
Historie vysokorychlostní železniční dopravy

Příspěvek je zaměřen především na ozřejmění smysluplnosti zvyšování rychlosti 
železniční dopravy a na dosavadní vývoj ve světě a u nás v této oblasti.  

V prvním století své existence neměla železniční osobní doprava téměř žádnou 
konkurenci. Ta přišla až s nástupem motorové silniční dopravy a později také dopravy 
letecké. Konkurenční boj mezi železnicí a jejími konkurenty v oblasti dálkové osobní dopravy 
začal v podstatě ve 20. letech minulého století a významně se přiostřil v období po II. světové 
válce. Čas je, byl a bude stále cennější devizou aktivně žijících lidí. Rychle se rozvíjející a 
rychlejší silniční a letecká doprava začaly přebírat železnici cestující. Železnice začala být 
symbolem pomalé dopravy. 

Vyspělé evropské železniční správy proto na tuto skutečnost zpočátku reagovaly 
postupnými úpravami tratí, které dovolily zvýšení rychlosti. Zároveň na dálkových spojích 
vyměnily klasické parní rychlíky za výkonné a lehké motorové jednotky, jejichž výkon, 
dynamika jízdy a nižší hmotnost umožnily významné zkrácení jízdních dob. První takové 
motorové vlaky byly do provozu uváděny ve 30. letech minulého století. Tehdejší ČSD 
nezůstaly pozadu a na nejdůležitější relaci mezi Prahou a Bratislavou uvedly do provozu dnes 
již legendární vlak Slovenská strela. Ten zkrátil cestovní dobu téměř o čtvrtinu, byl však 
tvořen jen jedním motorovým vozem, takže měl malou kapacitu a jeho podíl na celkovém 
přepravním výkonu dálkové dopravy byl velmi nízký. 

Motorový vůz Tatra M 290.0 „Slovenská strela“

Slibný vývoj přerušila II. světová válka. Ihned po konsolidaci hospodářských poměrů 
nastala další etapa přebírání cestujících konkurenční silniční a leteckou dopravou.  Zároveň 
také přišla další vlna zavádění rychlých motorových jednotek na železnici. V té době ještě 
dokázaly zrychlit dálkovou dopravu i tehdejší ČSD, které na vozbu prestižních dálkových 
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vlaků nasadily ponejprv kořistní motorové jednotky německého původu a později maďarské 
motorové jednotky Ganz. Železnice v západní části Evropy tímto způsobem vytvořily síť 
expresů, nazvanou TEE (Trans Europ Express). Konkurenční boj se nezastavil, a tak 
(tentokrát už jenom na západě a jihu od nás) byly nejdůležitější tratě postupně upravovány na 
rychlosti 160 a později až 200 km/hod. K motorovým jednotkám přibyly i jednotky 
elektrické.

Jedna z motorových jednotek TEE

Jelikož  tyto jednotky posléze přestávaly vyhovovat výkonovým požadavkům,  
ovládly dálkovou dopravu v nejžádanějších směrech postupně opět klasické soupravy, 
tentokrát již vedené vysoce výkonnými elektrickými lokomotivami a sestavené z komfortních 
osobních vozů. Do popředí tohoto dění se dostaly především francouzské (SNCF) a německé 
(DB) železnice. Rovněž v souvislosti s tímto trendem padly první novodobé rychlostní 
světové rekordy, kdy dvě elektrické lokomotivy SNCF různých typů dosáhly 28. a 29.3.1955  
při zkušebních jízdách rychlosti 331 km/hod. 

Elektrická lokomotiva SNCF při zkušebních jízdách v březnu 1955



V těch časech však již bylo zřejmé, že dalšího výrazného pokroku lze dosáhnout pouze 
výstavbou nových tratí, jejichž směrové parametry umožní plynulou jízdu vysoce výkonných 
elektrických jednotek, vybavených zcela novými konstrukčními prvky. Rychlost 200 km/hod 
v pravidelném provozu tímto způsobem překonaly poprvé Japonci. V r. 1964 tam byl zahájen  
provoz na zcela nové trati mezi nejlidnatějšími městy Tokiem a Ósakou elektrickými 
jednotkami Shinkansen, jedoucími plynule rychlostí 210 km/hod. Z hlediska železniční 
techniky šlo o naprostý přelom. Dnes se nám již z pohledu dalšího vývoje zdá být tato 
rychlost nízká. To se samozřejmě postupem času začalo zdát i Japoncům, takže rychlost na 
své první vysokorychlostní trati postupně zvyšovaly a další úseky budovaly již pro rychlosti 
270 až 300 km/hod.

Japonský vysokorychlostní Shinkansen

Po první vysokorychlostní trati v Japonsku se těžiště vývoje přeneslo opět do Evropy. 
Myšlenkou výstavby vysokorychlostních systémů založených na existenci zcela nových tratí 
se začaly intenzivně zabývat především francouzské, německé a italské železnice, tamní 
železniční výzkum, železniční průmysl a stavebnictví. Francouzi byli v této nepsané soutěži 
nejúspěšnější. Zpočátku byli technici přesvědčeni, že rychlost kolem 300 km/hod je limitní 
rychlostí pro systém kolo – kolejnice. Ale po absolvování slepé uličky v podobě 
nekonvenčního dopravního systému „Aerotrain“, jehož princip spočíval v nadnášení 
dopravního prostředku vztlakem vzduchu nad betonovou „jízdní“ dráhou a uváděného 
v pohyb leteckými tryskovými motory se pozornost techniků a ekonomů pokorně obrátila zpět 
ke starým dobrým ocelovým kolům, valícím se po klasických kolejnicích. Ještě dnes můžeme 
z vlaku poblíž Orleansu pozorovat opuštěnou železobetonovou konstrukci estakády, po níž se 
pohybovalo zkušební vznášedlo, dnes umístěné v Národním železničním muzeu v Mylhůzách. 
Z pohledu dnešního přístupu k životnímu prostředí šlo o zcela nepřijatelný, navíc vysoce 
energeticky náročný dopravní systém. Zkoušky aerotrainu byly ukončeny v roce 1975. 



