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Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT 
Čeští inženýři chtějí efektivně spolupracovat při přípravě Rychlých spojení 

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně 
podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční 
dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na 
našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.  
 
Dne 6. 12. 2017 se uskutečnila v budově ČKAIT tisková konference, která byla věnována 
tématu Rychlých spojení (Vysokorychlostním tratím – VRT). Jejími účastníky byli Ing. Luděk 
Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie MD ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru 
strategie, Správa železniční dopravní cesty, s. o., generální ředitelství, doc. Ing. Otto Plášek, 
Ph.D., vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební, VUT v Brně a 
garantem této tiskové konference byl Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT. Úvodní a 
závěrečné slovo měl na tiskové konferenci Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.  
 
Tato nová generace železniční dopravy se buduje ve většině západních zemí Evropy a naše 
země měla již před desítkami let nejen jednat o zapojení nové vysokorychlostní sítě tratí na 
našem území do tohoto sytému, ale připravit varianty tras, projednat je v území a 
zpracovávat projekty. V tomto ohledu jsme ztratili drahocenné roky zejména s ohledem na 
složitost projednávání každé trasy.  
 
Odborníci z řad ČKAIT sledují dění v této oblasti dopravy a jsou připraveni pomoci s ohledem 
na zkušenosti, které mnozí získali v zahraničí při přípravě a budování nových železničních 
tratí na vysoké rychlosti. Komora v letošním roce vytvoří expertní skupinu pro oblast 
vysokorychlostních tratí, která je připravena asistovat institucím veřejné správy ve všech 
fázích přípravy a realizace rychlých spojení. Předsedou této skupiny je Ing. František Mráz, 
který mimo jiné spolupracoval již při prvních návrzích VRT na našem území a sledoval 
výstavbu VRT na území Belgie. 
 
Jsme schopni přispět odbornými radami, posudky a přímým zpracováním částí týkajících se 
norem, vzorových listů a také změn v zákonech. Můžeme naše odborníky doporučit i 
při řešení zapojení nových železničních tratí do železničních uzlů, které budou součástí 
systému rychlých spojení na našem území. Rovněž můžeme přispět při návrzích vedení tras 
územím a zejména jejich projednání, což bude nejnáročnější a časově nejdelší část přípravy. 



Důležitým prvkem celé přípravy je však osvěta vůči veřejnosti, a to zejména se zdůrazněním 
potřeby připojit se k síti rychlých spojení v Evropě, a také následné zlepšení kultury cestování 
i na přípojných tratích a stanicích. Proto ČKAIT myšlenku podporuje a propaguje. 
 
Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT, fmraz@email.cz,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a 

autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné 
databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a  dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího 
vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s  vypisovateli soutěží a výběrových řízení, 
vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v  ČR a 
s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s  inženýrskými komorami 
v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový 
magazín Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra 
ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. 
ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. 

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní 

organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž 
byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické 
osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety 
(1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém. 
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