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Vize SŽDC 

• být moderní flexibilní a prozákaznicky orientovanou organizací, která zajistí rozvoj 

moderních provozních technologií a bezpečnost železniční sítě jako nedílných součástí 

evropského železničního systému. 

Dlouhodobé cíle 

• Vytvoření nezbytných předpokladů pro posílení postavení železniční dopravy na 

národní a mezinárodní úrovni s využitím dynamického rozvoje liberalizovaného trhu 

železniční dopravy. 

Krátkodobé cíle 

• dokončit proces restrukturalizace železničního sektoru, 

• zvýšení produktivity práce, 

• intenzivně čerpat prostředky z fondů EU, 

• proaktivní komunikace a orientace na zákazníky, 

• aktivní spolupráce na mezinárodní úrovni. 
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Vize a cíle 
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SŽDC byla zřízena k 1. lednu 2003. 

 

Celková délka kolejí    9 463 km           

– z toho elektrifikovaných tratí   3 216 km   (34 %) 

– z toho dvoukolejných tratí   1 943 km   (20 %) 

 

Počet výhybkových konstrukcí                     22 147 ks     

Počet mostů    6 735 ks (151 km)         

Počet tunelů       158 ks   (43 km) 

     

Počet přejezdů      7 961   

Přejezdy zabezpečené světelným PZZ (PZS)  3 666   (46 %) 

- z toho se závorami    1 310   (16 %) 

Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ (PZM)      326     (4 %) 

Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem   3 938   (49 %) 

 

Počet staničních zabezpečovacích zařízení   1 460 ks 

Délka zabezpečených tratí     6 095 km   (64 %)  

Počet hlavních návěstidel   15 000 

Počet kolejových obvodů a čítačů náprav 31 500  
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Železniční síť v číslech 
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Opatření pro zvýšení atraktivity  

veřejné železniční dopravy 

Opatření 
dopravně-

tarifní 

Opatření na 
vozidlech 

Opatření na 
infrastruktuře 

Růst atraktivity 
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• preference vlakové dopravy s využitím silných stránek  

o vysoká rychlost, přepravní kapacita, 

• potlačením slabých stránek 

o obsluha území, vzdálenost místa nástupu, 

o návaznost autobusové dopravy,  

• pravidelné intervaly spojení 

o intervaly nesmí být delší než 120/60 minut, 

• tarifní integrace  

o použití jedné jízdenky na několik druhů dopravy, 

• standardy plnění včasnosti jízdního řádu 

o vyšší spolehlivost veřejné dopravy, a tím vyšší  

spokojenost cestujících s nabízenou službou. 
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Opatření dopravně tarifní 
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• nákup nových resp. modernizace stávajících vozidel  

o vyšší kapacita 

o tišší a klidnější chodové vlastnosti 

o přívětivý interiér 

• vyšší komfort na palubě vozidla  

o pohodlné, ergonomické sedačky 

o klimatizace  

o WC na palubě 

• služby  

o občerstvení na palubě – rozvoz, výdejní automaty 

o akceptace platebních karet 

o Wi-Fi 

o přeprava jízdních kol, koloběžek, kočárků, ... 
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Opatření na straně vozidel 



Tábor, 9. listopadu 2017  

• obnova železničních stanic a zastávek, budování P+R, dopravních terminálů 

• výstavba nových stanic a zastávek na stávajících tratích 

• elektrizace stávajících tratí 

• výstavba nových spojek tratí 

o umožnění nových přímých železniční spojení, 

• modernizace stávajících tratí  

o zvyšování rychlosti  (na 160 km/h resp. 200 km/h) 

o zkracování jízdních dob 

o zvyšování kapacity dráhy (nové koleje, odbočky, kolejové spojky) 

• výstavba zcela nových tratí 

o Dokončení národních tranzitních koridorů s významnými přeložkami  

(tunel Ejpovice, ŽST Ústí nad Orlicí) 

o Vysokorychlostní tratě  

(Praha – Drážďany, Praha – Brno – Vranovice - Wien/Bratislava) 
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Opatření na infrastruktuře 
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• Boskovická spojka 

• Obnova a modernizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice 

• Modernizace úseku Brno-Slatina – Šlapanice 

• Modernizace a elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna 

• Modernizace trati Brno – Přerov 
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Konkrétní opatření na železniční 

infrastruktuře v Jihomoravském kraji 
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• Základní parametry: 

o výstavba novostavby 1,2 km trati  

(propojení tratě Skalice – Boskovice  

s tratí Brno – Česká Třebová bez úvratě  

ve Skalici nad Svitavou), 

o zvýšení traťové rychlosti,  

o modernizace ŽST Boskovice,  

o nový terminál veřejné dopravy Boskovice, 

o výstavba nové zastávky Lhota-Rapotina, 

o odstranění přestupů mezi vlakem a autobusem –  

vlak bude dostupnější díky přímému spojení  

s Brnem bez nutnosti přestupu, 

• předpokládané náklady cca 1,15 mld. Kč, 

• předpokládaný termín realizace 12/2019 – 12/2021. 
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Boskovická spojka 
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• Z přepravního modelu pro rok 2050 vyplývá, že nestoupá intenzita IAD – celkem 

5800 vozidel za 24 hodin – s ohledem na předpokládaný rozvoj automobilizace a 

výstavby nové rychlostní komunikace se jedná o významný úspěch. 