Aerotrain 160 – 250 „Orléans“

Aerotrain typu 180 dosáhl 5.3.1974 světový rychlostní rekord 430,4 km/hod



Druhým zásadním mýtem byla představa, že při vysokých rychlostech nebude moci 
být odebírána elektrická energie z trakčního vedení klasickými sběrači. Proto se nejprve 
přikročilo k vývoji vysokorychlostního vlaku (TGV), poháněného plynovými turbínami. 
Pokusné hnací vozidlo dosáhlo 15.10.1971 rychlosti 252 km/hod. 

Francouzská zkušební turbínová jednotka  TGS „Zébulon“ (vytvořena rekonstrukcí běžné 
motorové jednotky pro regionální dopravu a dosazením turbiny z vrtulníku)

Zkušební vozidlo SNCF pro ověřování spolupráce sběrače s trakčním vedením



Zároveň probíhaly zkoušky se zkušebním vozidlem Z 7001, při nichž se ověřovala 
spolupráce mezi sběračem a trakčním vedením při vysokých rychlostech.

Experimentální vozidlo Z 7001 při jedné z testovacích jízd

Na základě zkušeností, získaných při zkouškách experimentální turbínové jednotky 
byla vyvinuta první „opravdová“ jednotka, označená TGV 001. S tou se podařilo dne 
8.12.1973 dosáhnout rychlosti 318 km/hod, což představuje rychlostní rekord hnacího vozidla 
poháněného „termickým“ zdrojem. Pokrok v oblasti spolupráce mezi trolejí a sběračem a 
především světová ropná krize však obrátily pozornost konstruktérů opět k elektrické trakci.

Prototypová turbínová jednotka TGV 001 při zkušební jízdě



Poměrně dlouhou dobu trvaly procedury ohledně schvalování prvního francouzského 
vysokorychlostního projektu. I když byl projekt poprvé oficiálně představen veřejnosti 
10.7.1967, byla jeho všeobecná prospěšnost odsouhlasena dekretem Jacquese Chiraca, tehdy 
ve funkci předsedy vlády, až 23.3.1976. Jeho podpis prakticky znamenal souhlas se zahájením 
stavby první vysokorychlostní tratě z Paříže do Lyonu. Práce byly oficiálně zahájeny 
7.12.1976 a první úsek byl dokončen 22.9.1981. Na tomto prvním úseku byly podrobně 
testovány všechny nové konstrukční prvky infrastruktury i elektrických jednotek (známých 
pod zkratkou TGV, což ve francouzštině znamená vlak vysoké rychlosti), jejichž výrobcem 
byla firma Alsthom Atlantique (dnes Alstom). Mechanická část jednotek vycházela
z konstrukce turbínového prototypu, pohon však byl už elektrický.V závěru zkoušek vznikl 
také další rychlostní rekord, když jednotka číslo 16 vyvinula dne 26.2.1981 rychlost 
380 km/hod. Dnem 27.9.1981 byl na nové trati mezi Paříží a Lyonem zahájen běžný komerční 
provoz rychlostí 260 km/hod. Hodnota nejvyšší dovolené rychlosti byla po několika letech 
úspěšného provozu zvýšena na 270 km/hod. Trať byla stavěná pouze pro provoz elektrických 
jednotek, nikoliv pro provoz klasických vlaků vedených lokomotivou. To umožnilo stavět trať 
ve sklonech až 35 ‰ a tím výrazně snížit stavební náklady. 

