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Historie rychlHistorie rychl éé ddáálkovlkov éé dopravy dopravy 
v v ČČeskoslovenskueskoslovensku

19361936 Praha Praha –– Bratislava       Bratislava       4 h 16 min4 h 16 min



Historie rychlHistorie rychl éé ddáálkovlkov éé dopravy dopravy 
v v ČČeskoslovenskueskoslovensku

1964 Praha 1964 Praha –– Bratislava       5 h 10 minBratislava       5 h 10 min



Historie rychlHistorie rychl éé ddáálkovlkov éé dopravy dopravy 
v v ČČeskoslovenskueskoslovensku

20112011 Praha Praha –– Bratislava       3 h 45 min s naklBratislava       3 h 45 min s nakl ááppěěnníímm
4 h 124 h 12 bez naklbez nakl ááppěěnníí



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy

�� 1935 rozhodnut1935 rozhodnutíí o výstavbo výstavběě ddáálniclnic

�� 1939 zah1939 zaháájenjeníí výstavbyvýstavby

�� 1950 zastaven1950 zastaveníí výstavby dvýstavby dáálniclnic

�� 1966 rozhodnut1966 rozhodnutíí o výstavbo výstavběě ddáálnic lnic 
v v ČČSSRSSR

�� 2011 výstavba st2011 výstavba stáále pokrale pokraččujeuje



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy



DobovDobov áá situacesituace



DobovDobov áá situacesituace



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy



Rozvoj dopravyRozvoj dopravy



Budoucnost dopravy  Budoucnost dopravy  

�� 2017 dokon2017 dokonččeneníí ddáálnice Bratislava lnice Bratislava ––
KoKoššiceice

�� RozRozšíšířřeneníí ddáálnice Praha lnice Praha –– BrnoBrno
�� DokonDokonččeneníí ddáálnilniččnníích ch úúseksekůů v v ČČRR
�� PokraPokraččovováánníí výstavby koridorvýstavby koridorůů v v ČČR R 

(oprava trat(oprava tratíí do normovdo normovéého stavu za ho stavu za 
vysokých nvysokých náákladkladůů))

�� PokraPokraččovováánníí výstavby koridoru Bratislava výstavby koridoru Bratislava 
–– ŽŽilina ilina -- KoKoššiceice



Budoucnost dopravy  Budoucnost dopravy  



Budoucnost dopravy  Budoucnost dopravy  



PorovnPorovn áánníí silnice a silnice a žželeznice  eleznice  

�� 2011 2011 
�� ddáálnice lnice ČČR R –– 1165 km1165 km
�� ddáálnice SR lnice SR -- 420 km420 km
�� VýhledVýhled
�� ddáálnice lnice ČČR celkem 2180 kmR celkem 2180 km
�� ddáálnice SR celkem    705 kmlnice SR celkem    705 km
�� na Slovensku zbývajna Slovensku zbývajíí neobtneobtíížžnněějjšíší

a nejdraa nejdražžšíší úúsekyseky



PorovnPorovn áánníí silnice a silnice a žželeznice  eleznice  
Na Na žželeznici je s deleznici je s dáálniclnicíí porovnatelnporovnatelnáá

vysokorychlostnvysokorychlostníí tratraťť
(rychlost nad 200 km/h)(rychlost nad 200 km/h)

Stav 2011Stav 2011

ČČR R –– 0 km0 km
SR SR –– 0 km0 km
Výhled do roku 2020Výhled do roku 2020

ČČR R –– 0 km0 km
SR SR –– 0 km0 km



PorovnPorovn áánníí silnice a silnice a žželeznice  eleznice  

NepoNepoččííttááme me –– li pli přřeloeložžky tratky tratíí v rv ráámci tmci těžěžby uhlby uhlíí a a 
modernizace poslednmodernizace posledníímu novostavbami tratmu novostavbami tratíí
jsou jsou 
v v ČČR:R:

Brno Brno –– TiTiššnov nov –– ŽďŽďáár nad Sr nad Sáázavou zavou –– HavlHavlííččkkůův Brodv Brod dokondokonččenenáá v roce v roce 
19531953

DDěětmarovicetmarovice –– KarvinKarvináá –– Louky nad OlLouky nad Olšíší dokondokonččenenáá v roce 1963v roce 1963

Ostrava VOstrava Víítkovice tkovice –– Ostrava Ostrava SvinovSvinov dokondokonččenenáá v roce 1964v roce 1964

v SR:v SR:
HronskHronskáá DDúúbrava brava –– BanskBanskáá ŠŠtiavnicatiavnica dokondokonččenenáá v roce 1949v roce 1949

