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Anotace 
První studie vedení vysokorychlostních tratí v ČR byly zpracovány na počátku 

sedmdesátých let minulého století. Dnešní variantní trasy jsou výsledkem studie 
„Koordinace VRT s modernizací stávajících tratí“, která vznikla na základě mezinárodních 
jednání a vyhodnocení zejména ekonomické náročnosti projektu. 

Síť VRT vychází z tras panevropských dopravních koridorů. Vede v hlavních trasách 
mezinárodních přepravních proudů a zároveň spojuje nejvýznamnější místa v ČR. 

Územní ochrana koridorů VRT je zajišťována zejména prostřednictvím územních 
plánů vyšších územních celků. 

 
 
Pro velké přepravní proudy cestujících mezi nejdůležitějšími evropskými centry 

a aglomeracemi nejlépe vyhovují vysokorychlostní spoje, které jsou konkurenceschopné 
nejen vůči automobilové, ale i vůči letecké dopravě. Proto všechny členské země EU 
v současnosti upřednostňují pro spojení v důležitých směrech právě tento systém (dnes 
přes 2 000 km)nebo modernizují stávající tratě na rychlost nejméně 200 km/hod. Cílem 
těchto snah je vytvořit základní evropskou síť vysokorychlostních a k nim doplňkových 
tratí, které by pomohly naplnit myšlenku sjednocené Evropy a to volný pohyb osob, 
kapitálu a zboží po celém území EU. I z tohoto důvodu se nemůže systém VRT omezit 
pouze na vnitrostátní sítě, ale musí dojít k evropskému propojení těchto sítí.  

Po vybudování vysokorychlostního železničního spojení by mohly odpadnout nároky 
na méně ekologické způsoby dopravy, kterými jsou letecká, individuální nebo autobusová 
doprava. 

 

Úvodem trochu z historie 
První studie vedení vysokorychlostních tratí v ČR byly zpracovány na počátku 

sedmdesátých let minulého století. Z této dohody vyšla koncepce, která předpokládala 
další kapacity na směrech hlavních mezinárodních tahů. Začátkem roku 1989 přijala 
tehdejší vláda ČSSR tuto koncepci a začaly práce na koncepční studii VRT. V roce 1990 
však v důsledku politických a následně hospodářských změn nejen v Československu, ale 
v celé střední a východní Evropě, došlo k poklesu přepravních výkonů po železnici. Tato 
situace vedla k zadání nové studie s názvem „Koordinace VRT s modernizací stávajících 
tratí“. Výsledkem všech prací a mezinárodních jednání na toto téma byl výběr takové 
varianty řešení, při které byla hlavním kritériem ekonomická náročnost projektu. Z toho 
vyplývá, že po vyhodnocení všech zpracovaných studií bylo rozhodnuto o upřednostnění 
modernizace, případně optimalizace stávajích tratí, které byly zařazeny do čtyř tzv. 
tranzitních železničních koridorů českých drah, označených I. – IV. Tyto jsou součástí 
10 panevropských multimodálních dopravních koridorů, z nichž čtvrtý a větev šestého 
procházejí územím ČR. Je snahou ČR prodloužit na své území X. koridor z rakouského 
Lince do Prahy. 

K tomu přistupuje zájem ČR používat pro vlaky vyšších rychlostí vozidla s výkyvnou 
skříní typu Pendolino.  

V roce 1995 byla firmou SUDOP Praha, a.s. dopracována studie Územně–technické 
podklady „Koridory VRT v ČR“ podle zák. č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), odsouhlasená MD a bývalým Ministerstvem hospodářství. Studie 
vychází z předpokladu napojení VRT v ČR na západoevropskou vysokorychlostní 



železniční síť, přičemž po území ČR by měly být VRT vedeny co nejkratším směrem se 
zapojením Prahy, Brna a Ostravy. Výsledkem této studie je návrh tras, sloužící pro 
zabezpečení územní ochrany koridorů a stanovení podmínek, za kterých bude výstavba 
VRT rentabilní. 