Elektrická jednotka TGV na vysokorychlostní trati LGV – jihovýchod Paris – Lyon



                               
                              Francouzské VRT byly stavěny se sklony až 35 promile    

Druhou evropskou zemí, která začala používat vysokorychlostní železniční dopravu, 
bylo Německo. Vysoký počet velkých měst a aglomerací, jejich rozmístění, velké přepravní 
vzdálenosti a značná poptávka po osobní dopravě mezi nimi vyvolávaly v tehdejším 
Západním Německu stále větší potřebu řešit dopravu jiným, kvalitativně odlišným způsobem, 
než  po věčně ucpaných dálnicích. Dopravní odborníci proto hledali východisko 
v modernizaci tehdy málo využívaných, ale relativně pomalých železničních tratí. Aby se 
stala železnice atraktivní pro široké vrstvy motoristů a dokázala je přetáhnout ze sice 
neustálými kongescemi zatížené, ale přesto relativně rychlé a pohodlné silniční dopravy, 
muselo dojít k výraznému zlepšení jejích kvalitativních a rychlostních parametrů. Prvním 
krokem bylo postupné zvyšování traťové rychlosti na vybraných úsecích na 200 km/hod. 
Tento proces byl zahájen již v 60. letech minulého století. Spolu se zvyšováním rychlostí byly 
do provozu nasazovány nové elektrické lokomotivy a osobní vozy pro tuto rychlost. Postupně 
byla vytvořena síť vlaků IC a EC. Na hlavních přepravních relacích však historické trasování 
tratí toto zvýšení rychlosti buď neumožňovalo nebo vzhledem k technickým možnostem 
v době svého vzniku vedly tratě v oblastech s těžkými terénními podmínkami výraznými 
oklikami oproti moderním silničním trasám. Také bylo nutné dodržet zásadu, že cesta vlakem 
musí být významně časově kratší než autem, neboť cestující vlakem většinou nepřijíždí přímo 
do cíle své cesty, ale musí ještě přestupovat na jiný dopravní prostředek. Tratě pro dálkovou 
železniční dopravu bylo tedy nutné vybudovat v duchu hesla „dvojnásobnou rychlostí 
automobilu, poloviční rychlostí letadla“. Proto v návaznosti na první krok rozhodla tehdejší 
západoněmecká vláda o budování sítě vysokorychlostních tratí. Jako první byla v r. 1981 
zahájena výstavba 327 km dlouhé trati Hannover – Würzburg. Výstavba trati byla 
připravována plných 16 let, v průběhu přípravy bylo nutné mj. čelit 98 soudním žalobám, 
z nichž ani jednu DB neprohrály. Trať byla uváděna do provozu postupně a celá byla včetně 
několika propojení se stávající sítí uvedena do provozu v r. 1991. Trať byla navržena pro 
rychlost 250 km/hod a jelikož vede hornatou krajinou, tak 37% délky tratě (121 km) leží 
v 61 tunelech a 30 km tratě je na 294 mostech. Trať byla na rozdíl od první francouzské 
vysokorychlostní trati stavěna pro smíšený provoz (tzn. pro provoz jak vysokorychlostních 
jednotek, tak klasických vlaků vedených lokomotivami a i pro provoz rychlých nákladních 



vlaků, především vlaků kombinované dopravy). Proto byla stavěna s maximálními sklony 
12,5 ‰. Spolu s výstavbou nové trati bylo nutné zásadně řešit množství do té doby 
neznámých technických problémů a vyrovnat se s ochranou životního prostředí právě 
v období, kdy začalo významně sílit ekologické povědomí ve společnosti. Po zahájení 
provozu byla jízdní doba na velmi důležitém severojižním směru mezi Hannoverem a  
Würzburgem zkrácena z původních 3,5 hodiny na polovinu. Druhou nejstarší 
vysokorychlostní tratí v Německu je trať mezi Mannheimem a Stuttgartem. Ta byla uvedena 
do provozu také v r. 1991. Její výstavba však probíhala již mnohem rychleji. Souběžně 
s výstavbou vysokorychlostních tratí byly také německým průmyslem vyvíjeny a vyrobeny 
vysokorychlostní elektrické jednotky ICE-1 s maximální rychlostí 280 km/hod. V r. 1991 byl 
tedy zahájen provoz vysokorychlostního železničního systému, který umožnil zcela zásadním 
způsobem změnit koncept železniční dálkové dopravy v Německu. Byla zavedena nová 
kategorie vlaků ICE (Intercity Expres). Vzhledem k tomu, že nové vlakové spoje byly 
zaváděny postupně podle dodávek nových elektrických jednotek (bylo jich vyrobeno celkem 
60, každá tvořena dvěma hlavovými hnacími vozidly a 12 až 14 vloženými vozy včetně 
restauračního), nebyly zpočátku zdaleka uspokojeni všichni zájemci o cestování, neboť místa 
byla rychle vyprodána. Postupně byla zaváděna doprava s hodinovým taktem v celodenním 
provozu od 6 do 22 až 24 hodin s pravidelnými návaznostmi v rozhodujících přestupních 
uzlech, kdy přestup je většinou realizován u jednoho nástupiště. Traťová rychlost byla po 
dobrých zkušenostech zvýšena na 280 km/hod.

Německá jednotka prvního typu ICE-1

Třetí evropskou zemí s vysokorychlostní dopravou se stala Itálie. Výstavba první 
italské vysokorychlostní spojnice na hlavním italském přepravním směru mezi Římem a 
Florencií trvala velmi dlouho. Celá trať byla zprovozňována po třech relativně krátkých 



úsecích a v celé délce byla do pravidelného provozu předána až v roce 1992. Přitom však 
první úsek byl uveden do provozu již v roce 1977, takže paradoxně představoval skutečně 
úplně první evropskou vysokorychlostní trať. Dlouhou dobu trvající výstavba především 
prvních úseků byla způsobena jak obtížnými terénními podmínkami, tak nedostatkem 
finančních prostředků a byla dokonce i terčem posměchu vůči „kapitalistickému přístupu 
k budování železniční infrastruktury“ v tehdejším československém komunistickém tisku. Na 
rozdíl od první francouzské vysokorychlostní tratě, umožňující pouze provoz speciálně 
konstruovaných vysokorychlostních jednotek, umožňuje „DIRETISSIMA“ (jak je trať v Itálii 
nazývána) smíšený provoz jak vysokorychlostních elektrických jednotek, tak i klasických 
vlaků tažených lokomotivou. Vzhledem k protáhlému tvaru italského území a terénním 
podmínkám ve střední Itálii umožnila nová trať výrazné zrychlení železniční dopravy mezi 
nejvýznamnějšími italskými městy. Častá propojení mezi novou tratí a původní železniční sítí 
navíc umožnila přiblížit výhody vysokorychlostní dopravy velkému počtu obyvatel. 

Dodávka speciálních vysokorychlostních souprav také měla zpoždění – první 
elektrické jednotky bylo zprovozňovány až v roce 1996 (tedy až 4 roky po uvedení kompletní 
DIRETISSIMY do provozu. Postupně bylo dodáno celkem 60 třináctidílných jednotek, které 
mohou dosahovat rychlosti až 300 km/hod a  mají kapacitu 590 cestujících.

