
Výhled do r. 2013 - již připravené projekty
akce (černě jsou "obecně přijímané návrhy", červeně vlastní) přínos

Brno - Zastávka u Brna elektrifikace, zdvojkolejnění úseku Střelice - Zastávka zavedení intervalové dopravy Brno-Zastávka 15 minut
Blažovice - Nezamyslice rozsáhlé přeložky umožňující rychlost 200 km/h, 2. kolej zkrácení jízdních dob na nejvytíženější moravské trati

Doubravice n/S - Boskovice spojka umožňující bezúvraťové spojení Brno-Boskovice

Otrokovice - Vizovice elektrifikace, zdvojkolejnění úseku Otrokovice - Zlín střed, výhybna Zlín - Příluky
Kojetín - Hulín elektrifikace Kojetín - Hulín vedení přímých rychlíků Brno - Zlín
Ostrava - Frýdek-Místek elektrifikace, zdvojkolejnění zkvalitnění a posílení příměstské dopravy v ostravské aglomeraci

Frýdek-Místek - Český Těšín elektrifikace

Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Zbýšov nová výhybna zavedení intervalové dopravy Brno-Křenovice 30 minut
Silůvky nová výhybna umožnění intervalové dopravy Brno-Ivančice/Mor. Krumlov 30 min.
Studénka - Sedlnice elektrifikace

umožnění napojení Ostavského letiště na železniční síťSedlnice - Mošnov nová trať

Výhled do r. 2020

Kouty nad Desnou - Jeseník zajištění kvaltinějšího spojení odlehlé oblasti Jesenicka

Brno - Znojmo zajištění kvaltinějšího spojení železničně fakticky odříznuté oblasti Znojemska
Nezamyslice - Přerov 2. kolej, přeložky pro rychlost 200 km/h zkrácení jízdních dob na nejvytíženější moravské trati
Brno - Blažovice přeložka umožňující zapojení letiště Brno - Tuřany, zvýšení rychlosti na 200 km/h

Zastávka u Brna - Jihlava
Hlučín - Ostrava centrum výstavba nové tratě s mimoúrovňovým překonáním ostravského hl. n.
Hlučín - Opava elektrifikace
Zbýšov - Slavkov u Brna vybudování spojky Zbýšov - Křenovice-Hrušky - Slavkov u Brna propojení tratí - kvalitnější možnost obsluhy Slavkova 

Dlouhodobější výhled
Třebíč - Stařeč spojka umožňující bezúvraťovou jízdu Třebíč - Moravské Budějovice umožnění spojení Třebíč - Znojmo
Mikulovice - Jindřichov ve Slezsku revitalizace Mikulovice - Zlaté Hory, nová trať Zlaté Hory - Jindřichov ve Slezsku zkvaltinění spojení Jeseník - Krnov - Opava - Ostrava
Vizovice - Valašská Polanka dostavba "Baťovy dráhy" spojení (Brno-) Zlín - Žilina/Vsetín

přímé spojení Boskovic s Brnem
vhodné ukončení některých příměstských vlaků

možnost posílení páteřní dopravy ve zlínské aglomeraci
možnost vedení přímých rychlíků Zlín - Brno (přp. Praha

zkvalitnění a posílení příměstské dopravy v ostravské aglomeraci
obsluha průmyslové zóny Nošovice

revitalizace, zvýšení traťové rychlosti na 50 - 60 km/h 60 - 80 km/h
výstavba spojky v Kostelci u J. pro bezúrvaťovou jízdu Jihlava - Telč - Slavonice

zkrácení jídzních dob, možnost vedení přímých vlaků Jihlava - Slavonice
zvýšení atraktivity železnice v oblasti

výstavba nové tratě tunelem pod Červenohorským sedlem
elektrifikace Šumperk - Jeseník
nová trať, řada variant (Bohutice/Miroslav - Hodonice
Hrušovany u B. - Pohořelice/ Vranovice - Hrušovany n/J / Novosedly)

elektrifikace, přeložky pro zvýšení traťové rychlosti
(požadovaná jízdní doba: R Brno - Třebíč max. 50 minut, Třebíč - Jihlava max. 35 
minut) spojka Malý Beranov - Jihlava-město

zkrácení jízdních dob
možnost přímé jízdy rychlíků Č. Budějovice - Brno
železniční spojení Hlučínska s Ostravou (autobusy nedostačují)
alternativní spojení FM - Ostrava - Opava nekolidující s hlavní tratí



VRT a investice s tím související
(Praha-) Jihlava - Brno vysokorychlostní trať 300 km/h podpora "jihlavské varianty"

Jihlava - Jihlava VRT propojka umožňující odbočení z VRT ve směru Brno - Jihlava možnost rychlého spojení Brno - Jihlava
Velká Bíteš - Vlkov u Tišnova spojovací trať možnost rychlého spojení Brno - Velká Bíteš - Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí - Třebíč rekonstrukce Velké Meziříčí - Rudíkov, nová trať Rudíkov - Třebíč

Přerov - Ostrava vysokorychlostní trať 300 km/h návaznost na zrekonstruovanou Brno - Přerov
Brno - Břeclav vysokorychlostní trať 300 km/h zpravidla v souběhu se současnou výstavba zejména v případě nedostačující kapacity u stávajících tratí
Brno - Přerov vysokorychlostní trať 300 km/h výstavba zejména v případě nedostačující kapacity u stávajících tratí

prověření možnosti vybudování zastávek Velká Bíteš a Velké Meziříčí 
pro zastavování některých vlaků

možnost vedení vlaků Žďár nad Sázavou - Velké Meziříčí - 
Třebíč - Moravské Budějovice - Znojmo jako návazné na vlaky na VRT


	železnice

