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Vysokorychlostní železnice si získávají stále větší oblibu u cestujících a to nejen 

proto, že lze cestovat rychle a zkrátit si cestovní čas, ale zejména cestovat v komfortním 
prostředí se všemi vymoženostmi a čas strávený ve vlaku využít i k pracovnímu 
povinnostem. Provoz vysokorychlostních železnic v poslední době silně konkuruje letecké 
dopravě. O tom konečně svědčí i údaje uvedené na mezinárodní konferenci 
EURAILSPEED 2002, která proběhla ve dnech 23. – 27. 10. 2002 v Madridu. 

Z hlediska statistiky stoupl počet cestujících na vysokorychlostních železnicích oprati 
roku 1995 téměř na dvojnásobek. V Evropě je to kolem 65,4 bilionů osobokilometrů, 
v Japonsku byl rekord 71,2 bilionů osobokilometrů a v USA stoupl počet cestujících 
zavedením rychlosti 240 km/h o 33 %. 

Kongresy EURAILSPEED pořádané vždy v rozmezí tří let s přehlídkou nejmodernější 
techniky v oblasti vysokorychlostních železnic a to jak v budování nových tratí, tak 
i zkušeností s jejich provozem a to nejen v Evropě, ale i v jiných kontinentech zvláště 
pak v Japonsku, USA, Austrálii a Asii. Proto je kromě odborné konference uspořádána 
i výstava jak výrobců vysokorychlostních vozidel, tak i výrobců jednotlivých komponentů. 

V Madridu ve stanici – Estation de Chamartín byly vystaveny vysokorychlostní 
vlakové soupravy ETR 500, EUROSTAR, TALGO XXI, ALFA PENDULAR, TRD 594 a vedle 
kongresové  haly nejnovější připravované vysokorychlostní vlaky VELARO E 
a TALGO 350. 

Je pochopitelné, že by se jistě této akce zúčastnilo mnohem více výrobců event. 
Železnic, ale velkou roli hrál rozchod kolejí protože RENFE má rozchod 1 668 mm a je 
tudíž problém s dopravou vozidel s rozchodem 1 435 mm. Ve stanici Chamartín musely 
být proto upraveny celé úseky kolejí pro vozidla s normálním rozchodem. 

Na vysokorychlostní železnice jsou kladeny stále náročnější požadavky a to jak 
z hlediska bezpečnosti provozu, tak i vlastní provozní techniky tj. – zabezpečovací 
a signalizační systémy , řídící systémy, vybavenost železničních stanic a konečně i vlastní 
vysokorychlostní vlakové soupravy vybavené komfortní technikou. 

Některé dlouhodobě provozované vysokorychlostní vlakové soupravy jsou již 
postupně modernizovány a některé se nahrazují novými. Mění se v posledním období 
i koncepce u některých vysokorychlostních vlaků, které se již neřeší s hlavovými 
trakčními vozidly, ale trakční výzbroj se umísťuje pod vagóny. To umožňují 
vysocevýkonné elektronické měniče a ostatní elektrická výzbroj s malými stavebními 
rozměry a nízkou vahou. Touto koncepcí se dosahuje nejen dobrá obsaditelnost 
cestujících, ale i výhodné trakční vlastnosti. 

V této koncepci je již řešen vysokorychlostní vlak ICE 3 určený pro německé dráhy 
DB AG a Holandské dráhy. Vlaky jsou vyráběny ve spolupráci firem Siemens a 
Bombardier. Svým řešením představuje ICE 3 zcela novou koncepci vysokorychlostních 
vozidel. Celá trakční výzbroj je kompletně umístěna pod podlahou vozů a 50 % náprav je 
individuálně poháněno asynchronními trakčními motory. Díky tomuto řešení trakční 
výzbroje ICE 3 dosahuje mimořádného rozjezdového urychlení, které dosud nebylo 
možné u jiné koncepce dosáhnout. Tím, že ICE 3 mají vícesystémové napájecí systémy, 
lze je provozovat v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Francii a v Holandsku. 

