CO JE HOTOVO V RÁMCI PŘÍPRAVY RYCHLÝCH SPOJENÍ

EVROPSKÉ PŘÍKLADY RYCHLÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

• Schválen dokument Politika územního rozvoje (2015).
• Schválen Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR (2017).
• Schváleny ZÚR některých krajů se zohledněním VRT (Moravskoslezský kraj v roce 2010).
• Zpracována Technicko-provozní studie VRT (květen 2017).
• Zpracovává se Studie proveditelnosti RS4 Praha – Drážďany (bude k dispozici 2019).
• Zpracovává se Studie proveditelnosti RS3 Praha – Plzeň (bude k dispozici 2019).
• Probíhá zadávací řízení na zhotovitele Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav
(bude k dispozici 2019).
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Výstavba od roku:
Rychlost:		
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ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
JAKO SOUČÁST KORIDORU BALT-JADRAN
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Německo
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DALŠÍ KROKY VÝSTAVBY RYCHLÝCH SPOJENÍ V ČR
• Zadat a zpracovat Studii proveditelnosti VRT Přerov – Ostrava (bude zadána 2017/2018,
bude k dispozici 2019/2020).
• Na základě Studie proveditelnosti rozhodnout o výběru koncepční varianty a trasy.
• Na základě výsledků a schválení studií proveditelnosti aktualizovat ZÚR krajů a ÚP obcí.
• Schválit harmonogram přípravy.
• Zahájit proces legislativních změn.
• Ustanovit kontrolní a řídící tým, jmenovat koordinátora.
• Vyčlenit finanční rámec rozvoje VRT.
• Stanovit komunikační strategii vůči veřejnosti, obcím, podnikatelům.

Španělsko
Výstavba od roku:
Rychlost:		
Délka sítě VRT:		

1992
300 až 350 km/h
3 000 km

Výstavbu vysokorychlostních železnic na území Moravskoslezského kraje podporují:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
www.msk.cz

Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje z. s.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.msunion.cz

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
www.szdc.cz

Materiál vydán u příležitosti XXI. ročníku odborné konference TRANSPORT 2017 v rámci dotace poskytnuté
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na konferenci TRANSPORT.

Vysokorychlostní železnice
Účinný nástroj k řešení ekonomických a sociálních problémů

Vážení přátelé,

Moravskoslezský kraj

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 22. května 2017 schválila Program rozvoje rychlých
železničních spojení v ČR jako výchozí strategický dokument pro tuto problematiku. Dále uložila zahájit
přípravu novostaveb vysokorychlostních železničních tratí s návrhovými rychlostmi 300 až 350 km/h a
zajistit územní ochranu pro novou železniční infrastrukturu.
Moravskoslezský kraj výstavbu rychlých železničních spojení dlouhodobě podporuje. Zastupitelstvo
kraje vydalo již dne 22. 12. 2010 svým usnesením č. 16/1426 dokument Zásady územního rozvoje. Pod
položkou D507 je v něm uvedena územní rezerva pro záměry mezinárodního a republikového významu
– novostavba vysokorychlostní trati (Praha –) Brno – Ostrava – Petrovice u Karviné (– Katowice).
Jak uvádí společné prohlášení ministrů dopravy České republiky a Polské republiky ze dne 17. července
2017, rovněž na polské straně je prioritou připravovaná modernizace trati Zebrzydowice – Katowice
v návaznosti na českou železniční síť.
Jedním z hlavních kroků je dnes zadání a zpracování studie proveditelnosti pro úsek (Brno –) Přerov
– Ostrava (– Katowice) v návaznosti na páteřní trasu Praha – Brno. Tento úsek bude plnit i významnou
úlohu na ose transevropského multimodálního koridoru Balt – Jadran a přispěje k dalšímu rozvoji nejen
Moravskoslezského regionu.

			Rozloha:				5 427 km2		
			Počet obyvatel:				1 224 044		
			Hustota zalidnění:			224 obyvatel/km2		
			Krajské město:				Ostrava - 291 634 obyvatel		
			
Sousední regiony:			
Olomoucký kraj (CZ) - 633 925 obyvatel		
								Zlínský kraj (CZ) - 583 698 obyvatel		
								Žilinský kraj (SK) - 690 449 obyvatel		
								
Slezské vojvodství (PL) - 4 654 115 obyvatel
								Opolské vojvodství (PL) - 1 037 088 obyvatel
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Zdroj: Český statistický úřad

Technické parametry VRT v České republice
			Rozchod:				1 435 mm		
			Návrhová rychlost:			250 až 350 km/h		
			Trakce:					25 kV, 50 Hz		
			Maximální stoupání:			až 35 ‰		
			
		

Zdroj: Usnesení vlády ČR ze dne 22. 5. 2017 a Správy železniční dopravní cesty

Investiční a provozní náklady VRT			
			
Konstrukce 1 km nové tratě:		
12 až 30 mil. €		
			
Údržba 1 km nové tratě:			
70 000 € ročně 		
			Nové nádraží:				500 mil €		
			
Cena vysokorychlostního vlaku:		
20 až 25 mil. €		
			
Údržba vysokorychlostního vlaku:
1 mil. € ročně

směr Katowice
a Warszawa

(VÝHLED)

			

směr Praha

Ing. Jakub Unucka, MBA
náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje
pro chytrý region, dopravu
a silniční hospodářství

			

směr Warszawa

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE JAKO SOUČÁST KORIDORU BALT-JADRAN

ÚVODNÍ SLOVO

Zdroj: Mezinárodní železniční unie

			

Přepravní časy vybraných relací před a po realizaci VRT

(VÝHLED)

								Dnes		Po realizaci

směr Praha,
Brno a Wien

			Ostrava - Praha				2:56		1:35
			Ostrava - Brno				2:03		0:40
			Ostrava - Warszawa			4:28		2:00
			Ostrava - Katowice			1:41		0:30
			Ostrava - Vídeň				3:10		1:40
			

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty

směr Wien

směr Bratislava

Legenda:
Novostavby vysokorychlostních tratí s rychlostí nad 250 km/h (návrh)
Novostavby vysokorychlostních tratí s rychlostí nad 250 km/h (výhled)
Modernizované konvenční tratě s rychlostí 160 až 250 km/h
Stávající a modernizované konvenční tratě s rychlostí do 160 km/h