Pozn.: 
Koordinace vedení tras VRT vychází z mezinárodních dohod a projektů, které zpracovávají 

nadnárodní organizace. Jedná se zejména o dohody AGC (Evropská Dohoda o hlavních 
mezinárodních železničních tratích) a AGTC a projekty EHK/OSN a EU. Nejvhodnější místa napojení 
železniční sítě ČR na transevropskou vysokorychlostní síť byla hledána na základě rozhodnutí Rady 
ES z října 1993 o tvoření vysokorychlostních tratí, pozemních komunikací, kombinované a lodní 
dopravy. 

 
Návrhové parametry pro trasy byly stanoveny na základě zkušeností z budování 

železnice vysokých rychlostí ve Francii a Německu – max. sklon trati 12 °/oo, min. 
poloměry oblouků 7 000 m, v extrémních podmínkách pak 18 °/oo a 5 000 m. Rychlost 
vlaků 250 až 300 km/hod. 

Od roku 1995 se problematikou koridorů VRT nikdo koncepčně dále nezabýval 
s výjimkou řešení některých železničních uzlů. V Dopravní politice ČR z roku 1998, 
Koncepci rozvoje dopravy a spojů ČR z roku 2000 i v Návrhu rozvoje dopravních sítí do 
roku 2010 se uvádí, že budování vysokorychlostních tratí jako součástí celoevropské sítě 
není do roku 2010 reálné , ale je zabezpečováno územní ochranou jednotlivých koridorů 
v územních plánech velkých územních celků. Pro záměr vybudovat VRT pouze na českém 
území není dostatečné ekonomické zdůvodnění, vyplývající z dostatečně silných 
zátěžových proudů. 

 
Síť VRT v ČR vychází z tras panevropských dopravních koridorů – vede v hlavních 

trasách mezinárodních přepravních proudů a zároveň spojuje nejvýznamnější místa 
v ČR.Místa, ve kterých by měly zastavovat osobní vysokorychlostní vlaky, můžeme v ČR 
rozdělit do tří úrovní podle důležitosti: 

o Praha – hlavní město ČR, nejvýznamnější cíl a zdroj cestujících v mezinárodním 
i vnitrostátním pohledu, křižovatka VRT. VRT budou na okraji města napojeny na 
stávající (zmodernizovanou) železniční síť a všechny vlaky budou projíždět 
městem tak, aby cesta cestujících ze stanice VRT k jejich cíli, resp. do stanice 
VRT z jejich výchozího místa byla co nejkratší. Napojení VRT se uvažuje ze 
severu do Vysočan, příp. Bubenče, z východu do Běchovic a od západu 
v Hlubočepech. Předpokládá se, že všechny osobní vlaky budou v Praze 
zastavovat.  

o Brno, Ostrava, Plzeň – po Praze nejvýznamnější místa z dopravního hlediska. 
Rovněž těmito městy budou projíždět vlaky po klasické železniční síti. U Brna se 
uvažuje s variantou výstavby nového terminálu pro osobní dopravu na okraji 
města. Předpokládá se existence osobních vysokorychlostních vlaků, které 
nebudou v těchto městech zastavovat. 

o Ústí nad Labem, Olomouc/Přerov, Jihlava/Havlíčkův Brod – v těchto lokalitách se 
předpokládá výstavba jednoduché stanice pro VRT mimo města s vybudováním 
terminálu na přestup na vlaky využívající klasickou železniční síť, případně jiný 
druh dopravy. Dvě dvouměstí jsou uvedena proto, že stanice bude situována 
někde mezi uvedenými městy. Některé vlaky budou tyto stanice projíždět bez 
zastavení. 

 
V nákladní přepravě se uvažuje především s přepravou poštovních, spěšninových, 

expresních a kusových zásilek, příp. lehkých kontejnerů s tím, že soupravy nákladních 
vlaků budou mít maximální dopravní hmotnost odpovídající hmotnostem vlaků vysokých 
rychlostí, tj. do 500 až 600 t. Stanovená rychlost těchto vlaků bude 160 km/hod. 

