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Co všechno musíme udělat?
Bez výstavby VRT, klíčových modernizačních akcí, nových vozidel, 

elektrizace a moderního zabezpečení železnice nebude možné:

zvýšit úroveň bezpečnosti à snížit rizika,
zvýšit rychlost à snížit náklady na provoz a zvýšit atraktivitu,
zvýšit komfort pro cestující à zvýšit spokojenost cestujících,
zatraktivnit veřejnou dopravu à zvýšit tržby z jízdného,
zefektivnit provoz à vytvořit nová vozební ramena.
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Rozvoj infrastruktury – VRT
• Postupné budování sítě VRT je jedním z klíčových investičních projektů.

• MD schválilo SP na úseky VRT:
• Praha – Dresden (2020)
• Praha – Brno – Břeclav (2022) 
• Brno – Ostrava (2022)

• Zahájení výstavby prvních úseků VRT 
je předpokládáno v roce 2025,                                                                                                                            
zahájení provozu do roku 2030.

• Příprava CDP VRT – velká výzva k dosud 
nepoužitým řešením v ČR
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• Doplnění chybějících spojení a zlepšení vzájemného propojení, kapacity a bezpečnosti.

TEN-T: Cíle CZ
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ETCS (1/2)
• Plán moderního zabezpečení české železnice
• Schválen vládou 13. 9. 2021

• Plán zavádění implementace ETCS – definuje postup vybavení tratí 

• Plán zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS na jednotlivých tratích

• ETCS je klíčem k digitalizaci a automatizaci železnice

• Potřeba zvýšení úrovně bezpečnosti je stále aktuální téma!

• 27. 6. 2022, Bohumín 
• vjetí Pendolina do postavené posunové cesty
• zemřel strojvedoucí, 5 osob bylo zraněno;

• 10. 10. 2022, Poříčany
• nákladní vlak Pn převážející benzen minul návěsti,

vjel na slepou kolej a následně se srazil se zarážedlem. 5
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Konverze trakční soustavy
• Konverze je základním předpokladem ke zvýšení energetické účinnosti na železnici.

• Usnadňuje další elektrizace v severní části ČR.

• Koncepce schválená 2016.
• Následně zpracovávány studie na jednotlivé oblasti

kromě Praha + střední Čechy.

• Realizace:
• Nedakonice – Říkovice, ✓
• Chomutov – Kadaň-Prunéřov, 2023 – 2025
• SK/CZ – Vsetín, 2024 – 2026
• Vsetín – Hranice na Moravě, ~ 2026
• Nezamyslice – Přerov, 2025 – 2028 
• Říkovice – Hranice na Moravě / Grygov, ~ 2028 
• Hranice na Moravě – Polanka nad Odrou, ~ 2030
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Prosté elektrizace (1/2)
• Princip:
• Pouze zajištění elektrické (bateriové) vozby bez náročné modernizace

železniční infrastruktury. Realizace trolejového vedení, napájení, TNS.
• Rychlá realizace za využití Modernizačního fondu EU (emisní povolenky).

• Praha – Příbram – České Budějovice
• elektrizace úseku Zdice – Příbram,
• bateriová vozba na lince R26.

• Severovýchodní Čechy
• např. elektrizace úseku Jaroměř – Trutnov,
• elektrizace Jaroměř – Stará Paka,
• elektrizace Železný Brod – Turnov,
• elektrizace Liberecko, Českolipsko,
• elektrická vozba na lince R10,
• bateriová vozba na linkách R14, R21, R22,
• elektrická vozba vlaků nákladní dopravy.
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Prosté elektrizace (2/2)
• Plzeň – Žatec
• elektrizace úseku Plzeň – Plasy,
• bateriová vozba na lince R26, elektrická vozba ND.

• Olomouc – Krnov – Opava
• elektrizace úseku Olomouc – Moravský Beroun, Krnov (nebo Krnov – Opava),
• bateriová vozba na lince R27.

• Kralupy nad Vlt. – Kladno včetně odb. Jeneček – Středokluky
• elektrizace obou úseků ve vazbě na elektrizaci Praha – Kladno,
• elektrická vozba vlaků nákladní dopravy (zásobování letiště).

• Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou
• elektrizace celého úseku,
• elektrická vozba vlaků nákladní dopravy (zejm. dřevo a dřevěná štěpka).
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Vysokorychlostní
• rychlost 320 km/h – linky dálkové dopravy (Sprinter + Expres) jako

základ rychlého spojení velkých měst v ČR a zahraničí
• rychlost 200/230 km/h – linky dálkové dopravy (Rychlík + Příměstský expres) 

vedené po kratších úsecích VRT pro napojení regionálních taktových 
uzlů/terminálů do velkých měst nebo pro spojení do zázemí aglomerací velkých měst

Konvenční
• rychlost do 160 km/h resp. 200 km/h tam, kde budou upraveny úseky (1. a 4. TŽK),

připravenost na konverzi, zajištění kapacitních souprav, vybavenost ETCS 

Příměstská v okolí aglomerací 
• připravenost na konverzi, zajištění kapacitních souprav, vybavenost ETCS 

Regionální
• potřeba nalezení perspektivního nástupce, vybavenost ETCS

Požadavky na vozidla 1/2
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Nákladní
• připravenost na konverzi, dostatečný výkon pro udržení nejvyšší rychlosti, 

vybavenost ETCS 

Údržbová a měřící
• připravenost na konverzi, vybavenost ETCS 

Využití technologií
• najít vhodná vozební ramena pro využití akutrolejových nebo vodíkových vozidel -> příležitost pro  

získání nových vozidel, na úrovni infra nutno zajistit vhodné zázemí (dobíjecí / plnící místa) 

Spolehlivost
• k udržení provozní spolehlivost železnice jako celku je potřeba vyrábět vozidla vysoce spolehlivá s co 

největší stabilitou systému kvalitní údržby 

Požadavky na vozidla 2/2
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