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Vážené dámy, vážení pánové, 
jsem rád, že k Vám mohu promluvit na konferenci zabývající se nejen současným 

stavem, ale i výhledem zvyšování rychlostí na našich železničních tratích. Dovolte mi, 
abych se krátce vrátil do historie řešení této problematiky. 

Zvyšování rychlostí na železničních tratí v  bývalé Československé republice započalo 
v sedmdesátých létech minulého století. V té době byl Mezinárodní železniční unií (UIC) 
sestaven tzv. „Řídící plán evropské železniční sítě“. Zatímco v zemích západní Evropy 
docházelo postupně k realizaci tohoto plánu, země střední a východní Evropy 
participovaly spíše při jeho přípravě. Nicméně zatížení hlavních tratí v Československu, 
především přepravou zboží, které nemělo v Evropě obdoby, přinášelo nejen kapacitní 
problémy, ale i značné výkyvy v pravidelnosti a spolehlivosti železniční dopravy 
a především nižší kvalitu osobní dopravy. To vedlo tehdejší vládu k rozhodnutí 
o zpracování nové „Koncepce rozvoje železniční dopravy“, která by vzniklou situaci řešila. 
V roce 1989 byl vládou vysloven, mimo jiné, souhlas se zahájením přípravy výstavby 
vysokorychlostních tratí a se zpracováním  podrobné koncepce tohoto záměru. V té době 
vstoupila v platnost Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích 
(Dohoda AGC, 27. 4. 1989), sjednaná v roce 1985, která ve své příloze stanovuje 
parametry jak pro výstavbu nových, tak i pro modernizaci stávajících tratí. Z těchto 
parametrů a z potřeby řešit kapacitní problémy vycházelo i zpracování uvedené 
koncepce, zejména při stanovení traťové rychlosti 250 km/h pro nové tratě, na nichž se 
uvažovalo se smíšeným provozem, tj. rychlých osobních i nákladních vlaků. Další 
evropskou dohodou, významnou při zpracovávání koncepce rozvoje železniční dopravy, 
byla Dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících 
objektech (Dohoda AGTC) sjednaná v roce 1991. Obě Dohody byly sjednány na úrovni 
EHK/OSN. 

V rámci zpracovávání koncepce byla rovněž zahájena úzká spolupráce se sousedními 
státy, s nimiž byla dohodnuta společná místa přechodů nových vysokorychlostních tratí 
přes státní hranice. Současně s probíhajícími pracemi na koncepčním materiálu došlo 
však, po politických změnách ve vývoji zemí střední a východní Evropy, k neustále se 
zvyšujícím úbytkům přepravy na železnici. To znamenalo, že pro budování nových 
vysokorychlostních tratí odpadly důvody nedostatku kapacit. Přesto byla koncepce 
dopracována jako výhledový záměr železniční dopravy, a současně se započalo s řešením 
modernizace stávajících hlavních tratí.  

Tento postup odpovídal i přístupu sousedních států a byl prezentován na 1. světovém 
kongresu o vysokých rychlostech na železnici „EURAILSPEED“ v roce 1992 v Bruselu, kde 
byl poprvé prezentován plán výstavby budoucí vysokorychlostní sítě v Evropě a současně 
bylo zdůrazněno, že v nejbližším období je nezbytné se zaměřit na modernizaci 
stávajících tratí zařazených do Dohody AGC. V tomto smyslu pokračovaly práce, které 
vyústily ve  stanovení prioritních koridorů v souladu s evropskými plány rozvoje železnic, 
vzájemně na sebe navazujících.  

Modernizace stávajících železničních tratí ČR na parametry dané mezinárodními 
dohodami se stala proto prioritou na období do roku 2010, což opětně potvrdila vláda 
v roce 1998 ve schválené Dopravní politice státu, v roce 1999 v  Návrhu rozvoje 
dopravních sítí v ČR do roku 2010 a v roce 2001 v Harmonogramu a finančním zajištění 
realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice. V souladu s těmito 
dokumenty probíhá v současné době v naší republice rozvoj nejen železniční, ale i dalších 
dopravních sítí naší dopravní soustavy. 

Své místo v těchto dokumentech má i příprava na výstavbu nových 
vysokorychlostních tratí, a to návazně na postup výstavby vysokorychlostních tratí 
v rámci rozvoje evropské sítě. Kladně lze hodnotit zpracování studie „Koridory VRT na 



území ČR“, která v podstatě novelizovala dříve zpracované koncepční materiály pro 
výstavbu vysokorychlostních tratí na našem území. Tento materiál po rozsáhlém a 
složitém veřejnoprávním projednání, které v některých případech není ještě ukončeno, se 
stal základním podkladem pro zajištění územní ochrany v územních plánech velkých 
územních celků pro budoucí vedení železničních vysokorychlostních tratí, což uložila vláda 
ve svém usnesení č. 741 z 21. července 1999 k Návrhu rozvoje dopravních sítí v České 
republice do roku 2010. Případná výstavba nových vysokorychlostních tratí pro traťovou 
rychlost připadá v úvahu až kolem roku 2015 s rozhodujícím financováním ze 
zahraničních zdrojů zemí, profitujících z evropského tranzitu. Pro zdůvodnění dřívější 
realizace těchto tratí, kde výstavba jednoho km představuje náklady kolem 400 mil. Kč, 
na našem území nejsou prozatím ekonomické podmínky, tj. dostatečně silné zátěžové 
proudy. 

Přestože se jedná o projekt budoucnosti je podle mého názoru nezbytné postupně se 
připravovat v oblasti vývojové a výzkumné základny na aplikaci tohoto projektu v našich 
podmínkách. Do přípravy bude nutné plně zapojit nejen výzkumně vývojovou základnu 
našeho resortu, ale i naše vysoké školy. Na tomto úseku nás čeká ještě hodně práce. 
Rovněž přípravu na financování tohoto projektu nesmíme zanedbat. V tomto směru vyvíjí 
velkou aktivitu Dopravní fakulta ČVUT Praha a je třeba ji také ocenit. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně úspěchů Vašemu jednání a vyjádřil 
přesvědčení, že výsledky budou využity při další přípravě projektů rozvoje železniční 
dopravy, které jsou stanoveny dopravní politikou státu a dalšími dokumenty přijatými 
vládou. 


