
PERSPEKTIVY NAPOJENÍ ČESKÝCH DRAH NA EVROPSKOU 
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ. 

 
Antonín BLAŽEK 

Ing. Antonín BLAŽEK, vedoucí oddělní integrace do EU, odbor podnikové strategie GŘ ČD, 
nabř. L. Svobody 1222, Praha 1  

 
Je známo, že vysoké rychlosti jsou jedním ze špičkových produktů při renesanci 

železniční dopravy. Právě nejmodernější technologie výstavby tratí a výroby komfortních 
a spolehlivých vozidel vyvracejí mýtus, že rozvoj železniční dopravy skončil v minulém 
století. Všude tam, kde je cestovní doba výrazněji kratší než u automobilu a podobná té 
u letadla při započtení doby potřebné na dopravu z centra města na letiště a zpět, 
přibývají okamžitě noví zákazníci. Pojďme se tedy podívat jaké jsou v současné době 
z tohoto pohledu zkušenosti v Evropě a jaké možnosti z toho plynou pro Českou 
republiku.  

 
Mezinárodní železniční unie (UIC) vytvořila již v roce 1986 studii pro zajištění 

celoevropské vysokorychlostní sítě. V roce 1989 předložila UIC tento návrh Evropské 
komisi. Po její pozitivní reakci byla vytvořena první transevropská síť (TEN). V posledních 
letech Evropská komise ve své Bílé knize ”Evropská dopravní politika do roku 2010” 
zvýšila podporu EU projektům v evropském zájmu. V květnu 2001 byla započata rozsáhlá 
dopravní prognóza pro roky 2010 a 2020, první výsledky byly prezentovány na kongresu 
Eurailspeed v Madridu ve dnech 23. – 25. října 2002.  

Zaznamenaný vývoj ukazuje velký úspěch vysokých rychlostí. Přepravní výkony na 
vysokorychlostních tratích (VRT) se v letech 1995 - 2001, tedy za pouhých 6 let 
zdvojnásobily (ze cca 30 mil. osobkm na více jak 65 mil. osobkm). Z uvedeného vyplývá, 
že zvláště letecká doprava na krátké vzdálenosti může být převzata kolejovou dopravou.  

Možná si při čtení těchto řádků čtenář pomyslí, že to je až dost a že více už evropské 
státy financovat stejně nemohou. Pro malé srovnání si dovolím poukázat na to, jak 
vypadá obdobný vývoj u dálnic. Dálnice mají podobný význam pro silniční dopravu jako 
nové tratě pro dopravu kolejovou. V současné době je v EU pojízdná síť cca 50 000 km 
dálnic, v uplynulých 10 letech narůstala ročně průměrně o 1 000 km, v období do roku 
2010 by měl tento roční růst činit dokonce 1 600 km. To ukazuje, že možnosti ve 
výstavbě nebyly ani zdaleka vyčerpány a prostředky vynakládané do výstavby dálnic jsou 
v evropském měřítku řádově desetinásobkem objemu vloženého do výstavby nových 
tratí. Rozsah nákladů na výstavbu VRT leží v Evropě mezi 10 a 20 milióny EUR/km. 
Náklady závisí na tom, jestli se trať staví pro smíšený provoz či pouze pro rychlou osobní 
dopravu, zvlášť významně však závisí i na topografii území. Nová výstavba se dá 
v zásadě obhájit, pokud je vyžadována z důvodů kapacity nebo kvality. Dosud 
realizované nové tratě vedly ke snížení cestovní doby přibližně na polovinu.  

Další podpora výstavby závisí velmi na rozhodnutí národních vlád a stává se 
důležitým nástrojem při tvorbě dopravní politiky, zejména ve vztahu k trvale 
udržitelnému rozvoji a s ohledem na životní prostředí. Rozsah zatížení životního prostředí 
dopravou je zřejmý z jejích externích nákladů. Dle studie firmy INFRAS v roce 1995 
z celkových 530 miliard EUR vyvolaných externích nákladů připadlo 92 % na silnici, 6 % 
na leteckou dopravu a pouze 1,9 % na železnici. Za tento pozitivní výsledek vděčí 
železnice skutečnosti, že vlaky vykazují nejnižší měrnou spotřebu energie. Železnice je 
tedy nejefektivnější ve využívání energie a produkuje jen minimum odpadních plynů. 
Elektrická trakce navíc umožní v budoucnosti přechod na obnovitelné zdroje. Pro 
zastavení současného vysokého nárůstu emisí CO2 je nutná cílená dopravní a ekologická 
politika. Státní dopravní politika v oblasti infrastruktury musí silněji vyžadovat výstavbu 
železničních sítí. Přesunem části dopravní zátěže ze silnic a ze vzduchu na železnici je 
vyšší šance udržet mobilitu obyvatelstva. 

 



A co nás tedy v budoucnu čeká? 

