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Úvod 
Růst národního hospodářství a integrace evropských zemí, růst životní úrovně 

a mobilita pracovních sil přináší  rozvoj přepravy osob. Zvyšují se především 
požadavky na komfort a zkracování jízdních dob u osobní dopravy při zajištění plné 
bezpečnosti přepravy. Prudký rozvoj především individuální silniční dopravy a dopravy 
letecké od druhé poloviny dvacátého století vede k vyčerpání kapacit hlavních 
silničních komunikací a v okolí velkých leteckých terminálů západní Evropy 
k přehuštění vzdušného prostoru. Důsledkem je i snížená spolehlivost přepravy, 
prodlužování cestovních časů a zhoršování životního prostředí. 

Z řady studií v průmyslově rozvinutých státech vyplynul závěr, že řešením této 
situace je rozvoj hromadné železniční dopravy. Podmínkou ovšem je dosažení 
kvalitativně vyšších technických a provozních parametrů. V přepravě osob na dlouhé 
vzdálenosti vede toto úsilí k budování vysokorychlostních železničních systémů, na 
kratší vzdálenosti k modernizaci tratí a  inovaci vozidel pro výrazné zvýšení rychlosti 
a zkvalitnění přepravy. Železniční síť v Evropě založená a v podstatě dokončená 
v devatenáctém století však současným ani budoucím požadavkům na moderní 
a rychlou přepravu cestujících nevyhovuje. 

Všeobecně byla přijata definice, že se do systému rychlých železničních tratí 
zahrnují novostavby vysokorychlostních tratí na rychlost 250 – 300 km/h, které by 
podle studie UIC a Evropské unie – Řídicího schématu  evropské vysokorychlostní sítě 
- z roku 1994 měly v roce 2010 dosáhnout délky 12 500 km, modernizované tratě na 
rychlost nejméně 200 km/h délky 14 000 km a spojovací tratě délky 2 500 km. Ze 
studie pro stav bez rozvoje vysokorychlostních tratí a s nimi vyplynulo, že při jejich 
rozvoji se podíl železniční osobní dopravy v zemích západní Evropy zvýší na 23,3 % 
celkových dopravních výkonů s pozitivním vlivem na životní prostředí, zatím co bez 
budováním těchto systémů by činil pouze 13,9 %. Celkové náklady na infrastrukturu 
se odhadovaly na 207 miliard Euro a náklady na nová vozidla na 33 miliard Euro. 

Značná část těchto záměrů se postupně realizuje a rychlá přeprava osob je 
v současném období nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím železnice. Podle statistik 
UIC je průměrná obsaditelnost vysokorychlostních vlaků vyšší (cca 60%) než 
u ostatních vlaků osobní přepravy, a v některých zemích, např. ve Francii 
a v Německu již přepravní výkony těchto systémů tvoří téměř polovinu přepravních 
výkonů dálkové osobní přepravy. Prokázaly se i ekonomické efekty 
a konkurenceschopnost vůči silniční a letecké dopravě. Perspektivnímu významu 
rychlé železniční dopravy odpovídalo i rozhodnutí Rady Evropy z prosince 1994. Toto 
rozhodnutí stanovilo 14 prioritních projektů Evropské unie, které jsou ekonomicky 
podporovány. Z těchto projektů o celkovém objemu 92 miliard Euro je 9 projektů 
železničních o objemu 73,8 miliard Euro. V současné době se v rámci EU připravuje 
doplnění tohoto seznamu prioritních projektů opět především v oblasti železniční 
dopravy (vysokorychlostní trať spojující Španělsko a Francii, projekt Galileo a další). 

 



Základní požadavky trhu na provozní a technické parametry 
vysokorychlostních železničních systémů 

Základní požadavky trhu jsou pro vysokorychlostní železniční systémy 
v současném a budoucím období následující: 

 

Komfort. Vlaky pro rychlou přepravu osob musí být konstruovány tak, aby 
komfort jízdy byl plně srovnatelný s komfortem letecké přepravy a individuální 
automobilové přepravy z hlediska vybavení prostorů pro cestující, klidnosti chodu, 
hlukových parametrů a tepelné pohody, případně je předčil. 