Vysokorychlostní jednotka FS řady ETR 500

V Itálii je železniční doprava cestujícími opravdu hojně využívána, existují zde silné 
přepravní proudy, zvláště mezi největšími městy. Proto zdejší dopravní odborníci hledali 
řešení, jak co nejvíce zrychlit dopravu i na stávajících tratích, neboť vysokorychlostní tratě 
nelze vybudovat všude a jejich výstavba trvá dlouho. Jedním z mála způsobů, jak zvýšit 
rychlost vlaků na tratích s častými oblouky malých poloměrů, je naklápění vozových skříní. 
V  50. a 60. letech minulého století zkoušela řada evropských železničních správ a výrobců 
různá technická řešení nuceného naklápění vozových skříní. Zkoušky končily většinou 



neúspěchem, pouze v Itálii (a poté ještě ve Švédsku) byly dovedeny do úspěšného 
konce.V r. 1976 uvedly tehdejší Italské státní dráhy do zkušebního provozu prototyp vlaku, 
vyrobeného ve firmě Fiat. Pro tuto elektrickou jednotku a všechny následující od ní odvozené 
vlakové soupravy se vžil název „PENDOLINO“. Vozové skříně jsou při průjezdu obloukem 
naklápěny pomocí hydraulických válců a je tak eliminován vliv zvýšené odstředivé síly na 
cestující. Sériové vlaky byly nasazeny do provozu v r. 1988. Maximální rychlost těchto vlaků 
je 250 km/hod. Dosud bylo dodáno italským železničním společnostem 49 vlakových 
souprav, postupně stále modernější konstrukce. Od tohoto typu byla odvozena i česká 
„PENDOLINA“, která byla vyrobena rovněž v Itálii, jen bývalá značka  výrobce Fiat se 
mezitím změnila na Alstom. 

V souvislosti se zmínkou o vlacích s nuceným naklápěním vozových skříní bych zde 
chtěl upřesnit, co vlastně rozumíme pod pojmem vysokorychlostní železniční doprava. Na 
tento pojem můžeme nahlížet ze třech hledisek: z hlediska železničních tratí, z hlediska 
vlakových souprav a z hlediska provozu. 

Z hlediska železničních tratí se vysokorychlostními tratěmi rozumí nově budované 
tratě s minimální rychlostí 250 km/hod, stávající modernizované tratě s rychlostí minimálně 
200 km/hod a ve speciálních případech nové nebo modernizované úseky tratí, kde 
z objektivních důvodů (vysoká hustota osídlení, terénní podmínky apod.) nelze výše uvedené 
rychlosti dosáhnout. Do poslední skupiny patří kupříkladu tratě na výjezdech z center 
velkoměst, spojovací tratě mezi vysokorychlostními tratěmi a ostatní železniční sítí  a náročné 
úseky ve vysokohorském terénu včetně dlouhých tunelů v horských oblastech, úseky 
překonávající pomocí tunelů a mostů mořské úžiny apod. 

Z hlediska provozu se systémem vysokorychlostní železniční dopravy rozumí takový 
systém, který využívá některý z výše definovaných vysokorychlostních prvků. Základní je 
provoz vysokorychlostních vlakových souprav na vysokorychlostních tratích. 
Vysokorychlostní vlakové soupravy však mohou přecházet také na ostatní konvenční tratě a 
naopak vlakové soupravy, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 250 km/hod, mohou 
přecházet na vysokorychlostní tratě stavěné pro smíšený provoz. Vysokorychlostní dopravu je 
možné také pojímat z pohledu technických regulí, daných TSI (technické specifikace 
interoperability) atd. To však není úlohou tohoto příspěvku. 

Rychlost železniční dopravy se nezvyšuje z důvodu nějakého přesného rozdělení do 
jednotlivých kategorií, ale z důvodu dosažení obchodní úspěšnosti železniční dopravy. 
Železniční doprava, má-li být konkurenceschopná vůči dopravě silniční a letecké, musí kromě 
vysoké bezpečnosti a cestovního komfortu, což jsou nepsané priority, nabízet zákazníkům 
také odpovídající rychlost přepravy. Čas našich současných zákazníků je drahý. Výhodou 
železnice je, že může poskytovat vysoký komfort a smysluplné vyplnění času během 
cestování. Navíc je železniční doprava oproti svým konkurentům výrazně přátelštější 
k životnímu prostředí. Pokud vlaky pojedou navíc ještě dostatečně rychle, zvýší to značnou 
měrou kladné vnímání železniční dopravy cestujícími a železnice tak získá další nové 
zákazníky. Rychlost se musí v první řadě přizpůsobovat vzdálenosti, na jakou se významné 
skupiny cestujících přemísťují. Jiná rychlost je potřebná k uspokojení potřeb zákazníků na 
krátkých vnitrostátních relacích (např. Praha – Pardubice,  jiná na dlouhých vnitrostátních 
relacích (např. Praha – Ostrava) a jiná na dlouhých mezistátních relacích (např. Praha –
Ostrava – Varšava). Pokud stejná trať slouží všem druhům těchto relací (např. Praha –
Pardubice – Ostrava – Varšava), musí se samozřejmě přizpůsobit požadavkům té nejdelší 
relace, která na ní bude pravidelně a v odpovídající hustotě spojů provozována. Neboť je třeba 



