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VRT je budoucnost české železnice
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Počet vlaků za den v období před pandemií Covid-19 (leden – březen 2020)

Průměrný počet vlaků za den

Zatížení české železnice

Vyčerpaná kapacita a propustnost 
některých hlavních tratí

Přetížené páteřní tratě

Nedostatek objízdných tras

Náchylnost k mimořádnostem

Nedostatek prostoru pro 
nákladní dopravu 

Neatraktivní cestovní doby

Řešení VRT



320 

250 – 320 

(200) – 320 

200 – 320 

230 – 320 
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České VRT jako křižovatka střední Evropy

VRT v provozu (200+ km/h)
VRT upgrade
VRT plánovaná/před dokončením

Trať Nyní Cíl Trend 

Berlin – Wien 8 h 4 h - 4 h

Berlin – Budapest 11 h 5:30 h - 5:30 h

Berlin – Praha 4 h 2 h - 2 h

Wien – Warszawa 7:30 h 3:30 h - 4 h

Praha – Wien 4:30 h 2 h - 2:30 h

Praha – Bratislava 4:30 h 2 h - 2:30 h

VRT v přípravě
VRT plánovaná
tratě TEN-T



.

Jak jsme daleko?
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2028

2027

2025

2025
2027

2027

2027

2025

2025

2029
Rychlá spojení

rychlá a pohodlná 
dostupnost všech 
krajských center

kombinace VRT a 
konvenčních tratí



Co přinese české VRT střední Evropě?
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Spojení hlavních měst regionu střední Evropy do 2 hodin

Výrazné zvýšení kapacity pro nákladní dopravu na stávající infrastruktuře

Vylepšení spojení v ose západ-východ a sever-jih

Vyrovnávání regionálních rozdílů

České VRT propojí osu Via Vindobona a projekt Rail Baltica s jižní a 
jihovýchodní Evropou

Snížení závislosti na ropě

Příležitost pro jednotný technologický trh a prostor pro inovace a 
výzkum
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Získáváme finanční podporu v EU 
TEN-T revize (změnový návrh)



Bezpečné tratě
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Zvyšujeme bezpečnost na kolejích
Strategie implementace ERTMS v ČR 2022–2040

výhradní provoz ETCS 2025

implementace ETCS do 2030

implementace ETCS 2031–2033 

implementace ETCS 2034–2037 

implementace ETCS 2038–2040 

ERTMS

kombinace ETCS, GSM-R 
a provozních předpisů 



Zvyšujeme bezpečnost na kolejích
Strategie implementace ERTMS v ČR 2022–2040
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ERTMS je jediný cílový zabezpečovací systém pro železniční síť v ČR
(výrazné zvýšení bezpečnosti provozu)

odpojení národního 
zabezpečovače

25 % 75 %

tratě TEN-T důležité 
a vytížené 
příměstské tratě

regionální tratě s 
nízkou intenzitou 
dopravy

Limited supervision, LEU 
a ovladatelné Eurobalízy



Co přináší zavedení ERTMS?

11

Potřeba levných řešení pro tratě s menším provozem

Zvýšení kapacity a propustnosti tratí

Podobné normy po zprovoznění VRT

Zabezpečovací zařízení na bázi regulace rychlosti a automatického zastavení vlaku 
(v ČR chybí)

Obnova vozového parku v regionální dopravě – využití stávajících systémů

Zvýšení bezpečnosti na celé síti SŽ

Potřeba řešit přežití stávajících vozidel na tratích bez ETCS (přiblížení k uzlu)

Správa železnic je členem skupiny ERTMS Users Group (EUG)



Zjednodušujeme zavádění ERTMS
EUG – ERTMS Users Group
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Správa železnic je členem EUG1.1.
2022

Výměna zkušeností, technických a provozních znalostí a know-how v oblasti 
obchodních dopadů zavádění, údržby a vývoje ERTMS

• Úzká komunikace s ERA (Agentura EU pro železnice)
• Poradentství a sdílení znalostí a zkušeností mezi členy
• Diskuse nad problematikou zabezpečení à vliv na vývoj ERTMS

Tvorba TSI CCS Koordinace implementace 
s infra manažery

Kontakt s EK a ERA v 
oblasti ERTMS

Zvyšování kvalifikace 
odborníků na ERMTS



Zefektivňujeme zavádění ERTMS
EULYNX – standartní komunikační platforma
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Správa železnic se stane členem EULYNX1.1.
2023

Definice a standardizace jednotlivých rozhraní a implementace různých národních 
infrastrukturních specifik

Pilotní nasazení technologie v rámci projektu rekonstrukce stanice Batelov

• Více prostoru pro inovativní přístupy a nové technologie
• Diskuse národních specifik – překážka rozvoje trhu a inovací?
• Ochota dodavatelů vůči snaze otevřít trh implementací rozhraní EULYNX

Zlepšení zažitých 
procesů

Zvyšování kapacity 
a efektivity železnice

Úplné otevření trhu 
konkurenci

Výrazné snížení nákladů na 
životní cyklus zařízení



Mezinárodní spolupráce
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Spolupracujeme se zahraničím
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Sdílení osvědčených postupů –
smart digitalization

Silná podpora české části
Via Vindobona (Praha – Brno)

SŽ/CPK ustanovila pracovní
skupinu pro koordinaci úseků
studie proveditelnosti

Praha – Wrocław
Ostrava – Katowice

Úzká spolupráce na plánování
výstavbě, vývoji a údržbě
českých VRT 

České VRT se stanou součástí 
systému VRT V4

Mezinárodní podpora výstavby 
infrastruktury

Smlouva o spolupráci – projektová
příprava stavby “Nové železniční
spojení Dresden – Praha”

Silná podpora české části Via Vindobona

Výměna 
informací 



Společně zrychlujeme spojení Evropou
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Modernizace trati 
Plzeň – Domažlice – München

Modernizace trati 
České Budějovice – Linz

Spolupráce s ŽSR
modernizace trati 
Břeclav – Bratislava

Spolupráce s CPK
výstavba VRT Bohumín – Katowice

Modernizace trati 
České Velenice – Wien

Spolupráce s CPK
výstavba VRT Praha – Wrocław

Spolupráce s ÖBB
modernizace trati 
Břeclav – Wien

Spolupráce s DB NETZ AG
výstavba Krušnohorského tunelu
Dresden – Ústí n/L.

EuroLink

iniciativa manažerů 
infrastruktury

koncept harmonizace 
jízdního řádu 2030+

rozvoj a integrace 
dálkových vlaků napříč 
Evropou (TEE 2.0)



Závěry 
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— Nadnárodní význam VRT a udržitelnosti
à Berlin – Wien za 4 hodiny (součást „Via Vindobona“)

— Uvolnění kapacity na stávající infrastruktuře 
à důležité také pro příměstskou a nákladní dopravu

— Podporujeme návrh Evropské komise na revizi TEN-T
à reflektuje projekty VRT

— Nutná podpora EU à politická i finanční

— Snížení energetické závislosti

— Výrazné zvýšení bezpečnosti tratí à ERTMS

— Úplné otevření trhu konkurenci v oblasti bezpečnosti tratí

— Mezinárodní projekty à koordinujeme s manažery infrastruktury
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