


SOUČASNÁ POZICE
DÁLKOVÉ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVYDÁLKOVÉ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

V ČESKÉ REPUBLICE



• Dopravně-politicko-ekonomický rámec dálkové osobní dopravy• Dopravně-politicko-ekonomický rámec dálkové osobní dopravy
• Přepravní proudy v rámci ČR a střední Evropy
• Časová dostupnost rozhodujících sídel ČRp j



V roce 2006 byl dle Ročenky dopravy ČR přepraven 
následující počet cestujících:následující počet cestujících:

železniční dopravou 183,0 mil.železniční dopravou 183,0 mil.
veřejnou autobusovou dopravou 387,7 mil.
leteckou dopravou 6,7 mil.
vnitrozemskou vodní dopravou 1,1 mil.
městskou hromadnou dopravou 2 238,0 mil.

tj. veřejnou dopravou celkem 2 816,6 mil.

individuální automobilovou dopravou            2 160,0 mil.

tj. celkem 4 976,6 mil.

Železnice přepravila 3,7 % z celkového počtu osob.

– Dopravně-politicko-ekonomický rámec 

Železnice přepravila 3,7 % z celkového počtu osob.

p p ý
– dálkové osobní dopravy



V roce 2006 byl dle Ročenky dopravy ČR dosažen
následující počet oskm:následující počet oskm:

železniční dopravou 6 921,9 mil. oskmželezniční dopravou 6 921,9 mil. oskm
veřejnou autobusovou dopravou 9 501,1 mil. oskm
leteckou dopravou 10 233,1 mil. oskm
vnitrozemskou vodní dopravou 12,8 mil. oskm
městskou hromadnou dopravou  13 506,3 mil. oskm

tj. veřejnou dopravou celkem 40 175,2 mil. oskm

individuální automobilovou dopravou     69 630,0 mil. oskm

tj. celkem 109 805,2 mil. oskm

Železnice přepravila 6 3 % z celkového počtu oskm

– Dopravně-politicko-ekonomický rámec 

Železnice přepravila 6,3 % z celkového počtu oskm.

p p ý
– dálkové osobní dopravy



V roce 2006 byla dle Ročenky dopravy ČR dosažena
následující přepravní vzdálenost:následující přepravní vzdálenost:

železniční dopravou 37,8 kmželezniční dopravou 37,8 km
veřejnou autobusovou dopravou 24,5 km
leteckou dopravou 1525,1 km
vnitrozemskou vodní dopravou 11,7 km
městskou hromadnou dopravou  6,0 km

tj. veřejnou dopravou celkem 14,3 km

individuální automobilovou dopravou              32,2 km

tj. celkem 22,1 km

Železnici patří 1 místo v pozemní dopravě

– Dopravně-politicko-ekonomický rámec 

Železnici patří 1. místo v pozemní dopravě.

p p ý
– dálkové osobní dopravy



V roce 2006 byly dle Ročenky dopravy ČR vloženy
následující finance do infrastruktury:následující finance do infrastruktury:

železniční dopravy 13 330,5 mil. CZKželezniční dopravy 13 330,5 mil. CZK
silniční dopravy 42 267,5 mil. CZK
letecké dopravy 2 013,8 mil. CZK
vodní dopravy 526,7 mil. CZK

tj. celkem 58138,5 mil. CZK

Železnici patří 2. místo.

– Dopravně-politicko-ekonomický rámec p p ý
– dálkové osobní dopravy



– Přepravní proudy na silnici



– Přepravní proudy na železnici



– Trasy letecké dopravy



–Časová dostupnost rozhodujících sídel