 



Hlavní technické parmetry: typ ICE 3 

Počet vozů ve vlaku 8 
Napájecí systémy od jednoho až po čtyřsystémové 15 kV 16 2/3 Hz 

     25 kV 50 Hz 
     1,5 kV DC 
     3 kV DC 

Maximální výkon 8 000 kW 
Maximální rychlost 330 km/hod 
Rozchod 1 435 mm 
Počet sedadel 440 až 458 
Počet vlaků Německé železnice – podle typu dodáno 37 v roce 2001 

      13 v roce 2001 
    bude dodáno 13 v roce 2004 
Holandské železnice  byly dodány 4 v roce 2001 

 

Vysokorychlostní vlak VELARO E 
Španělské železnice RENFE objednaly u firmy SIEMENS 16 vysokorychlostních vlaků 

typu VELARO E s maximální rychlostí 350 km/h. 
Tento vlak je odvozen od vysokorychlostního vlaku provozovaného na německých 

železnicích jako typ ICE 3 – Inter City Expres a má specifické změny podle přání RENFE 
s ohledem na podmínky sklonové, směrové a klimatické, za nichž bude provozován. 

Především jsou to specifické podmínky z hlediska geografického, jehož následkem 
jsou extrémní klimatické podmínky, kterým musí vyhovovat vzduchotechnika ať již 
z hlediska chlazení trakční výzbroje, tak i z hlediska klimatizace vagonů a konečně 
i náročné trakční požadavky. 

Madrid je ve výšce 600 m nad mořem a má velmi suché a horké léto s teplotami 
kolem 40 stupňů Celsia. Barcelona naproti tomu je v úrovni moře a má vlhké přímořské 
podnebí. Vysokorychlostní trať je vedena přes pohoří až ve výšce 1 200 m nad mořem. 
Požadavek RENFE je, aby vzdálenost Madrid _ Barcelona tj. 650 km trvala 
vysokorychlostním vlakem maximálně 2 hod. 30 min. Při tomto náročném vedení tratě 
z hlediska sklonových poměrů  jsou kladeny velké nároky na značný trakční výkon a jeho 
dobré využití. 

Proto je VELARO E řešen tak, že trakční výkon je využit na 50 % dvojkolí ve vlaku, 
která jsou poháněna. Tím se dosahuje dobrého koeficientu adheze zvláště při stoupání 
2,5 %. Elektrické zařízení je kompletně umístěno pod podlahou jednotlivých vozů. 
Trakční výkon vysokorychlostního vlaku VELARO E je o 10 % vyšší než ICE 3. 
Klimatizační výkony byly zvýšeny o 40 kW na každém voze. Měniče pracují na bázi IGBT 
a celkové uspořádání elektrické výzbroje odpovídá požadavkům RENFE. 

 



Hlavní technické parametry vysokorychlostního vlaku VELARO E 

Maximální rychlost 350 km/h 
Délka vlaku 200 m 
Délka koncových 
vozů 

25,6 m 

Délka vložených 
vozů 

24,7 m 

Vzdálenost otočných 
čepů 

17,3 m 

Šířka vozů 2,95 m 
Výška vozů 3,89 m 
Rozchod 1 435 mm 
Váha prázdného 
vlaku 

425 tun 

Napájecí napětí 25 kV 50 Hz 
Trakční výkon 8 800 kW 
Převodový poměr 2,62 
Rozjezdová tažná 
síla 

283 kN 

Brzdy rekuperační, odporová, pneumatická 
Počet náprav ve 
vlaku 

32 z toho 16 hnaných 

Uspořádání náprav Bo´Bo´+2´2´+Bo´Bo´+2´2´+2´2´+Bo´Bo´+2´2´+Bo´Bo´ 
Počet podvozků 16 
Nápravový tlak méně než 17 tun 
Zrychlení z 0 na 320 
km/h 