V ČR neexistuje závazný dokument, zabývající se projektováním VRT. Některé 
obecné údaje poskytuje ČSN 73 6301, ta však pro traťové rychlosti nad 160 km/hod. 
doporučuje (nikoli pevně určuje) vyhlášky UIC.Všechny vstupní parametry jsou tedy 
kompromisem mezi hodnotami, které požadují různé zdroje údajů s ohledem na 
požadovanou kvalitu, zejména pak vyhláška UIC 703. 



 
Z charakteru provozu vychází i určení základních parametrů tras VRT. Síť je 

rozdělena na úseky: 
Trasa Praha – sever 
Trasa Praha západ 
Trasa Praha – Brno 
Trasa Brno – sever 
Trasa Brno – jih. 
 
Samostatně jsou řešeny průjezdy hlavními železničními uzly: 
Železniční uzel Praha (ŽUP), kde se preferuje zaústění VRT do okrajových stanic ŽUP 

s dalším pokračováním do ŽST Praha hl.n. ve stávajících zrekonstruovaných a 
modernizovaných železničních koridorech.  

Železniční uzel Brno (ŽUB), zde jsou trasy VRT posuzovány s ohledem na varianty 
hlavního nádraží v „přisunuté“ i „odsunuté“ poloze.  

 
Trasa Praha-sever – státní hranice vede přes oblast Lovosic severně ke státní 

hranici. Ve variantě „H2“ ji přechází tunelem pod masívem Krušných hor a navazuje na 
úsek vedoucí po území SRN do oblasti Drážďan. Je součástí spojnice Skandinávie – 
Balkán, tedy nejperspektivnějšího tranzitního směru a zároveň tvoří spojnici hlavních 
měst sousedních států Prahy a Berlína. 

V severní (příhraniční) oblasti bylo vedení trasy podřízeno vytypovanému koridoru, 
který vyplynul z krajinářského hodnocení pro průtah dálnice D 8 Krušnohořím. 

Do ŽUP je tato varianta zaústěna do ŽST Holešovice. Navržené řešení nevylučuje 
možnost vedení vlaků do ŽST Praha hl.n., pro pokračování ve směru Brno je však nutné 
počítat s úvraťovým provozem.  

Varianta „V“ je v ŽUP zaústěna do ŽST Vysočany, vlaky jsou však vedeny až do ŽST 
Praha hl.n. Zaústění do oblasti Vysočan umožňuje i určitou další variabilitu napojení např. 
do traťového úseku Vysočany – Balabenka, nebo Holešovice – Balabenka. Dále je trasa 
vedena tunelovým úsekem až do prostoru Ďáblic, kde vychází na povrch v blízkosti 
přivaděče E55, pokračuje povrchovou trasou až po napojení na trasu dle varianty H2 
u Nových Dvorů. 

Varianta „Letiště“ byla navržena ve snaze zapojit do systému VRT na území ČR 
i leteckou dopravu. Toto řešení bylo opuštěno v průběhu zpracování Metropolitního 
územního plánu města Prahy.  

 
Trasa Praha-západ – státní hranice překračuje státní hranice v oblasti Rozvadova.  
Železniční uzel Plzeň byl předmětem samostatné studie. 
Trasa je rozdělena na 5 variant. Varianta „Z“ vede přes oblast Berouna do ŽST 

Plzeň hl.n. a dále jižně od dálnice D 5 do místa přechodu státní hranice. 
Varianta „R“ je pouze v úseku Praha – Plzeň. Míjí Berounskou kotlinu v jižnější 

poloze. 
Varianta R/Z je kombinací variant R a Z. 
Další varianta řeší vedení VRT ve společném koridoru s dálnicí D 5. 
Varianta „Letiště“ je zapojena do trasy Praha – sever a takto svedená doprava je do 

ŽUP přivedena přes ŽST Praha-Smíchov do ŽST Praha hl.n.  
 