 

Služby. Poskytované služby musí být na úrovní požadavků na pohodlné cestování 
a musí zabezpečit kvalitní informovanost a možnost komunikace vnitřní a vnější 
včetně komplexního rezervačního systému. Ve vlacích musí být možnost zajištění 
rychlého a kvalitního občerstvení a příjemného diferencovaného trávení doby cesty. 

 

Rychlost. Rychlost jízdy vlaku je parametrem odvozeným. Podstatná je cestovní 
doba nebo ještě přesněji doba z počátečního místa přepravy cestujícího do jeho 
ukončení. Z hlediska koexistence a konkurenceschopnosti s ostatními druhy dopravy 
je nezbytné, aby pro cestovní vzdálenost od 200 do 800 km, pro něž se tyto systémy 
zpravidla budují, byly celkové cestovní časy kratší než u ostatních dopravních 
systémů. Ze znalosti přepravních a cestovních časů lze odvodit pro jednotlivé 
přepravní vzdálenosti požadované rychlosti jízdy. Ty se pohybují v rozmezí 160 až 300 
km/h. 

 

Návaznost na ostatní dopravní systémy. V železničních stanicích systému je 
nezbytná návaznost na další železniční spoje dálkového, regionálního i příměstského 
systému, městskou dopravu a pokud možno i návaznost na autobusové a letecké 
terminály. Nezbytné je i kapacitní parkoviště pro osobní automobily a půjčovna 
osobních automobilů. 

 

Bezpečnost a spolehlivost. Jde o kategorický a splnitelný požadavek pro 
jednotlivé části vysokorychlostních železničních systémů. Železniční doprava ať již na 
nově budovaných nebo na modernizovaných tratích při zachování žádoucí hierarchie 
vlaků k tomu dává ve srovnání s ostatními druhy vlaků ideální předpoklady. 

 

Ekonomická efektivnost. Nejvýznamnějšími položkami pro posouzení ve stádiu 
rozhodování i vlastního využívání dané části systému je stanovení a sledování 
celkových nákladů za celou dobu životnosti jednotlivých komponentů, včetně zvážení 
přírůstku počtu cestujících z jiných druhů dopravy, a dalších ekonomicky 
vyjádřitelných vlivů po uvedení dané části systému do provozu. 

 

Šetrnost k životnímu prostředí. Tento aspekt je významný především u nově 
budovaných systémů a jeho částí. Jde o problematiku minimalizace zásahů do krajiny 
při budování infrastruktury i o požadavek vlivu provozu na okolní prostředí, v tomto 
případě u elektrické trakce je nejvýznamnějším kategorickým požadavkem dodržení 
přípustných hladin vnějšího hluku, případně vibrací. 

 

Energetická spotřeba. I při znalosti faktu, že energetická spotřeba na 
osobokilometr je ve srovnání se silniční dopravou zhruba třetinová a s dopravou 



leteckou čtvrtinová, je nutno energetické spotřebě, zvláště u rychlých vlaků, věnovat 
značnou pozornost jak při projektování trasy, tak především při konstrukci vozidel. Je 
to dáno tím, že vlivem jízdních odporů, především odporu vzduchu roste spotřeba 
energie v závislosti na rychlosti zhruba exponenciálně.   

 

Rozvoj vysokorychlostních tratí 
První vysokorychlostní železniční trať byla slavnostně otevřena 1. 10. 1964 

v japonském hlavním městě Tokiu japonským císařem Hirohitou. Normálněrozchodná 
trať mezi Tokiem a Osakou dlouhá 515,4 km byla v obtížném terénu budována pět let 
a byla provozována rychlostí 210 km/h. Úspěch rychlé železniční dopravy, která byla 
na základě podrobných studií vyhodnocena jako nejlepší ve srovnání s dopravou 
leteckou a silniční, byl obrovský. Počty přepravených osob i hustota vlaků se postupně 
zvyšovaly. Již v prvním roce provozu bylo přepraveno 11 milionů osob při zkrácení 
jízdní doby oproti původní úzkorozchodné trati na méně než polovinu. V současné 
době se na této trati ročně přepravuje více než 200 milionů cestujících a kapacita trati 
i po zvýšení rychlosti je v podstatě vyčerpána a připravuje se další spojení mezi oběmi 
městy buď železničním nebo nekonvenčním vysokorychlostním systémem. 
Infrastruktura vysokorychlostních železnic se stále rozvíjí a v současné době dosahuje 
téměř 2 500 km tratí. 

