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OSTRAVA, 13.listopadu 2019 

SŽDC představila aktuální stav přípravy 
vysokorychlostní trati Praha – Brno – 
Ostrava 

V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního 
Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro 
jeho úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce 
SŽDC se státní správou reprezentovanou zejména Ministerstvem 
dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní 
rozvoj a orgány krajských i místních samospráv. Proto manažer 
infrastruktury připravil projekt prezentačních setkání s názvem Aktuální 
stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice, který 
pro letošní rok skončil dnes v Ostravě.  

Hlavním tématem bylo představení posunu při přípravě vysokorychlostních tratí, zejména VRT 
Praha – Brno – Ostrava. Tratě jsou připravovány pro rychlost až 320 km/h. Cílem je, aby 
v roce 2030 byla rozestavěna celá VRT mezi Prahou a Brnem i mezi Přerovem a Ostravou a v 
některých úsecích i zprovozněna. 

Studie proveditelnosti a trasa VRT 
Podobu nové vysokorychlostní trati Praha – Brno – Ostrava prověřují studie proveditelnosti. 
Zpracovávají několik variant vedení tratí a prověřují jejich různé parametry, například vhodnou 
maximální rychlost vlaků. Díky jejich zpracování disponujeme důležitými technickými podklady 
pro budoucí projekční práce a nezbytnými podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí.  
Trať je pro účely zpracování studie proveditelnosti rozdělena na úseky VRT Praha – Brno – 
Břeclav a VRT Brno – Ostrava. 

Práce na studii proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav jsou ve své polovině, přičemž SŽDC 
dostává z této studie výsledky průběžně. Aktuálně obdržela výstup z I. etapy zpracování 
studie, která je zásadním milníkem. 

Práce na studii proveditelnost VRT Brno – Ostrava byly zahájeny vstupním jednáním na 
začátku letošního září a nyní je aktualizován návrh vedení trati. 

Trasa v zásadě v celé délce volně kopíruje vedení stávající koridorové trati nebo dálnice D1. 
Snahou je vedení trati co nejvíce přizpůsobit terénu a minimalizovat rozsah mostních objektů, 
aby se nestala zbytečně rušivým prvkem v území. Navrhována je pro provoz pouze osobních 
vlaků. 

VRT v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov je také jedním z tzv. pilotních úseků, které mají 
zrychlený postup přípravy. Cílem je zahájení výstavby v roce 2025, proto již nyní probíhá 
například zaměření terénu geodety. 
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Rychlá železnice 
Řeší se také budoucí provoz vlaků. Výstavbou VRT dojde k výraznému zkrácení jízdních dob, a 
to nejenom v ose nové trati. Nově vybudovaná infrastruktura je připravována jako jedna ze 
součástí celorepublikového dopravního systému, který bude z pohledu cestujících 
reprezentován především rychlými vlaky. 

Tyto rychlé vlaky budou ke své jízdě využívat jak nové VRT, tak navazující modernizované 
konvenční tratě. Expresní vlaky budou vysokou rychlostí propojovat hlavní metropole, další 
rychlé vlaky budou z metropolí a center směřovat do regionů a zajišťovat jejich obsluhu. VRT 
díky tomu zkrátí cestovní časy například také na trase Ostrava – Olomouc, přestože VRT přímo 
do Olomouce nesměřuje. Část kapacity bude v některých úsecích vyčleněna také pro rychlé 
regionální vlaky. 
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