si uvědomit, že minimálně 50% cestujících necestuje pouze mezi centrálními částmi 
spojovaných měst, ale musí odněkud do terminálu dálkové dopravy nějakým dopravním 
prostředkem přijet a z cílového terminálu zase do konečného cíle své cesty nějakým 
dopravním prostředkem odjet. Aby železnice byla konkurenceschopná vůči silniční a letecké 
dopravě, musí tedy být mezi nástupním a výstupním terminálem významně rychlejší než 
konkurenční doprava. Z výše uvedeného je zřejmé, že české modernizované koridory 
nemohou být v současnosti pojímány jako součást vysokorychlostního železničního systému.   
Modernizované koridorové tratě umožní zvýšit konkurenceschopnost železnice jen na kratší 
vzdálenosti. Pro železniční dopravu na střední vzdálenosti 200 až 500 km již platí heslo 
„poloviční rychlostí letadla, dvojnásobnou rychlostí automobilu“. Nestačí tedy být rychlejší 
jen o několik málo minut, ale musíme být rychlejší v řádu desítek minut nebo dokonce v řádu 
hodin. A takové pojetí železniční dopravy umožňuje pouze vysokorychlostní železniční 
doprava. Z ekonomických důvodů musí vysokorychlostní železniční tratě spojovat místa s 
vysokou přepravní poptávkou nebo být vedeny v trase, na níž se realizují velmi silné 
přepravní proudy. Tratě modernizovaných koridorů budou po výstavbě vysokorychlostních 
tratí sloužit jako tratě odbočující a návazné. V době, kdy vysokorychlostní vlaky budou 
plynule přecházet mezi vysokorychlostními tratěmi a ostatní železniční sítí, stanou se 
z hlediska provozu systému také modernizované koridory a další významné tratě součástí 
systému vysokorychlostní železniční dopravy. 

Po zahájení vysokorychlostního železničního provozu v Japonsku, Francii, Německu a 
Itálii se stalo další budování vysokorychlostních tratí v těchto zemích v podstatě běžnou 
záležitostí. Vysokorychlostní tratě se budují v nejdůležitějších přepravních směrech a zvyšují 
se jejich technické parametry včetně nejvyšší traťové rychlosti (ta u nejnovějších tratí 
dosahuje hodnoty 350 km/hod). Rovněž jsou vyvíjeny nové vysokorychlostní elektrické 
jednotky s vyššími technickými parametry, vyšší kapacitou a maximální konstrukční 
rychlostí. K budování vysokorychlostních tratí přistoupily postupně další evropské a poté i 
asijské státy.

                 
                    



Japonský vysokorychlostní systém

Japonský vysokorychlostní vlak na trati Kyoto – Tokyo (ve špičce každých 10 minut)

Provoz na první francouzské vysokorychlostní trati mezi Paříží a Lyonem (trať 
nazývaná později LGV Sud-Est, LGV je zkratka pro trať vysoké rychlosti) měl velký 
komerční úspěch. Poprvé se plně naplnilo heslo konkurenceschopné železnice „poloviční 
rychlostí letadla, dvojnásobnou rychlostí automobilu“. Proto byl přijat plán postupného 



budování dalších vysokorychlostních tratí. Významným počinem bylo rozhodnutí o 
vybudování trati směřující z Paříže k pobřeží Atlantického oceánu (LGV Atlantique). Pro tuto 
trať byly vyrobeny inovované elektrické jednotky TGV Atlantique. Jedna z nich, číslo 325, 
vytvořila v závěru testovacích jízd nový světový rychlostní rekord 515,3 km/hod. Na této trati 
se v pravidelném provozu poprvé začalo jezdit rychlostí 300 km/hod. 

V dalších letech byly plánovitě budovány další úseky, především LGV Nord, 
směřující z Paříže k městu Lille, v jehož blízkosti se dělí do směru na Brusel a podmořským 
tunelem do Londýna. Tato trať se stala i základem prvního evropského mezistátního 
vysokorychlostního systému Thalys, jehož spoje směřují z Paříže přes Brusel až do 
německého Kolína nad Rýnem a z Paříže do Amsterdamu. Zatímco na francouzském území je 
výstavba tratě již několik let ukončena, v Belgii, Holandsku a Německu výstavba dosud 
probíhá.

Francouzská dvoupodlažní vysokorychlostní jednotka TGV Duplex

Na vysokorychlostní síť bylo pomocí spojovací trati mezi LGV Nord a LGV Sud-Est 
přímo připojeno i nejvýznamnější  francouzské letiště Paris-Charles-de-Gaulle, což umožnilo 
přímé propojení železniční a letecké dopravy a tím usnadnění a urychlení dálkového 
cestování. Trať LGV Sud- Est byla v průběhu let prodloužena až na Azurové pobřeží do 
Marseille a bylo vytvořeno další přímé propojení mezi železniční a leteckou dopravou na 
letišti Lyon-Satolas.

Všechny vysokorychlostní jednotky pro SNCF vyrobila firma Alstom. Pro značnou
poptávku je na tratích poměrně vysoká hustota provozu a pro uspokojení požadavků na 
kapacitu vlaků byly poprvé pro trať TGV Atlantique dodány jednotky v dvoupodlažním 



provedení TGV Duplex. Elektrické jednotky TGV mají vysoký výkon a velmi dobré jízdní 
vlastnosti. To jim umožňuje udržet vysokou rychlost na nových vysokorychlostních tratích se 
sklony až 35 promile (tím se výrazně ušetří investiční prostředky na jejich výstavbu) a 
zároveň přecházet na stávající železniční tratě. Postupem času byla zavedena řada spojů, 
vycházejících z Paříže (a nejen odsud), využívajících vysokorychlostní tratě po většinu délky 
své trasy a posléze pokračujících (nebo odbočujících) do velkého množství měst a 
turistických oblastí ve Francii a Švýcarsku. Vysokorychlostní tratě se tak staly jakousi 
obdobou dálnic v silniční dopravě.

