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Studie proveditelnosti nového železničního
spojení Praha – Drážďany

Představení výsledků studie



Proč je projekt třeba?

• V současné době je vlak mezi Prahou a Drážďany pomalejší než osobní 
automobil.
• Je to tím, že trať se klikatí podél Labe a je podstatně delší než dokončená 
dálnice D8.
• Železniční hraniční přechod se SRN u Děčína je jediný elektrizovaný a 
2kolejný - v současnosti přetížený
• Toto spojení je navíc ohrožovano povodněmi
• Doprava vlakem do severozápadních Čech je komplikovaná. Do Mostu a 
Chomutova se z Prahy jezdí oklikou přes Ústí nad Labem. Pro spojení Loun s 
Prahou existující trať není adekvátní
• Kvalitní obsluha kolejovou dopravou chybí městům na severovýchod od 
Prahy jako Brandýs nad Labem, Neratovice, Mělník ad.



Praha – Ústí nad Labem

• Vysokorychlostní železnice Praha – Drážďany je souhrnné označení pro 
komplexní modernizaci železniční dopravy mezi Prahou a Saskem.
• Jejím základem je nová vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem 
pro rychlost až 350 km/h tvořící páteř celého projektu
• Před Litoměřicemi se trať zanoří do 18 km dlouhého tunelu, kterým šetrně 
podejde cenné území Českého středohoří.
• do tohoto tunelu budou moci prostřednictvím MÚK Labský kříž najet i 
nákladní vlaky z pravobřežní trati Kolín – Mělník – Děčín, kterým se tak 
významně zkrátí trasa, a obyvatelům podél Labe ubyde hluk – revoluční
řešení



Ústí nad Labem - Drážďany

• V Ústí nad Labem vznikne nová podzemní stanice mezi stávajícím hlavním 
a západním nádražím, která bude centrálním uzlem dalkové, regionální i 
městské dopravy
• Z Ústí nad Labem naváže nový přeshraniční tunel pod Krušnými horami, 
který taktéž využijí osobní i nákladní vlaky, čímž se dále zkrátí cesta oproti 
současné trati podél Labe.



Praha – Most a nákladní obchvat Prahy

•  Z páteřní drážďanské trasy u Veltrus odbočí vedlejší větev napojující Louny 
a Most rychlostí až 250 km/h. Díky ní se z Mostu do Prahy dostaneme 
přibližně za půlhodinu, což je víc jak trojnásobné zrychlení oproti dnešku.
• Mostecká větev bude využitelná i pro nákladní dopravu a zároveň vytvoří 
zcela nový nákladní obchvat Prahy spojením Kralupy n. V – Neratovice –
Lysá nad Labem
• V urbanizované oblasti u Prahy vznikne několik regionálních spojení pro 
spojení z Brandýsa nad Labem, Líbeznice, Odoleny Vody a Mělníka, která 
spolu s parkovišti P+R uleví přetíženým silnicím do hlavního města i dopravě 
v Praze.





Dopravní přínosy

• Rychlé spojení pražské metropolitní oblasti (2 mil. obyvatel) s drážďanskou (800 tis.) a

ústecko-chomutovskou aglomerací (500 tis. obyvatel). Umožní denní dojíždění za

prací, vzděláním, obchodem i turistikou.

• Podpoří zaměstnanost strukturálně postiženého regionu severozápadních Čech.

• Spojení Prahy s Drážďany každou půl hodinu v prokladu s linkou Praha – Teplice

nabídne mezi Prahou a Ústím 15minutovy interval rychlých vlaků s jízdní dobou pod

půl hodiny.



Ukázka z jízdních řádů



Zkrácení jízdních dob



Kolik to bude stát?

Celkem navrženo 295 km 
nových tratí

Jednotková cena 0,78 
mld Kč/km



Vyplatí se to!

Minimální hodnota ERR, aby byl projekt v ČR efektivní je 5 %
Na poměry ČR se jedná o velice efektivní investici!



Za jak dlouho? Scénář „CEDOP“

• „španělský“ přístup – výstavba najednou za 10 let
• 2026 – 2035
• náklady bez části na území SRN: 198 mld. Kč
• ročně prostavět – cca 20 mld. Kč
• termín výstavby Krušnohorského tunelu závisí na postoji SRN



Za jak dlouho? Scénář „MD/SŽ“?



Vyjádření partnerských subjektů



Vyjádření partnerských subjektů



Dopracování studie vlastními silami SŽ?

Autorem těchto konfliktních tras není 

CEDOP!



Závěr

• Je nepřijatelné vypustit mosteckou větev

• Řešení navržené CEDOP má podporu Ústeckého, Středočeského kraje a

Prahy

• Je žádoucí projekt schválit v komplexní podobě – i když se bude stavět po

etapách

Zdroj: Správa železnice