380 sec 

Brzdná vzdálenost 
z 380 km/h do 0 

3 900 m 

Počet vozů ve vlaku celkem 8 z toho 1–Club, 2–Preference, 1–Bufetový, 4–Turistické 
Počet sedadel celkem 404         37     103        264 

 
Signalizační a zabezpečovací systémy ve vlaku jsou ETCS Level 2, STM, ETCS/ERTMS 

v kombinaci s LZB 80 a systémem ATC. VELARO E bude rovněž provozováno na trati 
Sevila – Madrid. Je vybaven automatickým řízením vlaku, digitálním vlakovým radio-
systémem, který má následující komponenty“ 

- vlastní diagnostiku 
- vlakovou diagnostiku 
- vizuální systém hlášení poruch 
- přenos diagnostických údajů do údržbového systému 
 
VELARO E je vybaven pneumatickou brzdou a elektrodynamickou brzdou a systémem 

nezávislé odporové brzdy. Každý vůz má vlastní elektrický a pneumatický řídící systém 
instalovaný pod vozem ve společném kontejneru. Hnací nápravy mají 2 brzdové disky 
a běžné nápravy mají 3 brzdové disky, vyrobené z vysoce pevnostního materiálu 
odolného vysokým teplotám. 

Elektrodynamická brzda je rekuperační a odporová a výkonu 7,2 MW až 8,8 MW 
v závislosti na napájecím systému 25 kV 50 Hz. 

Podvozky jsou typu SF 500 AVE ve stejném provedení jako na ICE 3. Vozy mají 
dvoustupňové vypružení – primární v kombinaci s vedením dvojkolí a v sekundárním je 
vypružení pneumatické s velkým obsahem vzduchu. 

VELARO E má vysoký komfort pro cestující ve třech třídách – turistické, preferenční 
a klubové. Bufetový vůz nabízí občerstvení pro turistickou třídu, v preferenční třídě 
cestující obdrží jídlo od obsluhy vlaku až na vlastní sedadlo a v klubové třídě má cestující 
navíc možnost volného výběru jídel a nápojů, které na požádání dostane od obsluhujícího 
personálu. 



Interiéry každého vozu jsou vybaveny i velkým rozsahem informačních systémů – 
informace na displejích, AUDIO – VIDEO program na každém sedadle, které má zásuvku 
pro sluchátka – 4 programy FM a MP3, VIDEO 3 DVD programy, barevné obrazovky 
15 inch. Vlakový rozhlas je ve všech prostorách vlaku včetně sociálního zařízení, kde jsou 
vakuová WC. 

 

Vysokorychlostní vlak TALGO 350 
Je určen pro provoz na nově budované trati Madrid – Barcelona s rozchodem 

1 435 mm a maximální rychlosti 350 km/h. Tato trať by měla být dokončena v roce 2004 
a dále se bude prodlužovat do francouzského Perpignanu. Vzdálenost 630 km Madrid - 
Barcelona při -rychlosti 350 km/h má překonat za 2 hod. 30 min. 

Konsorcium TALGO a BOMBARDIER Transportation staví a dodají 16 vlaků ve zcela 
nezvyklém designu. Bombardier dodá trakční vozidla a TALGO dodá vagóny speciální 
konstrukce. Zkoušky provedené s první vlakovou soupravou TALGO 350 na trati Sevilla – 
Madrid prokázaly dobrou stabilitu a dynamické vlastnosti až do rychlosti 359 km/h. 

