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1 ÚVOD 

 S vývojem společnosti se neustále stupňují nároky na mobilitu lidí a tím také požadavky na 
zabezpečení těchto potřeb. Především v intravilánech a v příměstských aglomeracích větších 
hospodářských, správních a kulturních center je tato potřeba nejviditelnější. Tradiční pojetí městské a 
příměstské dopravy velmi často není schopno požadavky obyvatelstva zcela uspokojit, a to spolu 
s dalšími aspekty současného životního stylu vede k nárůstu individiuální automobilové dopravy, což je 
trend určitě velmi negativní, projevující se v kombinaci s rapidně rostoucím objemem přeprav zboží po 
silnicích nejen poškozováním životního prostředí, ale i dalšími souvisejícími technicko-dopravními 
komplikacemi. Tyto důsledky zhoršují kvalitu života ve městech a příměstských oblastech, čímž se 
uzavírá obtížně řešitelný dopravní problém. Ekologické a efektivní řešení tohoto problému nabízí 
kolejová doprava. Samotné zvýšení kapacity a rychlosti kolejového dopravního systému nemusí vždy 
přinést i potřebné zvýšení efektivity dopravy, neboť ne vždy fungují zcela synergicky systémy 
příměstské a městské kolejové dopravy. Funkce obou systémů i přes dnes již často v rámci regionu 
zaváděnou koordinaci způsobuje v přepravní linii pro cestující určitou diskontinuitu spojenou se 
snížením komfortu a cestovní rychlosti. 

Řešení výše zmíněných problémů nabízí dopravně-technologické propojení příměstského a 
městského kolejového systému s využitím hybridních vozidel umožňujících bezpečný provoz na obou 
kolejových systémech. Historicky fungují oba systémy prakticky zcela odděleně na své specifické 
infrastruktuře a celý systém je provozován v souladu s vlastními provozními předpisy a vlastní 
legislativou. Integrace obou kolejových dopravních systémů však s sebou kromě výhod přináší 
současně komplex technických, technologických a legislativních problémů, které je nutné vyřešit. Cílem 
tohoto příspěvku je nastínění dílčích problémů spojených s technickými a legislativními aspekty, 
případně způsob jejich řešení, a to především v oblasti vozidel a se zaměřením na bezpečnost provozu 
tohoto systému kolejové dopravy.  

2 KONCEPCE KOLEJOVÝCH VOZIDEL LEHKÉ STAVBY 

Kolejová vozidla lehké stavby tvoří velmi perspektivní kategorii kolejových vozidel, která by mě-
la principiálně umožnit provozování stejného druhu vozidla jak po železniční, tak po tramvajové trati. 
Rozvoj tohoto dopravního systému by měl kolejové dopravě poskytnout důležitý prostředek ve stále se 
stupňujícím konkurenčním boji se silniční dopravou. Z hlediska všeobecných technicko-konstrukčních 
požadavků na kolejová vozidla představují vozidla lehké stavby poměrně problematickou skupinu 
vozidel, neboť je třeba v řadě aspektů najít kompromisní řešení mezi požadavky kladenými na 
standardní železniční a tramvajová vozidla. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů, kterým je třeba se zabývat, je požadavek na  bezpečnost 
kolejových vozidel lehké stavby. Pasivní bezpečnost je apriori snížena konstrukčním provedením 
vozidel lehké stavby a nelze tedy splnit požadavky kladené z tohoto pohledu na standardní železniční 
vozidla. K tomu se přidává ještě související legislativní problém, neboť kategorie hybridních vozidel 
určených pro kombinovaný provoz, jak na standardních železničních tratích, tak na tratích tramvajo-
vých, není zmíněna v důležitých EN 12663 a EN 15227, které se touto oblastí pevnosti a pasivní 
bezpečnosti kolejových vozidel zabývají. Z jejich pohledu musí vozidla provozovaná za běžných 
podmínek na standardních železničních tratích splnit určité požadavky, které vozidla lehké stavby 
určená pro kombinovaný provoz, jak již bylo uvedeno výše, v principu reálně splnit  nemohou. Lze tedy 



doufat, že tento legislativní problém vyřeší v blízké budoucnosti novelizace těchto norem. Z praktického 
pohledu je však třeba sníženou pasivní bezpečnost něčím nahradit, a to především dokonalejším 
zabezpečením provozu těchto vozidel, které minimalizuje riziko střetu kolejových vozidel lehké stavby 
nejen mezi sebou či s vozidly silničními, ale především s kolejovými vozidly standardní stavby. 