Úspěch vysokorychlostních systémů v Japonsku a rostoucí problémy s kapacitou 
silničních a leteckých spojů a zhoršováním životního prostředí podnítil rozvoj 
obdobných železničních systémů pro rychlou přepravu osob v Evropě. Základním 
podkladem pro stanovení hlavních přepravních os v Evropě a návazné určení 
perspektivních koridorů železničních vysokorychlostních tratí byla studie hustoty 
osídlení a zátěžových proudů Původně se síť koncipovala pro evropské kapitalistické 
státy, po významných politickohospodářských změnách ve střední a východní Evropě 
byla síť v roce 1992 doplněna na celoevropský perspektivní dopravní systém. 

První tratí evropského vysokorychlostního systému byla velmi exponovaná trať 
z Paříže do Lyonu, jejíž hlavní část byla uvedena do provozu 22. 9. 1981. Hlavní 
změnou oproti původnímu záměru, který uvažoval s turbínovými motorovými 
jednotkami bylo použití elektrické trakce, která již zůstala pro tyto systémy 
dominantní. Elektrické jednotky TGV PSE již od počátku zajížděly i na další vybrané 
tratě mimo vlastní vysokorychlostní síť. Na tuto trať navázaly další nově budované 
tratě určené výhradně pro rychlou dopravu osob, v roce 1989 Paříž – Le Mans a Paříž 
– Tours v roce 1990. 

Vysokorychlostní doprava v Itálii byla zahájena 29. 5. 1988 na trati Řím – Milano, 
z níž část je již nově vybudovanou vysokorychlostní tratí umožňující rychlost až 
300 km/h. Na této trati byly poprvé sériově nasazeny elektrické jednotky 
s naklápěcími skříněmi.  

Na základě rozhodnutí vlády zahájily 4. 9. 1989 Švédské železnice 
vysokorychlostní dopravu na základní modernizované železniční síti, která umožňuje 
při použití lehkých elektrických  jednotek s naklápěcími skříněmi a rejdovnými 
dvojkolími švédské výroby dosahovat rychlosti až 200 km/h na tratích, kde klasické 
soupravy mohou jezdit rychlostí nejvýše 160 km/h. 

Od 2. 6. 1991 je ve Spolkové republice Německo provozován vysokorychlostní 
železniční systém ICE, který byl vyvíjen a budován od poloviny 70. let. Oproti 
francouzskému systému se odlišuje především tím, že tratě jsou určeny většinou pro 
smíšenou dopravu, tj. pro rychlou přepravu osob i pro rychlou přepravu zboží. 

20. 4. 1992 při příležitosti otevření světové výstavy v Seville byla uvedena do 
provozu vysokorychlostní 471 km dlouhá trať spojující ji s Madridem. Je určena 
především pro vysokorychlostní přepravu osob. Trať, která se stane součástí 
vysokorychlostního systému AVE na Pyrenejském poloostrově má normální rozchod 



kolejí  a střídavý proudový systém 25 kV, 50 Hz (na rozdíl od rozchodu 1668 mm 
a stejnosměrného systému 3 kV používaného na RENFE). Elektrické jednotky 
vycházejí z koncepce a konstrukce francouzských jednotek TGV. 

Délka nových tratí vysokorychlostního systému se postupně v Evropě rozšiřovala a 
ke konci roku 2002 má délku 3 260 km. Kromě již zmíněných zemí jsou tyto tratě 
i v Belgii, Dánsku a patří k nim i podmořské spojení Francie a Spojeného království. 
Do celého systému patří i více než 4 500 km tratí modernizovaných na rychlost 
200 km/h a vyšší. 