V roce 2010 by se mělo v Evropě jezdit na přibližně 6.000 km nových tratí. To je 
skoro dvojnásobek oproti dnešku a vyžaduje to roční nárůst o 300 km. Tento odhad lze 
považovat za reálný, neboť mnoho z plánovaných tratí je již ve výstavbě. V západní 
Evropě pak tato síť umožní vedle nadále dominující osobní dopravy také nové produkty 
jako noční vlaky nebo nákladní rychlostní vlaky na vzdálenosti 1 000 až 2 000 km. 
V těchto úvahách však chybí nové tratě v oblasti zemí střední a východní Evropy. Tato 
situace je velmi neuspokojivá, i když vlastní stavba nových tratí vyžaduje v průměru 
něco okolo pěti let. Navíc však je v oblasti přípravy nutno počítat s 5 – 10 lety, aby se 
vytvořil právní rámec pro výstavbu - výkup pozemků, model vlastnictví, financování atd.  

 

Jaké jsou tedy perspektivy napojení Českých drah na evropskou 
vysokorychlostní síť? 

České dráhy si plně uvědomují důležitost vysokorychlostní železniční dopravy, 
a proto se zapojují do mezinárodních aktivit řešících tuto problematiku. České dráhy byly 
první železnicí ze zemí střední a východní Evropy, která měla svého zástupce ve skupině 
Mise vysokých rychlostí UIC. Důvodem, proč na mapě plánů vysokorychlostních 
evropských sítí do roku 2010 zatím chybí nové tratě v kandidátských zemích, je 
především to, že jde o tak investičně náročné celky, že jejich výstavbu nemohou zaplatit 
pouze vnitrostátní přepravní proudy. Již nyní však existují velmi silné přepravní vztahy 
i mezi zeměmi EU a Českou republikou, které jsou však realizovány především 
automobilovou a leteckou dopravou. Po vstupu ČR do EU lze navíc očekávat ještě 
výrazné zvýšení těchto přeprav. V rámci UIC tedy podaly ČD návrh na vznik skupiny 
řešící vysokorychlostní připojení Prahy, Vídně a Varšavy. Pracovní tým sestávající ze 
zástupců železnic DB, SNCF, ÖBB, PKP a ČD vypracoval ve spolupráci s nezávislými 
experty základní teze popisující možnosti využití VRT k propojení významných měst 
střední a východní Evropy a k napojení na síť v západní Evropě.  

Poté byla v roce 2001 zadána předběžná studie, aby prozkoumala rozšíření 
západoevropské sítě o stavby ve směru východ. (nejprve do České republiky, Polska a 
Rakouska). Studie byla financována z rozpočtu UIC (15 tisíc EUR) a jako zpracovatel byl 
vybrán polský železniční výzkumný ústav CNTK. Ten měl za úkol připravit podklady 
potřebné pro vypracování studie proveditelnosti evropské vysokorychlostní spojovací sítě 
Východ – Západ a vypracovat její zadání. Dále měl analyzovat současné a očekávané 
přepravní proudy směřující do našich hlavních měst z EU, posoudit stav železničních tratí 
na našem území po dokončení modernizace hlavních koridorů a zdůvodnit nutnost 
výstavby nových vysokorychlostních tratí. Analýze krátkodobého výhledu posloužil známý 
fakt, a sice že na českém území bude vzhledem k terénním podmínkám i po modernizaci 
vybraných koridorů a při použití vlaků s naklápěcí technikou zvýšení rychlosti pouze 
v některých úsecích na maximálně 160 km/hod. Tyto parametry rozhodně nezajistí 
železnici konkurenceschopnost a neuspokojí nároky zákazníků ve 21. století. Předběžná 
studie tedy splnila svůj úkol – obhájila nutnost výstavby vysokorychlostních tratí a 
posloužila jako podklad k jednání s institucemi EU s cílem zajistit financování projektu.  

V roce 2002 byla dokončena obsáhlá prognóza osobní dopravy v západní Evropě pro 
roky 2010/2020, mapující osobní dopravu v 15 zemích EU včetně Švýcarska a Norska. 
Tato studie byla velmi dobře přijata a zásluhou iniciativy pracovní skupiny, jejímž členem 
jsou i České dráhy, UIC nyní rozhodla zafinancovat její rozšíření o spojení do Polska 
a České republiky. Z rozpočtu UIC na to bude uvolněno 80 tisíc EUR a toto rozšíření 
provedou zpracovatelé zmíněné prognózy (Intraplan, IMTrans/INRETS) z důvodu zajištění 
věcné návaznosti. Jako podkladový materiál by měla posloužit i již uzavřená předběžná 
studie CNTK. Studie posoudí také možnost vybudování a provozování evropské 
vysokorychlostní sítě jako nadnárodního systému, provozovaného společným konsorciem 
zúčastněných železnic. Česká republika rozhodně nechce zůstat stát stranou. 