Další neméně důležitý aspekt související s bezpečností provozu a zasahující svou podstatou 
jak do technické, tak legislativní oblasti představuje problematika styku hybridního kolejového vozidla 
s infrastrukturou železničního i tramvajového svršku. V zásadě platí, že hybridní vozidlo tohoto 
kombinovaného dopravního systému pojíždí kolejovou dráhu  tramvajového i železničního dopravního 
systému a musí tedy splňovat požadavky na provoz jak po tramvajové trati, tak po trati železniční. 
Nedílnou a zřejmě nejdůležitější součástí souboru těchto požadavků na kompatibilitu styku je otázka 
„univerzálního“ jízdního obrysu pro hybridní kolejové vozidlo, který umožní jízdu tohoto vozidla po 
tramvajovém i železničním svršku. Tato otázka kontaktu a kompatibility mezi jízdním obrysem kola 
a jednotlivými typy železničních a tramvajových kolejnic a dalších součástí kolejového svršku 
představuje velmi složitý problém. Na základě doposud provedených výzkumných prací je možné 
konstatovat, že s ohledem na velmi odlišné požadavky obou kolejových systémů nelze navrhnout 
univerzální jízdní obrys kola pro hybridní kolejové vozidlo lehké stavby, který by mu umožnil jízdu po 
libovolné tramvajové či železniční trati bez doplňujících omezení. Podstata je dána především 
různorodostí infrastruktury městských kolejových systémů, a proto je třeba vždy k tomuto problému 
přistupovat individuelně s ohledem na konkrétní podmínky v dané lokalitě. Po stránce legislativní 
nepředstavuje problematika speciálního jízdního obrysu kola pro hybridní kolejová vozidla lehké stavby 
tak zásadní problém, neboť by se vždy jednalo o konkrétní použití v dané lokalitě v rámci národní 
působnosti a žádná Evropská norma neupravuje jízdní obrysy kola pro toto specifické použití. Samotný 
proces schválení takovéhoto jízdního obrysu kola zůstává tedy v působnosti Drážního úřadu. 

Do oblasti styku hybridního kolejového vozidla s infrastrukturou železničního i tramvajového 
svršku patří také otázka energetiky. Z pohledu primárního zdroje energie se v současné době jako 
jediný přijatelný zdroj jeví elektrická energie, která je dnes u tratí tramvajových výhradě používaným 
řešením. To ovšem neplatí o železničních tratích v České republice, neboť stále relativně velké 
množství tratí nižšího významu není doposud elektrizováno a tyto tratě pravděpodobně nebudou 
elektrizovány ani v nejbližších letech. Zároveň je ale pravdou, že v aglomeracích kolem větších měst, 
pro které je prioritně tento kombinovaný dopravní systém uvažován, je podíl elektrizovaných tratí 
podstatně vyšší. Ovšem i v případě kombinace tramvajové tratě s neelektrizovanou železniční tratí se 
na rozdíl od diesel-elektrické koncepce hybridního vozidla jeví jako výhodnější nejen z ekologického, 
ale i provozního hlediska varianta elektrizace dané železniční tratě a koncipování hybridního vozidla 
jako jedno- či vícesystémového elektrického. Je třeba však vzít také v úvahu možný rozvoj elektrizace 
železniční sítě v uvažovaném regionu a podle toho se rozhodnout pro napájecí systém nově 
elektrizovaného úseku. A jelikož napájecí soustavy městských kolejových systémů jsou elektrizovány 
jiným napětím než je tomu u tratí železničních, bude třeba koncipovat konstruovaná hybridní kolejová 
vozidla lehké stavby prakticky vždy jako vícesystémová. Samotnou podotázkou kompatibility v oblasti 
energetiky je také problematika odběru elektrické energie. Tato problematika však úzce souvisí 
s technickými parametry trakčního vedení železniční i tramvajové infrastruktury a sběrače hybridního 
kolejového vozidla lehké stavby a je řešitelná v rámci konstrukce sběrače takovéhoto vozidla.  

S problematikou obecné technické kompatibility souvisí samozřejmě v neposlední řadě také 
otázka obrysu pro hybridní kolejová vozidla lehké stavby. Tento obrys bude limitován s ohledem na 
parametry infrastruktury tramvajových tratí především průjezdným průřezem těchto tratí a nepředstavuje 
s výjimkou spodních partií vozidla z pohledu přechodnosti na železniční tratě žádný problém. Jiná je 
však situace v otázce výšky nad temenem kolejnice a vzhledem k ose koleje příčného umístění 
nástupních ploch. Nelze předpokládat přizpůsobení jednoho dopravního systému druhému a je proto 
nutné uzpůsobit konstrukci vozidla tak, aby byl výstup a nástup možný na obou typech kolejových 
dopravních systémů i pro cestující se sníženou pohybovou schopností.   