• Souběžná autobusová doprava je zcela eliminována – přepravní proud 

1610 cestujících klesá v BUS dopravě na 170 – místní vazby. 

• Celkový přepravní proud je 3820 cestujících za 24hod. 

• Dopady do kvality ovzduší - předpokládá se snížení emisí vlivem elektrizace a 

odstranění souběhu BUS dopravy – započteno v rámci EH. 
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Efekty Boskovické spojky 

Bez projektu S projektem 
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• Základní parametry: 

o zvýšení rychlosti z 50 km/h na 80 km/h, 

o modernizace ŽST Hustopeče u Brna, 

o vznik terminálu autobusů a parkoviště P+R,  

o bezbariérový přístup na nástupiště v ŽST Šakvice, 

o elektrizace trati, 

o přímé spojení vlakem s Brnem, 

o konkurenceschopné spojení proti IAD  

(i při využití dálnice D2), 

• předpokládané náklady stavby: 1,55 mld. Kč, 

• předpokládaný termín realizace: 11/2018 – 05/2020. 
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Modernizace a elektrizace trati  

Šakvice – Hustopeče u Brna 
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• Z přepravního modelu pro rok 2047 vyplývá, že projekt nemá vliv na IAD, 

• souběžná autobusová doprava – klesá význam BUS dopravy,  

přepravní proud klesá z 810 na 730 – silné místní vazby, 

• významně však klesá BUS doprava směrem k Brnu, 

• na železnici roste přepravní proud z 840 na 2800 cestujících za 24 hodin 

• dopady do kvality ovzduší - předpokládá se snížení emisí vlivem elektrizace a 

odstranění souběhu BUS dopravy. 
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Efekty elektrizace trati  

Šakvice – Hustopeče u Brna 

 

Bez projektu S projektem 
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• Základní parametry: 

o obnova nevyužívané tratě + její elektrizace a modernizace, 

o modernizace ŽST Hrušovany u Brna, Židlochovice, 

o zvýšení rychlosti na 80 km/h, 

o výstavba terminálu veřejné dopravy + parkoviště P+R, 

• předpokládané náklady: cca 770 mil. Kč, 

• předpoklad realizace: 06/2018 – 12/2019. 
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Obnova a modernizace trati  

Hrušovany u Brna – Židlochovice 
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• Konkrétní dopady do ovzduší nebyly vypočteny – pouze předpoklad snížení emisí 

vlivem elektrizace a odstranění souběhu BUS dopravy, 

• zajištění přímého železničního spojení ORP s krajským městem Brnem, 

• klesá význam BUS dopravy (redukce linky 505), 

• na železnici roste přepravní proud z 0 na 2680 cestujících za 24 hodin. 
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Efekty elektrizace  

Hrušovany u Brna – Židlochovice 

S projektem 
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• Základní parametry: 

o výstavba nové zastávky Šlapanice 

zastávka (zkrácení docházkové 

vzdálenosti z centra obce), 

o zvýšení traťové rychlosti  

z 80 km/h na 115 km/h, 

o odstranění propadů rychlostí 

(optimalizace průběhu rychlosti), 

o snížení hladiny hluku z železniční 

dopravy, 

• předpokládané náklady: cca 730 mil. Kč, 

• předpoklad realizace: 01/2018 – 12/2018. 
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Modernizace úseku  

Brno-Slatina – Šlapanice  
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• Základní parametry: 

o modernizace a elektrizace tratě (zvýšení rychlosti až na 120 km/h), 

o výstavba druhé traťové koleje v úseku Střelice – Zastávka u Brna, 

o nově vybudovány zastávky Ostopovice a Starý Lískovec  

(v těsné blízkosti předpokládaného terminálu), 

o snížení hladiny hluku z železniční dopravy, 

• předpokládané náklady: cca 3,71 mld. Kč, 

• předpoklad realizace: 01/2019 – 12/2020. 
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Modernizace a elektrizace tratě  

Brno – Zastávka u Brna 
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• Základní parametry: 

o modernizace trati až na rychlost 200 km/h, 

o zdvoukolejnění trati, 

o úrovňové přejezdy nahrazovány 

nadjezdy nebo podjezdy, 

o zrušení 4 železničních stanic:  

Rousínov, Komořany u Vyškova,  

Němčice nad Hanou a Věžky. 

• předpokládané náklady: 35,4 mld. Kč, 

• předpoklad realizace: do roku 2025, 

• stav přípravy: podpis smlouvy o dílo 

na zpracování záměru projektu v 10/2017 (DÚR). 

 

Modernizace trati Brno – Přerov 
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• SŽDC ve svých studiích proveditelnosti vyhodnocuje 

dopady na životní prostředí skrze přepočtové 

koeficienty – internalizace externích nákladů v oblasti 

nehod, hluku a emisí, odolnosti na změnu klimatu a 

změny trakce.  

• Vliv realizace projektů na externality (včetně emisí)  

jsou nedílnou součástí ekonomického hodnocení. 

• V nové rezortní metodice pro ekonomické hodnocení 

investic bude přikládána vyšší důležitost na odolnost 

projektu na výkyvy počasí, související se změnami 

klimatu. 
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Závěry 
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