Ke zvýšení rentability provozu nových úseků evropského vysokorychlostního 
systému a návazných železničních tratí přispívají především následující opatření, která 
se v posledním období realizují: 

 

- kombinace modernizovaných úseků železničních tratí a nově budovaných úseků 
vysokorychlostních tratí tak,  aby bylo možno dosáhnout optimálního zkrácení 
jízdních dob. Nutností je, aby vlaky pro obě varianty byly schopny plného využití 
na obou typech tratí 

- přehodnocení některých původních záměrů na budování novostaveb 
vysokorychlostních tratí (především tam,kde se předpokládají menší zátěžové 
proudy cestujících) na modernizaci tratí stávajících, pouze s místně omezenými 
přeložkami tratí současně se změnou koncepce vlaků pro tyto úseky původně 
určenými, převážně ve prospěch rychlých vlaků s naklápěcími skříněmi 

- zajištění dokonalé návaznosti na rychlé vnitrostátní a regionální spoje na 
elektrizovaných i motorizovaných tratích vhodnými vlaky ve variabilním složení dle 
požadované frekvence cestujících. 
 

Výstavba vysokorychlostního železničního systému se dále rozvíjí a měla by být 
v západní Evropě v zásadě dokončena do roku 2020. Na ní bude navazovat 
modernizovaná železniční síť zemí střední a východní Evropy, jejíž některé trasy budou 
v budoucnu vybudovány jako tratě vysokorychlostní. Z loňské studie zpracované pro UIC, 
CER (Společenství evropských železnic) a UNIFE (Unie evropského železničního 
průmyslu) vyplývá, že v roce 2020 dosáhne podíl osobní železniční dopravy na 
vzdálenost 80 km a delší 35 % celkových přepravních výkonů oproti 34% přepravy 
osobními automobily, 30 % přepravy letecké a 1 % autobusové přepravy. V železniční 
dopravě se má podíl přepravy cestujících zvýšit o 60% oproti roku 1999. 

 

Vývoj koncepce vozidel pro rychlou přepravu osob 
Pro rychlou železniční přepravu osob, která se realizuje na síti vysokorychlostních 

elektrizovaných tratí, případně na tratích navazujících, je možno v zásadě použít jak 
klasických železničních souprav osobních vozů tažených lokomotivou, tak ucelených 
vlaků zpravidla s větším množstvím hnacích vozidel ve vlaku. 

Historicky se vývoj posouvá od soupravových vlaků k vlakům uceleným. 
K hromadnému nasazení ucelených vlaků došlo v období mezi dvěmi válkami v první 
polovině minulého století především v Německu a v Itálii. V Německu to byly 
motorové jednotky pro rychlé spojení významných aglomerací a v Itálii ke stejnému 
účelu jednotky elektrické. Výhodou byly optimální výkon při neměnném složení vlaku 
a jednotné aerodynamické řešení vlaku. V tomto vývoji pokračovaly v elektrické 
a motorové trakci ucelené vlaky pro Transevropské expresy po druhé světové válce. 
Paralelně s nimi existovaly i rychlé soupravové vlaky, především tam, kde byla 
požadována vysoká kapacita souprav. Výstavba nově budovaných vysokorychlostních 
vlaků s sebou přináší jednoznačný příklon k uceleným vysokorychlostním vlakům. 
Důvodem je požadovaná rychlost a z ní vyplývající výkon vlaku i nezbytnost 
aerodynamického řešení vlaku jako celku při minimální celkové hmotnosti. 



