací doku-
mentaci.

RS na ose Praha – Brno bude pá-
teří celého systému a má umožnit spo-
jení metropole Čech a Moravy do jedné
hodiny. Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.
12. 2013 o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě de-
finuje rozsah vysokorychlostní a kon-
venční sítě zařazené do tzv. globální
a hlavní sítě. Jednotlivé členské státy
mají závazek dokončit hlavní síť do
31. prosince 2030. Úsek Brno – Vrano-
vice – Břeclav a Brno – Přerov jsou
součástí hlavní sítě modernizovaných
tratí pro vysokorychlostní provoz a ČR
tak má povinnost jejich zprovoznění již
do konce roku 2030.

Pro úsek VRT Praha – Brno již byly
zpracovány následující studie:
- Územně-technická studie VRT

Praha – Benešov,
- Územně-technická studie VRT Be-

nešov – Brno.

V návrhu těchto územně-technic-
kých studií VRT Praha – Brno je k dal-
šímu sledování a zhodnocení navrženo
několik tras průchodu územím, přičemž
každá z těchto tras má odlišné zásahy
do  území a do jisté míry i návrhové
parametry. Důležitou součásti těchto
studií je i   identifikace a hodnocení
střetů navržených tras s plochami s roz-
dílným způsobem využití tj.  územním
plánem a hodnocení těchto potenciál-
ních střetů navržených tras a koridorů
VRT s  ohledem na navrhované tech-
nické řešení.

Úsek Praha – Lovosice je sou-
částí hlavní sítě VRT a naše republika
tak má povinnost jeho zprovoznění
do konce roku 2030. Navazující úsek
do Ústí nad Labem má být dokončen
do  konce roku 2050. Přeshraniční
spojení do Drážďan je zatím cílem nad
rámec transevropské dopravní sítě. Svo-
bodný stát Sasko se však důsledně
zasazuje o zařazení novostavby tohoto
spojení do Spolkového plánu doprav-
ních cest.

SŽDC v současné době také řeší ve
spolupráci s  Ministerstvem dopravy
České republiky a s odpovědnými zá-
stupci Svobodného státu Sasko studii
přeshraničního spojení Ústí nad La-
bem – Dresden. V lednu letošního roku
se v Drážďanech uskutečnila schůzka
navazující na  bilaterální jednání Mini-
sterstva dopravy ČR se Saským mini-

sterstvem hospodářství, práce a dopra-
vy nad projektem přeshraniční studie
nového železničního spojení, které je
součástí relace Praha – Drážďany, spo-
lufinancovaným z programu TEN-T. 

Společný projekt je rozdělen na sedm
aktivit věnovaným tématům, jako je při-
způsobení předpisů a standardů v kon-
textu interoperability železničních sys-
témů a národní legislativy, posouzení
z hlediska životního prostředí, požadavků
na průzkum pro tunely a také publicitě
projektu. Každá aktivita má tzv. Advisory
Group, tj. poradní skupinu složenou
ze zadavatelů a zpracovatelů příslušné
aktivity. Cílem každé Advisory Group je
monitoring, kontrola a koordinace prací
na příslušné aktivitě. Aktivity jsou zpra-
covávány zvlášť saskou a zvlášť českou
stranou, ale při vzájemné koordinaci.
Na české straně jsou aktivity rozděleny
do třech studií:
- Územně technická studie nové

tratě Litoměřice – Ústí nad Labem
– státní hranice SRN

- Vyhodnocení projektu nového že-
lezničního spojení Praha – Dráž-
ďany na území ČR

- Inženýrsko-environmentální ana-
lýza nového železničního spojení
Lovosice – Drážďany na území ČR

Celý projekt je zpracováván od po-
loviny roku 2014, s termínem ukončení
prací na konci roku 2015. Realizace
nové VRT ve směru Praha – Ústí nad
Labem přinese této relaci cestovní
dobu kolem 30 minut.

