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TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY: ZŮSTANE ČR KŘIŽOVATKOU EVROPY?
14. června 2018 – Ministerstvo dopravy ČR

Program rozvoje Rychlých železničních
spojení v ČR
• Schválen usnesením vlády ČR č. 389 z 22.5.2017
• Dlouho očekávaný strategický materiál k ekologickému
propojení hlavních center osídlení železniční dopravou vyšších
rychlostí (nad i pod 250 km/h)
• Vysokorychlostní tratě i tratě konvenční modernizované
• Hlavní směry: Praha – Drážďany, Praha – Plzeň – Domažlice,
Praha – Brno – Vídeň a Brno - Ostrava
• Základ pro studie proveditelnosti jednotlivých tratí
• Celkové náklady sítě: více než 650 mld. Kč
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Co je třeba dořešit v programu Rychlých
železničních spojení?
• Koncepci přestupních uzlů a přestupních vazeb
• Koncepci přestavby železničních uzlů (Praha, Brno, Ostrava) –
má být řešena samostatnými studiemi proveditelnosti
• Standardy služeb v železničních stanicích na síti RS a s tím
související koncepci přestavby areálů těchto stanic
• Předstihové úpravy navazujících tratí – modernizace,
elektrizace a převod na střídavou trakci, sdělovací a
zabezpečovací zařízení
• Požadavky na vlakové soupravy a palubní služby
• Způsoby financování výstavby a provozu (včetně využití PPP)
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Proč přestupní uzly?
• Rychlá spojení mají smysl jen tehdy, pokud se stanou
spolehlivou páteří veřejné dopravy v ČR
• V současnosti různé představy o trasování vlaků Rychlých spojení
– vedle již uvedených hlavních směrů odbočující vlaky např. směr
Most, Česká Lípa, Znojmo, Olomouc…
• Myšlenka je to pěkná, ale přináší řadu problémů:
• Hrozící zahlcení městských uzlů Praha, Brno, Ostrava
• Riziko provozních nepravidelností v důsledku provozu různých typů vlaků
• Nutnost kvalitní modernizace a údržby běžných tratí s provozem
vysokorychlostních vlaků – aby se citlivé soupravy na nich nerozsypaly 
• Vysoké investiční a provozní náklady

• Nejde ovšem zdaleka jen o železniční dopravu, v místech zastávek
rychlých vlaků je nutné zajistit i přestup na další formy dopravy:
linková autobusová doprava, městská doprava, letecká doprava,
P+R, cyklodoprava…
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Schéma možných dopravních napojení na
zastávce vysokorychlostní trati
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Služby v železničních stanicích RS
• Zavazadlové vozíky a služby nosičů na nástupištích
• Snadný a bezbariérový přístup na veřejnou i individuální dopravu
• Dostatečný prostor pro taxi, hotelové mikrobusy a blízkost prostorů
K+R, P+R
• Lounge přinejmenším pro business cestující a držitele zákaznických
karet na metropolitních nádražích (Praha, Brno, Ostrava...) –
občerstvení, internet, tisk a časopisy, rezervační služby…
• Obchod a služby se sortimentem přizpůsobeným struktuře cestujících
(informační středisko, prostory pro cestovní kanceláře, kulturní
stravovací zařízení, ubytovací kapacity)
→ TO SI V ŘADĚ PŘÍPADŮ VYNUTÍ PŘESTAVBU NÁDRAŽNÍCH
BUDOV
I PŘILEHLÝCH
Thalys
Lounge,
Amsterdam-Schiphol
Sál
Club
AVE,
Barcelona-Sants
Zdroj: K-report
Arnhem
Central
Station (2015) PROSTOR - FUNKČNÍ DEVELOPMENTY
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Návrh Hospodářské komory ČR na strukturu přestupních uzlů
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Koncept HK ČR – dva přestupní uzly RS v Praze
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Význam přestupního uzlu na Letišti Václava Havla
• Napojení na dynamicky rostoucí leteckou dopravu na pražském
letišti
• Možnost provozu přímého letištního expresu na trase Praha hl.n.
VRT – Praha Letiště Václava Havla VRT – doba jízdy 10 minut
• Využití železnice pro přepravu leteckých cestujících dosud
používajících osobní automobily a zlepšení dostupnosti letiště pro
mimopražské cestující
• Přestup na Buštěhradskou dráhu – napojení oblasti Kladna,
Rakovníka, případně Berouna a Slaného na síť RS
• Odlehčení přestupního uzlu v centru Prahy
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Navržená konfigurace přestupního uzlu VRT v centru Prahy
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Možnosti řešení konfliktu se současnou představou
tzv. Nového spojení 2
• Nové spojení 2 – koncepce podzemních tunelů pro příměstskou
železniční dopravu zhruba 10 let stará
• PROBLÉM: vzhledem k přetíženosti pražského železničního uzlu by
musela výstavba alespoň jedné větve Nového spojení 2 předcházet
výstavbě první průjezdné VRT – cca 10 let zdržení programu VRT
• ŘEŠENÍ: Větev P-Libeň – P-Smíchov stačí vést po stávajících tratích
• Dobudování rozpletu Balabenka (napojení st. P-Libeň na jižní tunel a st. PVysočany na severní tunel Nového spojení I)
• Vyhrazení jednoho z tunelů NS I jen pro S-vlaky (nejlépe severního)
• Vyhrazení dvou nástupišť ve st. Praha hl.n. pouze pro S-vlaky
• Ztříkolejnění trati Praha hl.n. – Praha Smíchov včetně výtoňského mostu

• Pokud by metro D odbočilo ze stanice Náměstí Míru na Žižkov, bylo
by možné uskutečnit větev NS 2 P-Bubny – P-Vršovice přes Prahu
hl.n.
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Současný stav návrhů Hospodářské komory ČR
• Přestože navrhovaná trasa VRT Praha – Drážďany přes Letiště
Václava Havla nebyla zařazena do zadání řešené studie
proveditelnosti, připravuje se zadání zvláštní územně technické
studie na tuto alternativu – spolupráce se SŽDC je zde velmi dobrá
• Z územně technické studie mohou vyplynout určité závěry pro další
studie proveditelnosti (RS 4 Praha – Drážďany, RS 3 Praha –
Beroun/Hořovice) a pro připravovanou studii proveditelnosti
pražského uzlu (Pražský městský tunel VRT)
• Sama trasa přes Letiště Václava Havla bude vyžadovat vlastní studii
proveditelnosti
• Je nezbytná koordinace s rozvojem Letiště Václava Havla
(jihozápadní prodloužení Terminálu 2, developmenty letištního
prostoru) stejně jako s lokalizací stanice letištní větve Buštěhradské
dráhy
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