Podobně jako v Japonsku byly první vlaky pro tento systém v Evropě 
konstruovány jako ucelené soupravy s klasickým pružným uložením vozidlových skříní 
na podvozky. Koncepční rozdíly byly především v poměru počtu vozidel s trakcí 
a běžných vozů v soupravě a v systému a počtu podvozků u vložených vozů. Japonská 
koncepce od samého počátku preferovala vlaky složené ze všech vozidel obsaditelných 
cestujícími se všemi nebo většinou vozidel vybavených trakcí s relativně malými 
výkony a rozměry trakčních motorů. Evropské řešení naproti tomu vycházelo 
z koncepce soupravových vlaků s dvěmi koncovými hnacími vozidly a vnitřních vozů 
vložených tvořících ucelený aerodynamicky řešený vlak. Vložené vozy byly uloženy na 
dvou dvounápravových podvozcích (Německo, Itálie) nebo na společných podvozcích 
pro sousední vložené vozy (Francie). Důvodem řešení s hnacími vozidly byly 
především problémy s regulační a řídicí technikou a spolehlivostí velkého počtu 
trakčních zařízení ve vlaku. Nevýhodou je především velká hmotnost hnacích vozidel i 
potřeba vyšších měrných výkonů na sedadlo i výkonů celkových. Technický pokrok  
otevřel možnosti změny koncepce, a proto i v Evropě kromě Francie a částečně Itálie 
všichni světoví výrobci  i provozovatelé sledují perspektivní koncepci vlaků složených 
ze všech vozidel obsaditelných cestujícími. 

Trakční, regulační a řídicí zařízení je zpravidla uloženo pod podlahou jednotlivých 
vozidel, což vede k vyrovnání hmotnosti na dvojkolí a k celkovému snížení hmotnosti 
vlaku i k úsporám na provozních nákladech celého systému. Příkladem tohoto řešení je 
nový německý vlak ICE 3 konstruovaný na rychlost 330 km/h, který opouští původní 
koncepci vlaku ICE 1 s čelními hnacími vozidly  a ICE 2 s čelním hnacím a řídicím 
vozidlem. Druhou hlavní cestou naplňující tendenci lepšího využití půdorysné plochy 
vlaku je výroba dvoupodlažních vlaků. Výhodou tohoto uspořádání je především to, že 
při vyhovujícím komfortu jízdy je obsaditelnost vlaku o více než 50% vyšší než 
v uspořádání jednopodlažním. To je významné především u provozně velmi zatížených 
vysokorychlostních tratí v dosahu velkých měst, kde se traťové kapacity blíží ke svému 
stropu, a kde by alternativní řešení vedlo buď k prodlužování nástupišť, nákladné 
rekonstrukci trati nebo výraznému zhoršení komfortu cestujících a jejich 
pravděpodobnému následnému přesunu na jiné druhy dopravy. 

Značné náklady na novostavby vysokorychlostních tratí a ekonomické kalkulace o 
efektivnosti těchto investic vedly představitele železnic i průmyslu k úvahám i o jiných 
koncepčních řešeních vozidel a jejich pojezdu. K tomu přistoupily i požadavky na 
zvyšování rychlosti vlaků osobní dopravy na stávajících a modernizovaných tratích, 
které vyústily k námětu na změnu uložení skříní vozidel na podvozky. Základním cílem 
bylo umožnit průjezd vlaků oblouky vyšší rychlostí, protože právě zde je možno docílit 
nejvýraznějšího zkrácení jízdních dob. Již při konstrukci trati se uvažuje s převýšením 
vnějšího pásu kolejnic o hodnotu,  jejíž nejvyšší hodnota je u jednotlivých železnic 
různá a pohybuje se v rozmezí 140 –180 mm. Z hlediska únosnosti fyziologického 
působení na cestující při průjezdu obloukem se připouští nevyrovnané odstředivé 
zrychlení, jemuž odpovídá nedostatek převýšení, zpravidla 100 mm. Další zrychlení 
jízdy vozidla v oblouku je možné při náklonu skříně dovnitř oblouku o úhel 
reprezentující dodatečné převýšení. Druhým problémem, který je nutno při řešení 
průjezdu vozidel obloukem je silové působení vozidla na kolej v příčném směru. Kromě 
nutnosti zajistit dobrý stav a geometrii polohy koleje je nutno vyšetřit bezpečnost 
vozidla proti vykolejení a vliv na stabilitu koleje. Ta je určována pomocí 
Prudhommových vzorců, z nichž vyplývá omezení maximální příčné síly z dvojkolí na 
kolej a její zrychlení. Na základě zkoumání zahraničních železnic je tato hodnota 
v rozmezí 1,65 – 1,8 m/s2. Tím je částečně omezen efekt naklápění skříní vozidel, 
v praxi se proto využívá naklopení skříně do hodnoty 80. Použitím vozidel 
s naklápěcími skříněmi dochází v závislosti na charakteru tratí ke zkrácení jízdních dob 
o 15 – 30 %. 