Na hlavní větev RS 4 Praha – Dráž-
ďany navazuje v systému RS ve směru
z  Kralup nad Vltavou přes Louny do
Mostu vedlejší větev, která formou no-
vostavby rychlé konvenční tratě. Tuto
novou trasu prověřuje územně tech-
nická studie nové trati Kralupy nad
Vltavou – Most. Trať má doplnit chy-
bějící konkurenceschopné kolejové spo-
jení Prahy s mostecko-chomutovskou
aglomerací a také zvýšit využití vstupu
VRT ze směru Ústí nad Labem do
železničního uzlu Praha. Tato trať bude
využívána také pro spojení Prahy s Kar-
lovarským krajem. V případě krajského
města Karlovy Vary přinese jen reali-
zace trasy RS do Lovosic spojení do
Prahy pod 2 hodiny a při realizaci této
nové trati Kralupy – Most dokonce za
1:30. 

Musíme si uvědomit, že klíčovým
předpokladem pro budoucí realizaci
sítě RS v ČR je ukotvení jejich konkrét-
ních tras v územně plánovací dokumen-
taci. Důležitým prvkem v soustavě územ-
ního plánování představuje dokument
Zásady územního rozvoje, který hraje
roli v podstatě strategického územního
plánu pro kraje. Zásady územního roz-
voje tak vymezují a koordinují klíčové
stavby dopravní infrastruktury. Vedení
tras RS představuje právě takto klíčové
místo celorepublikově významné do-

pravní koncepce a je naprosto nezbytné
tyto trasy pevně ukotvit právě do Zásad
územního rozvoje jednotlivých krajů.

Z důvodů zařazení tratí systému RS
do Zásad územního rozvoje hlavního
města Prahy a následně územního
plánu hl. m. Prahy (dále UPN) jako
důležitého kroku pro jejich realizaci,
bylo nutné provést ve studii nazvané vy-
hodnocení vlivu tras RS zapojených
do ŽUP na udržitelný rozvoj území
rámcové zhodnocení vlivů zaústění
těchto tras do Železničního uzlu Praha
na životní prostředí v  rozsahu odpo-
vídajícím přiměřeně příloze zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále stavební zákon)
a to části A vyhodnocení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území. 

Je důležité si také uvědomit, že jaká-
koliv koncepce, která může samostatně
(nebo ve spojení s  jinými) významně
ovlivnit území ptačích oblastí nebo evrop-
sky významných lokalit, podléhá speciál-
nímu hodnocení důsledků na tato území
a na stav jejich ochrany podle § 45i

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Podle článku 6(3)
Směrnice 92/43/EHS se provádí po-
souzení důsledků záměru pro lokalitu
soustavy NATURA 2000 zejména z hle-
diska cílů její ochrany. V důsledku prů-
chodu tras RS EVL NATURA 2000
Praha – Letňany a Blatov a Xaverovský
háj tak bylo nutné provést ve studii i toto
hodnocení. 

Cílem vyhodnocení je analýza kon-
cepce z hlediska potenciálního dotčení
lokalit, které tvoří na území hl. m. Prahy
soustavu NATURA 2000 a zjištění, zda
koncepce (záměry v koncepci uvedené
a koncepce jako celek) muže mít vý-
znamný negativní vliv na předměty ochra-
ny jednotlivých lokalit a ekologické
funkce soustavy NATURA 2000. 

SŽDC věnuje velkou pozornost kom-
plexní přípravě systému RS a zohled-
ňuje při ní jak hlediska environmentální,
tak územní, technická a ekonomická 
a to v souladu s principy udržitelného
rozvoje.

Příprava staveb systému Rychlých spojení (RS) je dnes aktuální otázkou více než kdy jindy. Smyslem RS je vytvořit
provázaný systém, který propojí hlavní sídla v ČR udržitelnou a výkonnou veřejnou dopravou. Jejich realizace podpoří 
i díky využití moderních technologii rozvoj domácího průmyslu a povede nejen ke zvýšení zaměstnanosti, ale také k získání
nových kvalifikací a technologií. Dá se říci, že kvalitní infrastruktura je klíčovou podmínkou pro zajištění rozvoje regionů.

Snímek: Ing. Josef Pinc
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