  Vysokorychlostní a konvenční tratě s provozem vysokorychlostních jednotek ve Francii

       Vysoká finanční náročnost výstavby nových vysokorychlostních systémů vyvolává i 
v relativně bohaté Francii řadu vášnivých diskuzí, kdy se odborníci i zainteresovaná veřejnost 
přou o pořadí jednotlivých priorit. Podobným způsobem byla vedena i téměř 15 let trvající 
diskuze o prospěšnosti vybudování nové vysokorychlostní trati LGV Est, směřující z Paříže 
do Štrasburku na německých hranicích. Porovnávaly se možnosti modernizace a výstavby 
zcela nové trati. Nakonec zvítězila myšlenka vybudovat vysokorychlostní trať, která kromě 
označení LGV Est (východ) obdržela i přívlastek evropská, neboť v relativně blízké 



budoucnosti umožní výrazné zkrácení jízdních dob mezi Paříží a Lucemburskem, Švýcarskem 
i Německem. To umožní vybudování návazných a odbočujících úseků včetně modernizací 
současných tratí. Práce byly rozděleny do 2 etap (1. etapa je úsek dlouhý 300 km  mezi Aires-
sur-Marne u Paříže a Badrecout, 2. etapa je pokračování z Badrecout do Vendenheim u 
Štrasburku, dlouhé 106 km). Výstavba první etapy byla zahájena 28.1.2002 a slavnostně 
ukončena 20.9.2006, kdy předseda vlády Dominique de Villepin slavnostně svařil poslední 
spoj mezi kolejnicemi. 15.3.2007 byl první úsek slavnostně předán do provozu. Pravidelný 
provoz s cestujícími rychlostí 320 km/hod však byl zahájen až se změnou GVD ke dni 
10.6.2007. 

V posledních  měsících před uvedením do pravidelného provozu sloužila nově 
vybudovaná trať především pro testování nových konstrukčních prvků infrastruktury i 
vysokorychlostních jednotek. Během zkoušek byl také několikrát překonán dosud platný 
rychlostní rekord z trati LGV Atlantique. Zkoušení prvků dopravní cesty a vozidel při 
rychlostech podstatně vyšších, než jaké budou využívány v pravidelném provozu, není 
samoúčelné. Slouží především k ověřování životnosti a spolehlivosti použitých konstrukčních 
prvků, které po zahájení pravidelného provozu již nebude možné. V závěru těchto zkoušek, 
tak jak již je ve Francii obvyklé, byl po náležitých přípravách, spočívajících především 
v úpravách infrastruktury a vozidel oproti běžnému provedení a za náležité publicity, 
realizován další světový rychlostní rekord. Bylo především zvýšeno napájecí napětí v troleji a 
elektrická jednotka, složená ze dvou čelních a třech dvoupodlažních vložených vozů, 
opatřených koly většího průměru, dne 3.4.2007 projela zkušební úsek rychlostí 574,8 km/hod. 
Videový záznam, oficiálně nahraný při této příležitosti, mohou zájemci najít na adrese 
www.record2007.com.

Upravená vysokorychlostní jednotka V 150 vytvořila na trati LGV Est světový rychlostní 
rekord 574,8 km/hod

Těmito zkouškami bylo mj. prokázáno, že princip železnice (valení ocelových kol po 
ocelových kolejnicích), využívaný i vysokorychlostní železniční dopravou, umožňuje 
dosažení parametrů srovnatelných s maglevy. Maglev je dopravní prostředek, pohybující se 
na speciální dráze, nadnášený magnetickou levitací a poháněný lineárními elektromotory. 
Maglevy se podobají železnici tím, že ke svému pohybu potřebují speciální dráhu a  také 
vzhledem a vnitřním uspořádáním „vozidlových“ skříní. Je to jakási obdoba již zmíněného 
aerotrainu. Zásadní nevýhodou tohoto dopravního systému je nemožnost přechodu ze 
speciální dráhy na jinou dopravní cestu. Oproti tomu vysokorychlostní vlaky mohou 



přecházet z vysokorychlostních na jakékoli jiné železniční trati a pokračovat tam v jízdě 
(samozřejmě pouze takovou traťovou rychlostí, kterou trať umožňuje). 

Porovnání dosažených rychlostí vysokorychlostních elektrických jednotek a maglevů

Francouzi jsou na své úspěchy v oblasti vysokorychlostní dopravy náležitě hrdí a tak 
měsíc po překonání světového rekordu v rychlosti na kolejích uspořádaly v Paříži velkolepou 
předváděcí akci. Část rekordní vysokorychlostní soupravy byla naložena na nákladní člun a 
s pomocí tlačného remorkéru se předváděla tisícům Pařížanů a návštěvníků na řece Seině. 

Dosažení nového světového rychlostního rekordu bylo důvodem k velkolepým oslavám.
Rekordmanka se předvádí na Seině v Paříži



Vlaky TGV zkrátily cestu z Paříže do Štrasburku po nové trati z původních 4 hodin na 
2 hodiny 20 minut. Po dokončení 2. etapy se očekává zkrácení cestovní doby o dalších 
30 minut. Současně se po zavedení přímých vlaků od nového GVD výrazně zkrátily cestovní 
časy do dalších důležitých míst na východě Francie a do důležitých center v sousedních 
státech, ležících v blízkosti francouzských hranic. 