Vývojem vozidel s nuceně naklápěcími skříněmi se zabývala řada výrobců, ale 
prvním široce rozšířeným a prakticky sériově využívaným řešením byly elektrické 
vlaky italské provenience firmy Fiat Ferroviaria  na vlacích ETR 401 a ETR 450. 
V posledních letech lze zaznamenat u rychlých vlaků s nuceně naklápěcími skříněmi 



velký rozvoj. V Evropě skončila éra dvou dominujících řešení, italského, u něhož jsou 
všechny vozy určené pro cestující a švédského s hnacím vozidlem, vloženými vozy 
a vozem řídicím. Vývoj, výroba a dodávky obou hlavních výrobců pokračovaly 
dodávkou vlaků ETR 460, ETR 470 a ETR 480 pro železnice v Itálii a ve Švýcarsku 
(ETR 470), vlaků Penduloso pro portugalské železnice a jednotek pro slovinské 
železnice a dodávkou vlaků X 2000 v modifikovaném provedení pro železnice švédské. 
U všech těchto řešení byl použit elektrohydraulický systém naklápění skříně. 

Nově byly vyvinuty a vyrobeny vlaky s naklápěcí skříní ve Švýcarsku – ICN a 
v Německu – ICT. Oba dva vlaky mají moderní koncepci bez čelních hnacích vozidel 
a jsou sedmivozové. Vlastní technické řešení se však liší jak v trakční, tak i 
v pojezdové části. Německý vlak má elektrické trakční zařízení firmy Siemens o 
výkonu 4 000 kW s osmi asynchronními trakčními motory uloženými pod skříní vozidla 
a silovou trakční a řídicí elektroniku stejného výrobce. Výkon švýcarského vlaku 
s dodávkami firmy ADtranz (nyní Bombardier) je vyšší – 5 200 kW. Liší se i provedení 
podvozků a naklápěcího zařízení. Německý vlak používá klasické řešení podvozků Fiat 
(Alstom) s elektrohydraulickým naklápěcím zařízením, u švýcarského provedení je 
použito podvozků Fiat-SIG Schinenfahzeuge s radiálním nastavováním dvojkolí 
a elektromechanickým zařízením pro naklápění skříní. Tento princip umožňuje uložení 
trakčních motorů do podvozků. Oba vlaky mají moderně řešené skříně vozidel ze 
svařovaných velkoplošných profilů a komfortně zařízený interiér a v seriovém provozu 
se osvědčily. Nejvyšší rychlost je u vlaku ICT 230 km/h, u vlaku ICN 200 km/h. 

Pro rychlé vlakové spoje sítě AMTRAK na severozápadě USA byly dodány firmou 
Bombardier moderně řešené vlaky Acela s naklápěcím zařízením koncepce Fiat. Jsou 
provozovány rychlostí 200 km/h. Pro rychlé meziměstské spoje v jižním Norsku dodala 
firma ADtranz Norge čtyřvozové vlaky s naklápěcím zařízením švédské koncepce pro 
rychlost 220 km/h. Nová provedení vlaků s naklápěcími skříněmi v normálně i 
úzkorozchodné verzi vznikla u japonské železniční společnosti JR Central. 