 
Na závěr několik číselných údajů, hovořících pro výstavbu vysokorychlostních tratí 

v České republice: 
 



1. Délka trati 
Úsek 1999 2010 - po 

modernizac
i 

2020 - 
nová  
VR trať 

Praha – hranice CZ / Něm. (- Nürnberg) 231 km 225 km 145 km 
Praha - hranice CZ / Něm. (- Berlin) 141 km 141 km 93 km 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Linz) 227 km 222 km --- 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Gmünd, Wien) 186 km 185 km --- 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Wien) / SK (- 
Bratislava) 

321 km 319 km 274 km 

Praha - hranice CZ / Polsko (- Warszawa) 382 km 377 km 382 km 
(Wien -) hranice CZ / Rak. - hranice CZ / 
Polsko (- Warszawa) 

213 km 213 km 238 km 

 
2. Jízdní doba 

Úsek 1999 2010 - po 
modernizac
i 

2020 - nová 
VR trať 

Praha - hranice CZ / Něm. (- Nürnberg) 3 h 37 min 2 h 21 min 0 h 48 min 
Praha - hranice CZ / Něm. (- Berlin) 2 h 18 min 1 h 30 min 0 h 28 min 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Linz) 3 h 50 min 2 h 21 min --- 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Gmünd, Wien) 3 h 04 min 1 h 40 min --- 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Wien) / SK (- 
Bratislava) 

4 h 00 min 2 h 53 min 1 h 17 min 

Praha - hranice CZ / Polsko (- Warszawa) 5 h 01 min 3 h 33 min 1 h 51 min 
(Wien -) hranice CZ / Rak. - hranice CZ / 
Polsko            (- Warszawa) 

3 h 29 min 2 h 05 min 1 h 11 min 

 
3. Maximální rychlost 

Úsek 1999 2010 - 
po 
moderniz
aci 

2020 - 
nová  
VR trať 

Praha - hranice CZ / Něm. (- Nürnberg) 100 km/h 160 km/h 300 km/h 
Praha - hranice CZ / Něm. (- Berlin) 160 km/h 160 km/h 300 km/h 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Linz) 100 km/h 160 km/h --- 
Praha - hranice CZ / Rak. (- Gmünd, 
Wien) 

100 km/h 160 km/h --- 

Praha - hranice CZ / Rak. (- Wien) / SK (- 
Bratislava) 

140 km/h 160 km/h 300 km/h 

Praha - hranice CZ / Polsko (- Warszawa) 160 km/h 160 km/h 300 km/h 
(Wien -) hranice CZ / Rak. - hranice CZ / 
Polsko (- Warszawa) 

120 km/h 160 km/h 300 km/h 

 
Pro toho, kdo ještě stále pochybuje o potřebě výše uvedených staveb, malé 

zamyšlení:  
 
V současné době jsme na české železnici svědky z historického pohledu významných 

stavebních a investičních úspěchů. Jsou v poměrně rychlém tempu dokončovány úseky 
tranzitních tzv. Pan-evropských koridorů. Další jsou rozestavěny nebo se jejich výstavba 
intenzivně připravuje. Všechny tyto železniční magistrály jsou ale modernizovány vesměs 
ve stávajících trasách, které vznikly před 130 – 160 lety a vzhledem k členitosti terénu 
na nich nebude moci být dosahováno rychlosti vyšší než 160 km/h. O nutnosti této 
modernizační činnosti jistě není pochyb. Jde ale především o odstranění podudržovanosti 
z minulých let a uvedení do normového stavu za použití současných technologií. Dále je 



třeba si uvědomit, že například po dokončení tzv. 3. národního koridoru na rameni Praha 
- Cheb, tj. přibližně v roce 2010 bude pro spojení z Prahy do Norimberka a dále do 
centrální části SRN k dispozici na území ČR trať většinově pro rychlost 120 km/h, 
v krátkých úsecích maximálně do 160 km/h. To zhruba 6 let po přijetí do EU není 
opravdu mnoho. Výstavbu VRT je tedy nutné, díky integračnímu procesu pojímat 
celoevropsky. Česká republika není evropskou periferií, je integrální součástí Evropy, 
kterou je nutno kvalitativně připojit na evropskou dopravní soustavu. Od vstupu do 
Evropské unie očekáváme mj. právě naplnění této vize v realitu.  

 

Resumé 
Vysoké rychlosti jsou jedním ze špičkových produktů při renesanci železniční 

dopravy. Všude tam, kde je cestovní doba výrazněji kratší než u automobilu a podobná 
té u letadla při započtení doby potřebné na dopravu z centra města na letiště a zpět, 
přibývají okamžitě noví zákazníci. České dráhy si plně uvědomují důležitost 
vysokorychlostní železniční dopravy, a proto se zapojují do mezinárodních aktivit řešících 
tuto problematiku. V rámci UIC se ČD spolupodílí na vypracování studie, která posoudí 
možnost vybudování a provozování evropské vysokorychlostní sítě jako nadnárodního 
systému, provozovaného společným konsorciem zúčastněných železnic. Česká republika 
rozhodně nechce zůstat stát stranou. 