Dostupnost významných sídel z Paříže po otevření LGV Est v letošním roce

Rychlým tempem probíhal také další rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy 
v Německu. V prvních letech po jeho sjednocení bylo úsilí napřeno především do 
modernizace tratí ve východní části a na propojení dlouhodobě přerušených tratí umělými 
hranicemi. První vysokorychlostní tratí, vybudovanou po sjednocení Německa, byla trať 
Berlín – Hannover. Jde o kombinaci nové trati Berlin – Wolfsburg a modernizaci původní 
trati. Provoz  na celé trati byl zahájen 27.9.1998. Zcela nové technické řešení bylo použito u 
další vysokorychlostní trati z Kolína nad Rýnem do Frankfurtu nad Mohanem. Tato trať byla 
postavena pouze pro osobní dopravu a mohou po ní v běžném provozu jezdit jen speciální 
vysokorychlostní jednotky. Sklony na trati dosahují až  40 promile, traťová rychlost je 
300 km/hod. Trať procházející četnými tunely sleduje trasu souběžné dálnice a vzdáleně může 
vzhledem ke stále se měnícímu podélnému profilu připomínat dráhy známé z pouťových 
atrakcí. Na rozdíl od nich však vzhledem k dobře voleným vertikálním poloměrům zaoblení 
tratě nepůsobí na cestující žádná nepříjemná zrychlení. Řešení s těmito sklony umožnilo 
výrazně snížit náklady na výstavbu, klade však vysoké požadavky na výkon a dynamiku jízdy 
vlakových souprav. Trať umožnila velmi výrazné zkrácení doby cestování nejen v jednom ze 
základních německých přepravních směrů, ale také v důležitém evropském směru 
z holandského Amsterodamu do švýcarské Basileje. Zároveň umožnila přímý přestup mezi 
leteckou a vysokorychlostní železniční dopravou v terminálech na letištích Frankfurtu (M) a 
Kolín n.R./ Bonn.

V poslední době se na základě zvládnutých technických problémů, dostatku zkušeností 
a v neposlední řadě díky intenzívní finanční podpoře německého státu intenzita budování 
vysokorychlostních úseků zvýšila. 28.5.2006 byl zahájen provoz na další důležité trati 



Norimberk – Ingolstadt. Trať je vybudována opět  pro rychlost 300 km/hod. Ve výstavbě jsou 
úseky mezi Kolínem nad Rýnem a Aachenem na belgických hranicích pro vlaky systému 
THALYS (jezdící z Paříže přes Brusel do Kolína nad Rýnem, částečně po nových 
vysokorychlostních tratích ve Francii a v Belgii, částečně ještě po stávajících tratích v Belgii a 
v Německu). V přípravě je výstavba dalších vysokorychlostních úseků a modernizace dalších 
stávajících tratí pro rychlost 200 km/hod. 

Jednotky ICE-3 na nejnovější německé vysokorychlostní trati Norimberk – Ingolstadt
(v provozu od 28.5.2006)

Spolu s rozšiřující se sítí vysokorychlostních tratí byly dodávány další elektrické 
jednotky. Nejdříve to byl typ ICE-2, vycházející z původních ICE-1, sice s menší kapacitou 
(menší počet vložených vozů), ale s možností spojování a rozpojování 2 jednotek. Poté přišla 
zcela nová generace vysokorychlostních jednotek ICE-3 s maximální rychlostí 330 km/hod, 
kde cestující z oddílu bezprostředně za kabinou strojvedoucího mají možnost sledovat trať 
před sebou. Z tohoto typu byla odvozena i verze s aktivním naklápěním vozových skříní
ICE- T, která po přechodu z vysokorychlostní trati na stávající síť podobně jako naše 
PENDOLINO umožňuje rychle projíždět častými oblouky. Všechny tyto vlakové soupravy 
jsou německé výroby, pouze elektrické jednotky THALYS, jezdící mezi Paříží, Bruselem a 
Kolínem nad Rýnem, byly vyrobeny francouzským Alstomem. 



Tratě s provozem vysokorychlostních vlaků v Německu
červené = 300 km/hod
žluté     =  250 a více (280) km/hod
modré   =  200 a více km/hod

Vysokorychlostní doprava se rozvíjí také v dalších státech. Výstavba dalších nových 
úseků vysokorychlostních tratí a rozsáhlá modernizace stávajících tratí pro rychlost alespoň 
200 km/hod probíhá v podstatě ve všech zemích původní evropské „patnáctky“. 



V Belgii je již většina z plánovaných vysokorychlostních  tratí v pravidelném provozu. 
Před dokončením je velmi náročný úsek mezi Lutychem a hranicemi s Německem. 

V Holandsku je výstavba VRT v plném proudu s předpokládaným dokončením 
v letošním roce. Navíc bude na vysokorychlostní dopravu přímo napojeno velmi významné 
letiště Amsterdam-Schiphol.   

Síť VRT Belgii, Holandsku a Velké Británii

Opravdovou velmocí v oblasti vysokorychlostní železniční dopravy se stává 
Španělsko, které drží několik primátů. Po dokončení všech zamýšlených vysokorychlostních 
úseků bude mít nejdelší vysokorychlostní síť v Evropě (2580 km). Ačkoliv historická 
španělská železniční síť byla vybudována jako širokorozchodná (1676 mm), jsou nové 
vysokorychlostní tratě budovány jako normálněrozchodné. Trať Madrid – Barcelona je 
stavěna na rychlost 350 km/hod. A v provozu jsou vysokorychlostní jednotky umožňující 
plynulou změnu rozchodu, takže mohou přecházet mezi novými vysokorychlostními i 
stávajícími širokorozchodnými tratěmi.