 

Hlavní technické parametry vysokorychlostního vlaku TALGO 350 
Maximální rychlost 330 km/h 
Počet vozů ve vlaku 12 
Počet sedadel 318 + 2 pro invalidy 
Délka vlaku 200 m 
Výkon 8 000 kW 
Váha prázdné soupravy 322 tun 
Specifický výkon 24,6 kW/tunu prázdný vlak 
Napájecí systém 25 kV 50 Hz 
Složení vlaku Trakční vozidlo – 12 vložených vozů – trakční vozidlo 
Trakční motory 8 v asynchronním provedení 
Měniče 4 x IGBT 
Elektrodynamická brzda 8 000 kW a 5 400 kW 
Zabezpečovací systémy ERTMS Level 1 a Level 2, STM, LZB, ASTA 

 
Každý vlak TALGO 350 sestává ze dvou trakčních hlavových vozidel napájených 

25 kV 50 Hz o výkonu 2 x 4 000 kW, 20 m dlouhých, 3 m širokých a 4 m vysokých. 
Mezi hlavovými vozidly je 12 vložených vozů speciální konstrukce z vysoce 

pevnostního a lehkého materiálu. Rovněž tak byl vybrán i speciální materiál pro 
pantograf a kontakt s trolejí zajišťuje speciální uhlíkové obložení smykadla pantografu. 

Dvounápravové hnací podvozky mají rozvor 2,65 m a individuální pohon dvojkolí od 
asynchronního trakčního motoru o výkonu 1 000 kW. Nápravové zatížení je 17 tun. 
Trakční motory jsou plně odpruženy a pohon dvojkolí proveden tak, aby byly zachovány 
co nejmenší neodpružené hmoty. Vypružení je dvojité ocelovými vinutými zpruhami. 

TALGO 350 je vybaveno pneumatickou brzdou systému UIC. Na každé hnací nápravě 
jsou 3 brzdové disky. Na běžných nápravách jsou umístěny 4 brzdové disky. Tím je 
zajištěn vysoký účinek pneumatické brzdy a nahradí výkon při výpadku elektrodynamické 
brzdy mající výkon 2 x 4,2 MW 2 x 3,2 MW. 

Hnací nápravy mají protiskluzové a protismykové mikroprocesorové zařízení, čímž je 
dosahováno optimálních adhezních a smykových podmínek. 

Tvar čelní části trakčního vozidla v neobvyklém designérském řešení byl testován 
v aerodynamickém tunelu a navržen v optimální variantě minimálního čelního a bočního 
odporu vzduchu. Každé hlavové trakční vozidlo má jednu řidičskou kabinu odolnou 
tlakovým silám jak v tunelech, tak i při tlakových vlnách při míjení dvou protijedoucích 
vlaků. Řidič má neustále spojení a kontrolu s řídícím centrem dispečerů. Signalizační a 
zabezpečovací zařízení jsou _ německý LZB, španělský ASFA a ERTMS – European Rail 
Traffic Management Systém. 

 



Osobní vozy pro cestující jsou rovněž 3 m široké, ale jen 3 365 mm vysoké. Rozdíl 
výšky mezi trakčním vozidlem a prvním vagónem je překlenut aerodynamickým krytem. 
Výška podlahy je 750 mm od temene kolejnice. Vozy jsou vyráběny unikátní technologií 
TALGO – PATENTES známé a ověřené již od roku 1950. tato koncepce šetří váhu až 
o 20 % oproti normálnímu řešení vagónů. Vagónové skříně jsou pouze 13 m dlouhé, jsou 
vyrobeny z vysoce pevnostního materiálu odolného dynamickému namáhání. Tím, že 
TALGO systém používá pouze jedno dvojkolí, dosahuje se vysoké dynamické stability 
a bezpečnosti proti vykolejení, oproti normálnímu vlaku je počet dvojkolí poloviční. Další 
velkou výhodou je speciální vedení dvojkolí, které stále zachovává radiální polohu kola 
vůči kolejnici. Vagóny mají dvojité vypružení – primární nad každým dvojkolím 
a sekundární v místě naklápěcích mechanizmů. Naklápěcí mechanizmus TALGO – 
PENDULAR příznivě působí na příčné dynamické vlastnosti a stabilitu jízdy vozů. 