Trasa Praha – Brno je součástí nejzatíženějšího tahu přes republiku a zároveň 

s trasou Brno – Ostrava tvoří páteřní železniční osu spojující nejvýznamnější regiony 
v republice. V železničním uzlu Praha (ŽUP) jsou dvě varianty napojení této trasy. Těmito 
napojovacími body jsou ŽST Praha-Libeň nebo Praha-Vršovice. Ve vzdálenosti cca 20 km 
od Prahy varianty vstupu do ŽUP splývají v jedinou trasu. V obou případech je uvažováno 
s jednokolejnou spojkou umožňující vedení případné nákladní dopravy do ŽST Praha-
Malešice. Volba zaústění je ovlivněna zejména volbou varianty trasy Praha – 
sever.Zaústění této trasy do ŽST Praha-Holešovice nebo přes letiště Ruzyně je spojováno 
se zaústěním trasy Praha – Brno do ŽST Praha-Libeň. Zaústění trasy Praha – sever do 



ŽST Praha-Vysočany je spojováno se zaústěním trasy Praha – Brno do ŽST Praha-
Vršovice. 

V cca 40. km se trasa Praha – Brno rozděluje opět na dvě varianty. Varianta „K“ 
(Kolín) a varianta „HB“ (Havlíčkův Brod). Obě varianty jsou co do délky v podstatě 
totožné. Sklonové poměry jsou si velice podobné. Značný rozdíl je však ve směrových 
poměrech. 

Jižní objezd Kolína je u varianty „K“ koordinován se silničním jižním obchvatem 
města. Trasa dále obloukem východně míjí Kutnou Horu a dostává se k Čáslavi. Zde jsou 
velice stísněné prostorové poměry. Jsou zde významné objekty Ministerstva obrany, 
hodnotné přírodní lokality (obora Kačina) a historicky významná území. Dále je trasa 
vedena bez význačných územních střetů a konfliktů Českomoravskou vrchovinou. Jižně 
obchází CHKO Žďárské vrchy a přibližuje se k Brnu. Trasa předpokládá ve dvou místech 
(výhybna Hlízov směr Kolín a odbočka Ořechov) napojení na modernizovanou trať, což 
současně vytváří možnost pro etapizaci výstavby trasy VRT. 

V základní variantě vstupuje trasa do železničního uzlu Brno (ŽUB) do ŽST Horní 
Heršpice, tzv. jižní vjezd. Jako alternativa k tomuto uspořádání je zpracován návrh 
severního vjezdu do ŽUB.    

Trasa podle varianty „HB“ dříve opouští rovinaté území mezi Prahou a Kolínem 
a sklání se k jihovýchodu na Vysočinu. Napojení na stávající stav do mezistaničního 
úseku Okrouhlice – Havlíčkův Brod umožní vedení vlaků od Jihlavy a Žďáru nad Sázavou 
přes Havl. Brod na VRT. Pro napojení na stávající stav v ŽUB lze uvažovat jak se 
severním, tak i s jižním vjezdem do ŽUB. 

Variantní řešení napojení VRT do ŽUB Brno ve všech směrech předpokládá nejenom 
existenci stávajícího hlavního nádraží v tzv. „přisunuté“ poloze, ale i novou, tzv. 
„odsunutou“ polohu hlavního nádraží.  

 
Trasa Brno-sever – státní hranice vychází ze ŽUB podél stávající trati „Vláry“. 

U variantního napojení Brna podél přerovské trati je významným prvkem v trase letiště 
Tuřany, pod nímž projde trasa tunelem. 

Ve střední části prochází trasa VRT střední Moravou a to severovýchodním odklonem 
od Vyškova a s cílem obsluhy tohoto území – železničnívh uzlů Olomouce a Přerova, kde 
je navrženo zřízení zastávky „Střední Morava“. 

Ze střední Moravy je VRT vedena Moravskou bránou ve směru na Ostravu 
s maximálně možným omezením střetů s dálnicí D 47 a průplavním spojením D-O-L. 

Průchod ostravskou aglomerací (od Ostravy-Svinova do Bohumína) je téměř 
jednoznačně limitován stávající rozsáhlou zástavbou a kolejištěm. Proto je zde trasa VRT 
vedena v podstatě stávajícím kolejištěm s jeho úpravami a vybudováním zastávky ve 
Svinově nebo na hlavním nádraží. Severní část trasy od Bohumína je dána polohou 
Dětmarovické elektrárny a místem napojení na státní hranici s Polskou republikou. 