 

3 ZABEZPEČENÍ PROVOZU KOLEJOVÝCH VOZIDEL LEHKÉ STAVBY  

Jak bylo již uvedeno výše, je třeba absenci pasivní bezpečnosti danou konstrukcí lehkých kole-
jových vozidel nahradit zlepšením aktivní bezpečnosti. Tento nedostatek v oblasti pasivní bezpečnosti 
by nepříznivě ovlivnil následky nehody zejména při střetu takového vozidla s běžným železničním 
vozidlem. Aby se pravděpodobnost takové nehody snížila na minimum, musí být společný provoz 
běžných železničních vozidel a kolejových vozidel lehké stavby zajištěn vhodným řídicím 
a zabezpečovacím systémem, který bezpečně zajistí, že minimálně při běžném provozu (s cestujícími) 



ke střetu vozidel nemůže dojít. K tomu je nutné upravit stávající požadavky na zabezpečovací zařízení 
a řízení a organizaci provozu. V jednoduchosti je možné konstatovat, že z pohledu zabezpečovacího 
zařízení zahrnují požadavky pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h téměř vše, co zabezpečovací 
technika může v současnosti nabídnout. Přesto závěr použít pro zabezpečení provozu kolejových 
vozidel lehké stavby tyto požadavky při všech rychlostech by nebyl správný, protože by nadměrně 
zvyšoval náklady na infrastrukturu a tím také  redukoval vlastní přínos zavedení tohoto systému 
kolejové dopravy. Je třeba uvážit v jakých situacích bude provoz těchto vozidel probíhat, v kterých 
bodech jsou více ohrožena než vozidla klasická a jakými minimálními prostředky lze toto ohrožení 
eliminovat na přijatelnou míru. Proto se jeví jako nejefektivnější vzít za základ opatření soubor 
požadavků využívaných pro zabezpečení tratí s rychlostí do 100 km/h. V každém případě je třeba, aby 
zabezpečovací zařízení zajistilo vzájemnou vazbu hlavních návěstidel a pojížděných a odvratných 
výhybek a odvratných výkolejek, vyloučení všech konfliktních současných jízd vlaků a posunů, 
zapevnění jízdní cesty před vydáním povolení k jízdě a vybavení jízdní cesty až po jejím využití jízdou 
nebo nouzovou obsluhou. Pro dosažení vyššího stupně zabezpečení při provozu kolejových vozidel 
lehké stavby by bylo vhodné uvažovat o uplatnění požadavků na zavedení zjišťování volnosti vlakové 
cesty, zajištění boční ochrany, tj. ochrany zajišťující, že vlaková cesta nemůže být narušena ani 
vozidlem nebo vlakem nerespektujícím zákaz jízdy a v neposlední řadě požadavkem, aby kolejová 
vozidla lehké stavby respektovala alespoň zákaz jízdy. Z uvedeného přehledu vyplývá, že většina 
vedlejších tratí takovýmto zabezpečovacím zařízením vybavena není a ani nejsou v současné době 
běžně k disposici vhodná zařízení, jejichž budování a provoz by splňovalo podmínku nízkých nákladů. 
A jelikož i na tomto typu tratí je předpokládáno případné využívaní dopravního systému lehkých 
kolejových vozidel, je třeba hledat vhodné řešení tohoto problému. Určitou možnost představuje např. 
využití systému Radiobloku, který by s poměrně nízkými náklady bylo možné využít ve všeobecnosti pro 
zvýšení  bezpečnosti provozu na vedlejších tratích. 

4 OBECNÁ DOPRAVNÍ LEGISLATIVA 

Obecná dopravní legislativa platná v České republice doplňuje některé výše uvedené právní 
dokumenty, především Evropské normy, které mají mezinárodní působnost. Mezi nejvýznamnější české 
legislativní dokomenty zaměřené na drážní dopravu lze zařadit Zákon o drahách, Řád určených 
technických zařízení, Dopravní řád drah, Stavební a technický řád drah, Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost a Přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní přepravu. Ve všeobecnosti lze 
konstatovat, že žádný z výše uvedených dokumentů nebrání vzniku dopravního systému kolejových 
vozidel lehké stavby, pouze v některých případech požaduje splnění určitých podmínek.  

5 ZÁVĚR 

Z uvedeného stručného přehledu technických, provozních a také legislativních aspektů 
dopravního systému kolejových vozidel lehké stavby  vyplývá, že zavedení tohoto hybridního 
dopravního systému řešícího dopravní problémy především ve větších městech a přilehlých 
aglomeracích je spojeno s řadou komplikací a pro jejich vyřešení je třeba urazit ještě poměrně dlouhou 
cestu. To je dáno navíc skutečností, že se jedná se o komplexní systém, jehož vybudování vyžaduje 
vyřešení vedle zmíněných problémů v rovině technické, dopravně technologické a technicko legislativní 
též vyřešení problémů v rovině obecné legislativy a administrativy a v neposlední řadě též v rovině 
investic a financování. Je však také možné čerpat z velké části inspiraci a poznatky ze zahraničí, kde 
tento systém již v mnoha aglomeracích velkých měst funguje a tyto dosavadní poznatky a zkušenosti 
dokazují, že jde o řešení pro cestující veřejnost velmi výhodné a atraktivní nejen z pohledu optimalizace 
městské a regionální dopravní obslužnosti, ale může být při splnění určitých podmínek i ekonomicky 
efektivní. 
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Resumé 

 Příspěvek pojednává o technických, provozních a také legislativních aspektech spojených se 
zavedeních dopravního systému kolejových vozidel lehké stavby. Shrnuje problematiku v jednotlivých 
významných oblastech tohoto dopravního systému, eventuelně ukazuje určité možnosti řešení těchto 
otevřených otázek. 