Interiéry vozů mají vysoký komfort pro cestující jak z hlediska sedadel, tak i dalšího 
servisu. V soupravě je zařazen bufetový vůz se salonkem a stolky. Vozy mají dvě třídy – 
preferenční a turistickou. Mezi sedadly je ulička široká 815 mm. Vozy mají plnou 
klimatizaci, panoramatická okna s nerozbitným sklem a jsou vysoce tlakotěsné 
a izolovány tak, aby hlučnost v interiéru nepřekračovala přísné normy. 

Pro cestující jsou k dispozici monitory poskytující filmy nebo informace o cestě, av. 
Všeobecné. Vlak je vybaven systémem GPS, který určuje v každém čase jeho polohu. 

Každé sedadlo je vybaveno zásuvkou na 220 V, 50 Hz pro připojení počítače a 
zásuvkou pro AUDIO program. 

V současné době probíhají zkoušky vysokorychlostního vlaku TALGO 350 v různých 
úsecích tratě Barcelona – Madrid s maximální rychlostí 385 km/h tj. nominální rychlost 
350 km/h + 10 %. 

Výroba 16 vlaků TALGO 350 pro RENFE bude dělena mezi TALGO a Bombardier ve 
Španělsku a Německu. Čtyři hlavová trakční vozidla budou vyrobena v Německu, dalších 
šest bude vyráběno v kooperaci Německo – Španělsko a zbývajících 22 bude vyráběno 
v podniku TALGO blízko Madridu. 

 

Vysokorychlostní vlak ETR 500 
Vysokorychlostní vlak ETR 500 je druhé generace a byl vyroben konsorciem firem 

TREVI (Treno Velo Italiano) Ansaldo – Breda, Bombardier, Alstom a Firema. Maximální 
rychlost 300 km/h. Je určen pro nové vysokorychlostní tratě v Itálii případně na evropské 
vysokorychlostní síti. Počet vozů je variabilní a to 8 nebo 14, v originálním provedení 11. 
V Itálii má také název EUROSTAR ITALIA a zajišťuje dopravu mezi městy Milano, Roma, 
Naples, a.j. 

 

Hlavní technické parametry ETR 500 

Vlastník vysokorychlostních vlaků FS  Trenitalia 
Země Itálie 
Výrobce TREVI 
Dodávky 1999 
Maximální rychlost 300 km/h 
Počet vlaků 60 
Rozchod 1 435 mm 
Složení vlaku 2 hlavová trakční vozidla, 11 vložených vozů 
Celková délka vlaku 328 m 
Počet sedadel 1./2. třída    182/418 
Napájecí systém 3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC 
Trakční výkon 8 800 kW 
Celková váha 590 tun 
Maximální nápravový tlak 17 tun 

 



Vysokorychlostní vlak TALGOXXI 
Vlak je koncepčně projektován jako TALGO PENDULAR, což znamená, že má 

naklápěcí systém vozové skříně, který působí bez dalšího přídavného silového 
mechanismu. Vyznačuje se tím, že má automatický systém pro přestavování rozchodu 
dvojkolí 1 668 mm a 1 435 mm a jeho trakční vozidlo je vybaveno dieselmotorem tzn. 
Nezávislou trakcí. V roce 2002 dosáhl vlak dieselovém provedení rychlostního rekordu 
256 km/h. 

 

Hlavní technické parametry TALGO XXI 

Vlastník vlaku GIV 
Země Španělsko 
Výrobce TALGO 
Dodávky 1998 
Maximální rychlost 220 km/h 
Počet vlaků 1 
Rozchod 1668/1435 mm 
Sestava vlaku 2 trakční hlavová vozidla, 3 vložené vozy 
Celková délka 70 m 
Trakční výkon Diesel 2 x 2 500 kW  3 000 kW 
Celková váha vlaku 130 tun 
Maximální nápravový tlak 17,5 tuny 

 

Vysokorychlostní vlak ALFA – PENDULAR 
Je to vysokorychlostní vlak portugalských železnic CP s naklápěcími vozovými 

skříněmi s aktivním naklápěcím systémem hydraulickým systémem typu Alstom 
Ferroviaria. Na stávajících železničních tratích může proti konvenčním vlakovým 
soupravám zvýšit rychlost při průjezdu v obloucích až o 30 %. Maximální úhel naklopení 
je ± 8 stupňů. 