 
Trasa Brno-jih – státní hranice podchází silnici R 52 a komerční zónu tunelem 

o délce 8 425 m. Ačkoliv je trasa vedena v příznivém terénu, je technicky náročná a to 
zejména v místě křížení se ŽST Břeclav. 

Vysokorychlostní tratě jsou liniovou stavbou, která významně ovlivní životní prostředí 
na rozsáhlých územích. Síť VRT se dotkne chráněných krajinných oblastí, územních 
systémů ekologické stability, vodního, půdního i lesního hospodářství, geologických 
ložisek.  

Významným a specifickým fenoménem bude z hlediska vlivu na životní prostředí 
hluk. Proč? Hluk se při tak vysokých rychlostech chová jiným způsobem, než na jaký 
jsme zvyklí u standardních či modernizovaných tratí. Průjezd vlaku se akusticky více 
podobá spíš výstřelu než liniovému zdroji, mění se frekvenční spektrum hluku i jeho 
zdroje. 

Možné negativní vlivy VRT na životní prostředí musí být již v rámci přípravy 
zmapovány a vyhodnoceny tak, aby byly v maximální možné míře splněny ochranné 
podmínky.  

 



Územní ochrana koridorů VRT je zajišťována zejména prostřednictvím územních 
plánů vyšších územních celků. Trasy VRT však nejsou ve schválených ÚP VÚC součástí 
závazné části, nejsou proto závazně vymezeny ani v územních plánech obcí .  

Nedostatkem je nejednotnost výkladu Ministerstva pro místní rozvoj a variantní 
řešení tras. Návrhy územních plánů obcí jsou schvalovány bez územní ochrany této 
nadmístní dopravní tepny a legislativně tím není chráněna žádná aktuální trasa. Jak bylo 
výše uvedeno, trasy mají značné dopady do území, možnosti variantního řešení se rychle 
zužují zástavbou v atraktivních částech měst a jejich okolí (viz Brno).  

V zájmu souladu územně plánovacích dokumentací chceme ve spolupráci 
s pořizovateli ÚP VÚC projednat a vyhodnotit stávající varianty tras VRT , aby výsledná 
invariantní trasa byla jako výhled územně chráněna ve všech stupních územních plánů. 

V současné době jsou již na základě dohody s odborem územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna (MMB) 
zpracovány studie – posouzení dvou severních a dvou jižních variant (vč. dalších dvou 
subvariant) tras VRT vedených územím Jihomoravského kraje do ŽU Brno. Na základě 
stanovisek dotčených orgánů a organizací a po projednání s dotčenými obcemi navrhnou 
Krajský úřad a MMB výslednou trasu, která bude územně chráněna. 

Ministerstvo dopravy současně zadává aktualizaci a doplnění územní studie „Koridory 
VRT v ČR“ s cílem postupného omezení počtu variant tras VRT a vyznačení invariantních 
tras na celém území ČR.  

 
Systém VRT se obzvláště hodí do geografického a demografického kontextu Evropy. 

Obyvatelstvo je zde koncentrováno ve velkých aglomeracích, představujících množství 
dopravních pólů, jejichž vzájemná vzdálenost je průměrná (200 až 1000 km).Vysoká 
rychlost vlaků tu poskytuje kompatibilní nabídku dopravy , což vyhovuje zejména při 
jednodenních cestách. Vedle denních spojení se jeví nadějná možnost na vedení nočních 
spojů, které by se měly výrazněji prosadit při vývoji evropské sítě VRT. 

Pro naši dopravní infrastrukturu je žádoucí, aby koridory VRT tvořily spolu 
s modernizovanými stávajícími vybranými tratěmi železniční sítě ČD jednotný celek. 

 
 

Resume 
First studies on high-speed railway lines (VRT) in the Czech Republic were elaborated 

in the beginning of seventies of last century. The current optional lines are results of the 
study “Coordination of VRT with modernisation of existing lines” which arose on the basis 
of international negotiations and especially evaluation of economic demand of the 
project. 

The VRT network comes from lines of Pan-European Transport corridors. It goes 
along the main lines of international traffic flows and at the same time connects the most 
important places in the Czech Republic. 

The area protection of VRT corridors is ensured primarily by the ground plan of upper 
territorial unit (NUTS 3). 


