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Vize železnice jako moderní,
ekologické a bezpečné
formy dopravy budoucnosti
Ing. Dan Ťok
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Hlavní témata prezentace
•

Základní cíle a koncepce v železniční dopravě

•

Modernizace a rozvoj železniční sítě

•

Potenciál rozvoje rychlých železničních spojení

•

Bezpečnost na železnici

•

Železnice jako ekologický
způsob dopravy

•

Příprava železniční tratě
Kladno – Letiště Václava

Základní cíle a koncepce v železniční dopravě
Základní cíle v osobní dopravě

- Otvírání trhu na železnici.
- Problematika páteřních linek nejvyššího významu do regionů
s nevyhovující železniční infrastrukturou.
Základní cíle v nákladní dopravě

- Vytváření podmínek pro větší využívání železniční dopravy.
Základní strategické koncepce

Dopravní politika ČR pro období
2014-2020 s výhledem do roku 2050
Dokončení restrukturalizace systému železniční dopravy
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Stanovení hlavních zásad rozvoje dopravní infrastruktury,
harmonogramu a způsobu financování.
Obě strategie jsou v souladu s nařízením TEN-T.

Modernizace a rozvoj železniční sítě
Prioritou pro soustavnou modernizaci a rekonstrukci tratí na síti TEN-T i mimo je
využívání finančních prostředků EU: OP Doprava II (2014-2020), finanční nástroj CEF.

Národní implementační plán ERTMS
První projekty týkající se standardu jednotného evropského systému řízení železniční
dopravy již získaly podporu v rámci výzev finančního nástroje CEF.

Otázka jednotné trakční soustavy
Koncepční studie, která určí, kde je v ČR nutné
a kde je vhodné přepnout trakční soustavu
na střídavé napájení.

Koncepce nákladní dopravy
V přípravě. Analyzuje platné strategické
dokumenty, ověřuje jeden z cílů evropské dopravní politiky – převedení 30 % současné
silniční nákladní dopravy nad 300 km na železniční nebo vodní dopravu, navrhuje
řešení s ohledem na princip multimodality atd.

Výhled rozsahu modernizací 2014-2020

Rozvoj rychlých železničních spojení
Technicko-provozní studie
Jeden z cílů: nalézt vhodná technická řešení VRT pro Českou republiku.
•Studie navrhne řešení projektování VRT jako součást rychlých spojení.
• Nutnost úpravy norem – dnes nejsou normy pro rychlost nad 160km/h.
• Posoudí reálné možnosti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR včetně alternativ.
• Je nutné zpracovat přepravní model.
• Zpracování studie do května 2017.
K tématu VRT vzniká pracovní skupina
Paralelně s Technicko-provozní studií chce zadávat resort dopravy studie
proveditelnosti na jednotlivá vybraná ramena. Aktuální je VŘ na SP Praha – Drážďany
(ÚOHS), následně příprava zadání SP Praha – Brno – Břeclav.

Rozvoj rychlých železničních spojení
Schéma rychlých železničních spojení tak, jak s ním pracuje
připravovaná Technicko-provozní studie

Bezpečnost na železnici
European Train Control System, Level 2



Jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém.
Průběžně kontroluje jízdu, dodržování návěstí, v případě selhání nebo omylu
strojvedoucího aktivní zásah do řízení vlaku.

Automatické vedení vlaku




Automatizační systém pro řízení vozidel.
Optimalizuje jízdu vlaku – jízdní dobu, spotřebu energie.
Zastaví vlak s přesností jeden metr.

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení




Zlepší přehled o pohybu všech vlaků na trati.
Zvyšuje efektivitu řízení železniční dopravy, zejména na vytížených železničních
tratích. Lépe řeší výluky, křížení, zpoždění.
Uspoří provozní náklady.

Studie bezpečnosti železničních přejezdů
Cíl studie: zvýšit bezpečnost na železničních koridorech

3 úrovně úprav problematických přejezdů
1. úroveň - zrušení přejezdu, převedení dopravy po objízdné trase na jiné křížení,
nejlépe mimoúrovňové.
2. úroveň - zrušení přejezdu, zřízení nového mimoúrovňového křížení včetně výstavby
navazujících komunikací.
3. úroveň (neinvestiční varianta) - zachování přejezdu, vyloučení nákladní dopravy nad
3,5 t a její převedení na objízdnou trasu.
Prověřeno 109 přejezdů. Náklady na odstranění
těchto přejezdů jsou 7,4 mld Kč.
Vybráno 24 prioritních přejezdů (včetně
Studénky) určených k přednostnímu řešení;
náklady 1,8 mld Kč.

Železnice jako ekologický způsob dopravy

66% tratí neelektrizovaných

34% tratí elektrizovaných

Studie externalit Mezinárodní železniční unie 2012 (UIC)
Železniční doprava – pouze 2% externích nákladů
Silniční doprava – více než 60% externích nákladů

Spojení Praha – Kladno/Letiště Václava Havla
V červenci 2015 schválena varianta SP R1 spěš
Dvoukolejné řešení v plné délce se zaústěním trati na letiště od žst. Praha-Ruzyně.
2017: začátek realizace v podobě úprav Negrelliho viaduktu
2024: předpoklad dokončení celé trati

Celkové investiční náklady 19,5 mld. CZK

(ERR = 7,37%)

Vizualizace stanice Praha - Dejvická

Spojení Praha – Kladno/Letiště Václava Havla
Provozní koncept: preference spěšných vlaků Praha-Kladno; obrat části vlaků v
žst. Praha – Veleslavín ve směru od Kladna.
Praha 6 a 7 vyjádřily nesouhlas s vybranou variantou, následně Technicko-ekonomická
studie pro dílčí úseky Bubny – Výstaviště – Veleslavín.
Návrh dílčí úpravy řešení: estakáda na Praze 7, ražba dvou jednokolejných tunelů v
úseku Dejvice-Veleslavín.

Děkuji za pozornost

Ministerstvo dopravy