Vlak je provozován na trati LISBON – OPORTO. 
 

Hlavní technické parametry ALFA – PENDULAR 

Vlastník vlaků CP Portugalské železnice 
Země Portugalsko 
Výrobce Alstom – Ferroviaria 
Dodávky 1998 
Maximální rychlost 220 km/h 
Počet vlaků 10 
Rozchod 1 668 mm 
Složení vlaku M – M – V – V – M – M 
Celková délka 159 m 
Počet sedadel 1./2. třída  96/205 
Napájecí systém 25 kV 50 Hz AC 
Maximální nápravový tlak 17 tun 

 

Vysokorychlostní vlak SNCF typu TGV DUPLEX 
 
Tyto vysokorychlostní vlaky jsou již v provozu od roku 1996 a v současné době firma 

ALSTOM provádí jejich modernizaci tak, aby odpovídaly současným i budoucím 
podmínkám náročného vysokorychlostního provozu. Jedná se zejména o modernizaci 
interiéru obou podlaží. Interiéry budou vybaveny novými typy anatomických sedadel 
a v 1. třídě bude mít každé sedadlo svoje VIDEO. Zcela nové je použití nových materiálů 



pro obložení stěn v interiéru včetně hlukové izolace, podlahové koberce, odkládací 
prostory pro zavazadla, informační systémy – AUDIO – VIDEO. 

Dalším zlepšením je centralizace poruch do jednoho centrálního computeru a další 
technické úpravy pro snížení nákladů na provoz a zlepšení servisu. 

Motto pro tyto změny v rámci modernizace (redesign) je, aby se cestující cítil jako 
doma včetně nabízeného občerstvení. Ve vlaku se může servírovat až 510 jídel. Vysoký 
komfort cestování tedy může využít buď k odpočinku případně i k pracovní činnosti a to 
v plném pohodlí. 

 

Hlavní technické parametry TGV DUPLEX 

Výkon 8 000 kW 
Maximální rychlost 300 km/h 
Napájecí systém 25 kV 50 Hz 
Rozchod 1 435 mm 
Počet vlaků 30 a 52 
Složení vlaku 2 hlavová trakční vozidla a 8 patrových vložených vozů 
Délka vlaku 200 m 
Počet sedadel 510 
Nasazení do provozu 1996 Paříž - Lyon 

 

Vysokorychlostní vlak typu EUROSTAR 
Vysokorychlostní vlak, který je provozován na trati Paříž – Londýn EUROTUNELEM 

pod kanálem La Manche. Z hlediska interoperability je to vysokorychlostní vlak „par 
excellence“. Má čtyři druhy napájecích systémů a na řidičském stanovišti sedm různých 
druhů signalizačních a zabezpečovacích systémů. S tímto vybavením může být prakticky 
provozován i na jiných tratích evropské vysokorychlostní sítě s maximální rychlostí 
300 km/h. 

 

Hlavní technické parametry EUROSTAR 

Vlastník vysokorychlostních vlaků Francie, Anglie 
Výrobce ALSTOM 
Rok objednávky 1993 
Počet vlaků 38 
Rozchod 1 435 mm 
Sestavení vlaku 2 hlavová trakční vozidla, 9 vložených vozů 
Celková délka 394 m 
Počet sedadel 1./2. třída    206/560 
Napájecí systémy 3 kV DC, 1,5 kV DC, 750 V DC, 25 kV 50 Hz AC 
Trakční výkon 12 240 kW 
Celková váha 752 tun 
Maximální nápravový tlak 17 tun 

 

JAPONSKO 
JR Central vyvinuly novou serii vysokorychlostních vlaků N 700, která vychází 

z původní koncepce serie 700. Nový vysokorychlostní vlak je lehčí, rychlejší – má 
konstrukční rychlost 275 km/h v obloucích, na SANYO tratích a na tratích TOKAIDO 
dosahuje 285 a 300 km/h. prototyp bude zkoušen v roce 2004. 