PodolPodolíínecnec –– PlavePlavečč dokondokonččenenáá v roce v roce 19661966
MaMaťťovceovce ŠŠRTRT––HaniskaHaniska ppřři i KoKoššiciachiciach ŠŠRTRT dokondokonččenenáá v rocev roce 19661966



PorovnPorovn áánníí silnice a silnice a žželeznice  eleznice  

Výstavba dVýstavba dáálnice Bratislava lnice Bratislava –– ŽŽilina ilina –– KoKoššice pice přřininášíáší sice sice 
podstatnpodstatnéé zkrzkráácenceníí cestovncestovníí doby, avdoby, avššak stak stáále je le je 
cestovncestovníí doba dlouhdoba dlouháá (cca 3.5 hod za ide(cca 3.5 hod za ideáálnlníích ch 
podmpodmíínek a pnek a přři dodri dodržžovováánníí ppřředpisedpisůů))

Výstavba Výstavba žželeznielezniččnníího koridoru pho koridoru přřinese takinese takéé podstatnpodstatnéé
zkrzkráácenceníí cestovncestovníí doby oproti soudoby oproti souččasnosti, ale asnosti, ale žželeznice eleznice 
nebude schopna konkurovat dnebude schopna konkurovat dáálnicilnici

ŘŘeeššeneníím je systm je systéém VRTm VRT



PorovnPorovn áánníí silnice a silnice a žželeznice  eleznice  

rozrozšíšířřeneníí ddáálnice D1 Praha lnice D1 Praha –– Brno mBrno máá zvýzvýššit bezpeit bezpeččnost nost 
provozuprovozu

Pokud bude provedeno plnPokud bude provedeno plnéé rozrozšíšířřeneníí, n, nááklady budou astronomickklady budou astronomickéé
(p(přřestavba kaestavba kažžddéého nadjezdu, kho nadjezdu, křřiižžovatky atd. na obou stranovatky atd. na obou stranáách ch 
ststáávajvajííccíí ddáálnice)lnice)

RozRozšíšířřeneníí na na úúkor odstavných pruhkor odstavných pruhůů ppřřinese (stejninese (stejněě jako podobnjako podobnéé
opatopatřřeneníí na na úúseku Bratislava seku Bratislava –– Trnava) zvýTrnava) zvýššenou nehodovost a v enou nehodovost a v 
ddůůsledku snsledku sníížženeníí povolenpovolenéé rychlosti rychlosti 
(110 km/h)(110 km/h)

DokonDokonččeneníí žželeznielezniččnníího koridoru pho koridoru přřinese takinese takéé zkrzkráácenceníí cestovncestovníí doby doby 
oproti souoproti souččasnosti, asnosti, 
ale ale žželeznice nebude schopna konkurovat deleznice nebude schopna konkurovat dáálnicilnici

ŘŘeeššeneníím je systm je systéém VRTm VRT



systsyst éém VRTm VRT

V V ČČR je jednoznaR je jednoznaččnněě prioritnprioritníí úúsek sek 
Praha Praha –– BrnoBrno

Pokud mPokud máá být VRT konkurenceschopnbýt VRT konkurenceschopnáá proti dproti dáálnici, muslnici, musíí být stavbýt stavěěna podle souna podle souččasných asných 
nejmodernnejmoderněějjšíších zch záásadsad

minimminimáálnlníí nnáávrhovvrhováá rychlost 350 km/h, rychlost 350 km/h, 
pouze vozidla schopnpouze vozidla schopnéé dosahovat min. 230 km/hdosahovat min. 230 km/h
maximmaximáálnlníí sklony 40sklony 40‰‰
VedenVedeníí v trase D1 (dv trase D1 (dáálnice nemlnice nemáá tunely, nevytvtunely, nevytváářříí se dalse dalšíší dopravndopravníí koridor pkoridor přřes es 

VysoVysoččinu)inu)
Výjezd z centra Prahy i Brna tunely v ideVýjezd z centra Prahy i Brna tunely v ideáálnlníím smm směěruru
EtapovEtapováá výstavba systvýstavba systéémem nejprve pouze tramem nejprve pouze traťťovovéé koleje mezi ckoleje mezi cíílovými stanicemi a lovými stanicemi a 

zahzaháájenjeníí provozu, pozdprovozu, pozděěji dobudovji dobudováánníí napojennapojeníí na konvenna konvenččnníí ssííťť ve vhodných ve vhodných 
mmíístechstech



systsyst éém VRTm VRT



systsyst éém VRTm VRT



systsyst éém VRTm VRT
ososíídlendleníí SlovenskaSlovenska



systsyst éém VRTm VRT



systsyst éém VRTm VRT
Nevhodnost smNevhodnost smíšíšenenéého provozuho provozu



SystSyst éém VRT m VRT ČČR a SR  R a SR  
Dle smDle směěrnic EU budou systrnic EU budou systéémem VRT mem VRT 
spojena hlavnspojena hlavníí mměěsta vsta vššech ech ččlenských lenských 

zemzemíí EUEU

Pro Pro ČČR to znamenR to znamenáá smsměěr r 
Berlin Berlin –– Praha       Bratislava Praha       Bratislava 

