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VysokorychlostnVysokorychlostníí trattratěě v v ČČRR

1. Historie přípravy VRT

2. Studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav



80. 80. –– 90. l90. léétata

• První úvahy v 70. letech 

• První studie v 80. letech

• Koncem 80. let přijetí koncepce nových tratí vládou

• Koncepce nových kapacit (VRT v ČSFR), rychlost 270 km/h. Koncept 
„letadlo na kolejích“ – bez napojení většiny krajských měst.

• Koordinace VRT s modernizací stávajících tratí (stanovení technických 
parametrů VRT a modernizace)

• Rozhodnutí o modernizaci či optimalizaci stávajících tratí

• Zásady modernizace vybrané železniční sítě Českých drah (květen 1993) = 
program čtyř TŽK



1995   1995   KomplexnKomplexníí studiestudie

• ÚTP (územně technické podmínky) Koridory VRT v ČR (název studie)

• Doporučené / variantní řešení sítě VRT

• Stanovení návrhových parametrů

• Max. rychlost 300 km/h

• Nákladní 120 - 160 km/h

• Sklon 12,5 (18,5)%

• Poloměr 7000 (5100) m

• Praha – Brno 57 min.

• Smíšený provoz (noční skok nákladní dopravy)

• Součástí koncepce

• Řešení ŽU Praha

• Řešení ŽU Brno

• Záměr přijat usnesením vlády č. 741 (21. 7. 1999)

• Zapracováno do ÚP VÚC



20032003 AktualizaceAktualizace

• Koordinační studie vysokorychlostních tratí

• Prakticky shodné parametry  s ÚTP Koridory VRT

• Variantní trasy – vybrána vždy jedna v každém směru

• Podklad pro Zásady územního rozvoje krajů (územní rezerva)

• Podklad pro PÚR



2006 2006 -- 2015  2015  Politika Politika úúzemnzemníího rozvojeho rozvoje



2007 2007 -- 2010  2010  

• Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy

• Fáze A – Prognóza přepravních proudů (2008)

• Fáze B – Strategické územně technické studie (2010)

• Podklad pro rozhodnutí o koncepci „RYCHLÁ SPOJENÍ“



RychlRychláá spojenspojeníí (RS) 2012 (RS) 2012 -- 20132013

• Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující
novostavby vysokorychlostních tratí VRT i modernizované konvenční tratě

• Vysokorychlostní tratě – novostavby tratí s rychlostí 300 – 350 km/h

• Zvlášť modernizované tratě – 200 km/h

• Modernizované tratě do 160 km/h



RychlRychláá spojenspojeníí (RS) 2012 (RS) 2012 -- 20132013

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013

Konvenční / vysokorychlostní tratě

Hlavní (core) / Globální (comprehensive) síť

Přesunout úsek Praha – Brno a Přerov – Ostrava do hlavní sítě



2013 2013 –– 2015  P2015  Přřííprava v rprava v ráámci Smci SŽŽDC DC –– ÚÚTS, TES, SPTS, TES, SP

• Podrobný územní průkaz

• Zúžení koridoru územní ochrany

• Podklad pro hodnocení a výběr varianty

• Rozhodující závěry z ÚTS

•Nové tratě je nutno i nadále ve SP 
prověřovat ve variantách

•Varianty by měly být v dílčích úsecích 
kombinovatelné

•Prochází velmi exponovaným územím => 
nelze se zcela vyhnout kolizím

•Varianty nutno ekonomicky zhodnotit 
(přínosy vs. náklady, přání vs. potřeby)

•Nelze odkládat zapracování do ÚPD (území
se mění)



2015 2015 –– 2018  2018  
Podklad pro strategickPodklad pro strategickáá rozhodnutrozhodnutíí a aktualizaci Za aktualizaci ZÚÚRR

• Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT (dokončena)

• Analýza vlivu evropské legislativy na technickou podobu VRT

• Analýza kompatibility českých standardů s VRT

• Zjištění podkladů k technickým řešením VRT v zahraničí

• Návrh technických řešení VRT v prostředí ČR

• Návrh úprav českých standardů pro zajištění kompatibility s VRT

• Vyhledávací studie VRT / RS 5 Praha – Hradec Králové / Liberec –
státní hranice CZ / PL (dokončena)

V procesu zpracování:

• Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany

• Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň, doplnění 2017 (nová
trasa Praha – Beroun / Hořovice)

• Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav



2016 2016 –– 20172017
ZZáákladnkladníí koncepkoncepččnníí materimateriáál pro rozhodnutl pro rozhodnutíí vlvláády (MD dy (MD ČČR)R)

• Analýza potenciálu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR

• Březen 2017 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijímá usnesení č. 
1583 k problematice VRT s cílem podpořit jejich přípravu

• Květen 2017 – vláda ČR schvaluje materiál MD ČR – Program rozvoje RS



RychlRychláá spojenspojeníí
a postup pa postup přříípravypravy



Studie proveditelnosti Praha Studie proveditelnosti Praha –– Brno Brno –– BBřřeclaveclav
VedenVedeníí trasy v dosud zpracovaných dokumentactrasy v dosud zpracovaných dokumentacííchch

- Variantní napojení do Prahy

- Koridor přes Poříčany / Benešov

- Variantní napojení do Brna dle polohy Hlavního nádraží



Studie proveditelnosti Praha Studie proveditelnosti Praha –– Brno Brno –– BBřřeclaveclav
HlavnHlavníí termtermíínyny

• Generální projednání (informativní)

• Jednání pracovních skupin (pracovní)

• Ostatní jednání (konkrétní případy)



Studie proveditelnosti Praha Studie proveditelnosti Praha –– Brno Brno –– BBřřeclaveclav
ProjednProjednáávváánníí –– pracovnpracovníí skupinyskupiny

Generální projednání

Technické řešení tras

Územní průchodnost

Dopravní model

Provoz a technologie

Ekonomika a hodnocení

MD ČR, SŽDC

MD ČR, SŽDC, kraje

MD ČR, SŽDC, kraje, 
koordinátoři dopravy, ŽESNAD

MD ČR, SŽDC, kraje, 
koordinátoři dopravy, SFDI

Všichni zúčastnění

Ostatní projednání SŽDC, dále dle konkrétního účelu



Studie proveditelnosti Praha Studie proveditelnosti Praha –– Brno Brno –– BBřřeclaveclav
PostupnPostupnéé provprověřěřovováánníí variantvariant

Vstupní
varianty

Stovky možných  

kombinací

Trasy

Sklony 

Zaústění do žel. uzlů

Rychlosti

Rozsah dopravy

Obsluha území

Varianty                    
k posouzení

Cca 30 variant

k hodnocení

multikriteriální

analýzou

Plus varianta 

„bez projektu“

Varianty                     
k hodnocení

9 referenčních  

variant 

pro dopracování

v II. etapě

Varianty                      
k dopracování

Výsledek studie:

6 nejlépe ekonomicky 

hodnocených variant

K výběru a  schválení

do CK MD

I. etapa II. etapa

Postupné zužování spektra variant
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