JR East vyvinuly nový vysokorychlostní vlak SHINKANSEN serie E2-1000. Napájecí 
napětí je 25 kV 50 Hz. Vlak byl zkoušen v roce 2000 – 2001 a je uveden do provozu na 
trati Tohoku Shinkansen z Morioky do Hachinohe v Aomori. Proto také nese motiv jablka, 
které je pro tuto oblast symbolické. Vlak sestává z 10 vozů s vysokým komfortem 
a speciálním dvojitým vypružením vozových skříní. Maximální rychlost je 280 km/h. 

 



 

TAIWAN 
Ze světových vysokorychlostních železnic, které zahájily výstavbu je m.j. TAIWAN, 

který předpokládá otevřít 345 km dlouhou trať TAIPEI – KAOSHIUNG v roce 2005. 
Dvanáctivozové vysokorychlostní vlaky mají dosahovat rychlosti 200 km/h. Vlaky 

propojí celý ostrov, kde žije 22 milionů lidí a to od severu k jihu. Předpokládá se doba 
jízdy 3 hod. 50 min. Projekt zastřešuje THSRC – Taiwan High Speed Railway Corporation. 
Spolupracuje japonské konsorcium firem Kawasaki, Mitsubishi, Toshiba, Marubeni a 
Mitsui Electrical a evropské konsorcium Alstom – Siemens. 

V současné době je objednáno 30 vlakových souprav s max. rychlostí 350 km/h 
a v roce 2018 se předpokládá celková flotila 51 vysokorychlostních vlaků. Vlaky vychází 
z koncepce vysokorychlostního vlaku SHINKANSEN serie 700 a podvozky rekonstruovány 
ze série 500. Dopravní kapacita se předpokládá 300 000 cestujících za den. 

 

USA 
Představitelem vysokorychlostních železnic v USA je AMTRAK, který zahájil provoz 

vysokorychlostními vlaky typu ACELA – EXPRES v severovýchodním koridoru i když 
zpočátku se vyskytly značné potíže. Přesto tyto expresy jsou cestujícími oblíbeny a jejich 
počet stoupl o plných 30 %. 

V současné době se opět obnovilo jednání o výstavbě vysokorychlostní tratě na 
Floridě – projekt FOX spojuící Miami – Tampa v délce kolem 500 km. Celý projekt byl již 
předběžně odsouhlasen. 

Firma BOMBARDIER připravila nový vysokorychlostní vlak Jet Train pro rychlost 
240 km/h. trakční vozidlo bylo vyvinuto ve spolupráci s Federal Road Administration. 
Trakční výkon zajišťuje letecká spalovací turbina o výkonu 3 750 kW – ST 40, vyrobená 
firmou PRATT and WHITNEY. Turbína spaluje normální diesel-naftu a pohání generátor. 
Asyncchronní trakční motory jsou napájeny z vodou chlazeného střídače IGBT. 

Trakční vozidlo má dynamickou brzdu a diskové brzdové kotouče na každé nápravě. 
Vypružení je dvojité ocelovými šroubovými zpruhami. Délka je 21,22 m, šířka 3 175 mm 
a výška střechy od t.k. 4 318 mm. 

Bombardier dokazuje, že toto trakční vozidlo je schopno konkurovat elektrickým 
vysokorychlostním vlakům z hlediska trakčních vlastností a rychlosti a nevyžaduje trakční 
trolejové vedení. Je lehčí o 20 % oproti normální diesellokomotivě a má dvakrát větší 
akceleraci. Emise výfukových plynů jsou o 30 % nižší oproti dieselmotoru. 