WienWien BudapestBudapest
Praha Praha –– WarszawaWarszawa
Pro SR to znamenPro SR to znamenáá navnavííc smc směěr r 
Bratislava Bratislava –– WienWien (z ohledem na vzd(z ohledem na vzdáálenost nenlenost neníí rozhodujrozhodujííccíí VRT)VRT)

Bratislava Bratislava -- WarszawaWarszawa



SystSyst éém VRT m VRT ČČR a SR  R a SR  
PPřředpokladem je spolufinancovedpokladem je spolufinancováánníí

z rozpoz rozpoččtu EUtu EU

Proto by sProto by sííťť mohla být realizovmohla být realizováána na 
koordinovankoordinovaněě



SystSyst éém VRT m VRT ČČR a SR  R a SR  



SystSyst éém VRT m VRT ČČR a SR  R a SR  
ZkvalitnZkvalitněěnníí dopravy by mdopravy by měělo být v zlo být v záájmu jmu ččeskeskéé i slovenski slovenskéé

ekonomiky.ekonomiky.

Pokud nechtPokud nechtěějjíí ztratit dobrztratit dobréé postavenpostaveníí v Evropv Evropěě, nemohou , nemohou 
nerealizovat nutnnerealizovat nutnéé infrastrukturninfrastrukturníí projekty.projekty.

DomnDomníívat se totivat se totižž, , žže dopravne dopravníí trasy se vzhledem ke trasy se vzhledem ke 
strategickstrategickéé poloze poloze ČČeska i Slovenska nemohou eska i Slovenska nemohou 
obloukem vyhnout, by bylo krobloukem vyhnout, by bylo kráátkozraktkozrakéé..

JiJižž teteďď je mnohdy výhodnje mnohdy výhodněějjšíší cestovat ze severu Ncestovat ze severu Něěmecka mecka 
na jih Evropy napna jih Evropy napřřííčč Spolkovou republikou a pSpolkovou republikou a přřes es 
Rakousko a MaRakousko a Maďďarsko nebo z Ruska a Ukrajiny do arsko nebo z Ruska a Ukrajiny do 
zzáápadnpadníí Evropy pEvropy přřes Polsko nebo Maes Polsko nebo Maďďarsko.arsko.

To by mTo by měělo být kalo být kažžddéému politikovi trnem v oku!mu politikovi trnem v oku!



Nejen teorie  Nejen teorie  



RegionRegion áálnln íí dopravadoprava

I v regionI v regionáálnlníí dopravdopravěě jsou mojsou možžnnáá novnováá
stavebnstavebníí řřeeššeneníí

PrPrůůjezdný model Masarykova njezdný model Masarykova náádradražžíí

SpojenSpojeníí centra s Leticentra s Letiššttěěm Ruzynm Ruzyněě

i provozni provozníí řřeeššeneníí

NasazenNasazeníí nekonvennekonvenččnníích vozidel ch vozidel 
na novna nováá vozebnvozebníí ramenaramena



RegionRegion áálnln íí dopravadoprava
ŘŘeeššeneníí prprůůjezdu Masarykova njezdu Masarykova náádradražžíí a spojena spojeníí s Letis Letiššttěěm m 

RuzynRuzyněě mimo Stromovkumimo Stromovku

Pouze pro osobnPouze pro osobníí dopravudopravu



RegionRegion áálnln íí dopravadoprava
ŘŘeeššeneníí prprůůjezdu Bratislava jezdu Bratislava 

hlavnhlavnáá stanicastanica ––PetrPetržžalkaalka



RegionRegion áálnln íí dopravadoprava
Provoz hybridnProvoz hybridníích vlakch vlakůů zzáápadnpadníí SlovenskoSlovensko



RegionRegion áálnln íí dopravadoprava
Provoz hybridnProvoz hybridníích vlakch vlakůů jijižžnníí MoravaMorava



NevyuNevyu žžitit éé potencipotenci áály moly mo žžných ných řřeeššeneníí
v dv d áálkovlkov éé a regiona region áálnln íí dopravdoprav ěě v v ČČR, SR R, SR 

a vza vzáájemnjemn éé dopravdoprav ěě mezi nimimezi nimi

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Ing. Josef BosIng. Josef Bosááččekek