Tratě s vysokorychlostním provozem v Itáli

modré = vysokorychlostní v provozu (250 a 300 km/hod)
tmavě zelené = ve stavbě



Vysokorychlostní a modernizované tratě ve Španělsku

Španělský vysokorychlostní vlak Talgo 350 (v březnu 2001 dosáhl 359 km/hod)



Vysokorychlostní doprava se přestala omezovat na území jednoho státu a vznikly 
první mezinárodní projekty, vytvářející počátek budoucí evropské vysokorychlostní 
železniční sítě. Prvním mezinárodním projektem byl EUROSTAR, což představuje systém 
vysokorychlostní dopravy mezi Paříží a Londýnem a Bruselem a Londýnem s využitím 
podmořského tunelu pod kanálem La Manche. Po nedávném dokončení britského úseku 
vysokorychlostní tratě se podařilo zkrátit jízdní dobu mezi Paříží a Londýnem na „pouhých“ 
123 minut.

                        

               

Vysokorychlostní jednotky společnosti EUROSTAR ve stanici London - Waterloo

Druhým mezinárodním projektem je THALYS, což je systém, propojující 
vysokorychlostními tratěmi Paříž přes Brusel s německým Kolínem nad Rýnem a 
holandskými městy Rotterdamem a Amsterdamem. 

Postupným propojováním jednotlivých národních sítí a uplatňováním zásad provozní 
propojitelnosti (interoperability) bude vytvářena jednotná evropská síť vysokorychlostní 
železniční dopravy. V tomto pojetí byla také propojena francouzská a německá 
vysokorychlostní železniční doprava po zprovoznění prvního úseku nové vysokorychlostní 
trati LGV–Est. To umožnilo od 10.12.2007 zahájit pravidelný provoz vysokorychlostních 
vlaků mezi Paříží a Frankfurtem nad Mohanem. Po “drobných“ modernizačních úpravách na 
německém úseku projíždějí od nového GVD vysokorychlostní jednotky TGV a ICE tuto trať 
za 3 hod 50 min. 



Vysokorychlostní jednotka společnosti THALYS

Evropská vysokorychlostní siť v roce 2006



Předpokládaná evropská vysokorychlostní síť v roce 2020

V současné době lze konstatovat, že vysokorychlostní tratě (ať už zcela nové nebo 
modernizované) jsou provozovány nebo budovány téměř ve všech 15 zemích původní EU, 
kam jsme vstoupili v r. 2004. V Asii byly systémy vysokorychlostní železniční dopravy po 
Japonsku vybudovány také v Jižní Koreji a na Tchajwanu. V řadě zemí je výstavba 
vysokorychlostních železničních tratí již v plném proudu nebo těsně před zahájením. Kromě 
již uvedených zemí staví VRT také Rakousko, Turecko a Čína. V přípravě jsou 
vysokorychlostní tratě v Rusku, USA, Polsku, Švédsku, Indii, Vietnamu, Iránu, Saudské 
Arábii, Maroku, Mexiku, Argentině a Brazílii. 

Nejnovější parametry vysokorychlostního provozu jsou symbolem obrovského 
pokroku, který dosáhla železniční doprava za „pouhé“ půlstoletí. Dosažení rychlosti 
331 km/hod bylo spojeno s velkým úsilím a s velkými technickými problémy. Bylo toho 
dosaženo v podstatě na hranicích technickým možností, v obavách, zda vůbec systémy kolo-
kolejnice a trolej-sběrač toto umožní a zda toho bude dosaženo s plnou bezpečností. Soupravu 
tvořila pouze elektrická lokomotiva se třemi měřícími vozy. 52 let poté desetivozové 
dvoupodlažní soupravy v rutinním každodenním provozu a naprosto bezpečně přepravují 
spokojené cestující rychlostí 320 km/hod s perspektivou brzkého zvýšení tohoto limitu… 



Na závěr bych si dovolil malé zamyšlení. Čeští technici byli vždy na čelních místech 
technického pokroku. V roce 1828 jsme uvedli do provozu první koňskou železnici na 
evropské pevnině. Pouhých 10 let po triumfálním vítězství Stephensonovy parní lokomotivy 
Raketa ve slavném závodě u Rainhillu v r. 1829 jsme uvedli do pravidelného provozu první 
parostrojní dráhu. A to se ve srovnání s naší dobou informace a zkušenosti šířily jen pomalu, 
v podstatě rychlostí koňských povozů! Pouhé 3 roky po uvedení do provozu takových 
legendárních motorových rychlíků, jako byl německý „Létající Hamburčan“ nebo italské 
„Littorino“ jsme v roce 1936 zahájili provoz „Slovenské strely“. V roce 1981 byla uvedena do 
pravidelného provozu první vysokorychlostní železniční trať v Evropě mezi Paříží a Lyonem. 
Bohužel ani 27 let poté jsme ještě nezahájili přípravné práce k vybudování systému 
vysokorychlostní železniční dopravy v České republice. Vysokorychlostní železniční doprava 
je již řadu let jen předmětem diskuzí a několika studií. Přál bych si, aby naše konference u 
příležitosti Czech Raildays byla jedním z prvních kroků, které by pomohly tento stav změnit. 

Jedním z impulsů pro výstavbu první vysokorychlostní trati v Japonsku byly 
olympijské hry v Tokiu v roce 1964. Praha se uchází o konání olympijských her v roce 2020. 
Bude to také jeden z impulsů pro výstavbu první vysokorychlostní trati v ČR?
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