Odlišnou cestou jdou francouzští konstruktéři i provozní odborníci, kteří dlouho 
považovali vlaky s naklápěcími skříněmi za neperspektivní. V posledních letech však 
svůj názor zásadně změnili a kromě vývoje a dodávek lehkých třívozových 
elektrických a motorových jednotek s naklápěcími skříněmi pro regionální dopravu je 
dlouhodobě ověřován i zkušební vysokorychlostní vak TGV Pendulaire s nuceně 
naklápěnými skříněmi vozidel. Vlak má všechna hlavní specifika francouzské koncepce 
s čelními hnacími vozidly se dvěmi hnacími podvozky o výkonu 4 400 kW a vloženými 
vozy s vnitřními Jakobiho podvozky. Nejvyšší provozní rychlost je 300 km/h. 
S podobným vlakem pro rychlost nejméně 300 km/h s naklápěcími skříněmi, ale 
v koncekci se všemi vozy obsaditelnými cestujícími uvažují i Švédové. 

Španělská firma Talgo vychází z investičně levnějších provozně osvědčených 
souprav Talgo Pendular ve variabilním složením s přirozeným naklápěním 
a měnitelným rozchodem. Je to řešení s menšími úsporami jízdních dob a náročnými 
požadavky na kvalitu tratě, ale na druhé straně s nízkými provozními náklady. 
V posledních třech letech přišla firma Talgo se dvěmi novinkami – vývojem a výrobou 
speciálního hnacího vozidla pro vlaky Talgo s výkonem 4 000 kW a rychlostí až 
350 km/h pro španělské železnice a prvním dvoupodlažním vlakem s přirozeným 
naklápěcím zařízením určeným pro rychlé příměstské spoje ve Švýcarsku a Finsku. 

Tendence hlavních provozních a technických parametrů vlaků pro vysokorychlostní 
systémy lze shrnout do následujících bodů: 

 

- nejvyšší rychlost 300 – 350 km/h pro provoz na vysokorychlostních tratích, 220 –
 250 km/h na modernizovaných tratích 

- měrný výkon 15 – 30 kW/t v závislosti na určení vlaku, elektrická trakce 
- hmotnost na dvojkolí do 15 t 
- počet sedadel na metr délky vlaku 1,8 – 3,9, vyšší hodnoty se dosahují 

u japonských konstrukcí a u vlaků dvoupodlažních 



- koncepce vlaků se všemi vozidly obsaditelnými cestujícími (s vyjímkou Francie) 
s prioritou řešení s nuceně naklápěnými skříněmi 

- podvozky s dvojitým vypružením ocelovým nebo v kombinaci s pneumatickým 
a účinným tlumením svislých, podélných i příčných kmitů 

- aerodynamické řešení skříní vozidel s preferencí hliníkové svařované konstrukce 
v kombinaci s vhodně tvarovanými čely z kompozitních materiálů 

- trakční výzbroj s asynchronními motory, regulační technika na bázi výkonných 
tyristorů a řídicí systémy s mikroprocesory ovládající všechna elektricky 
regulovaná a napájená zařízení ve vlaku 

- další zdokonalování elektrodynamických systémů brždění, rozvoj mechanických, 
zpravidla elektropneumatických systémů s preferencí kotoučového brždění 

- maximální pozornost kontrolním, zabezpečovacím a diagnostickým zařízením a 
konstrukčním řešením pro zajištění plné bezpečnosti provozu. 
 

Závěr 
Vysokorychlostní železniční systémy se v posledních desetiletích prudce rozvíjí 

ročně cca o 300 km nových tratí a jejich podíl na přepravě osob trvale stoupá. Rovněž 
v České republice se předpokládá napojení na evropský vysokorychlostní systém. 
V první fázi tak bude prostřednictvím modernizovaných železničních koridorů na 
rychlost do 160 km/h při využití nových třísystémových sedmivozových elektrických 
jednotek s naklápěcí skříní řady 680 s nejvyšší rychlostí 230 km/h, vyrobených v Itálii 
v rámci mezinárodního konsorcia  Alstom. První jednotka je výrobně dokončena, bude 
dodána v prvním pololetí tohoto roku a podrobena schvalovacímu řízení. Soupravové 
vlaky budou po koridorových tratích vedeny novými výkonnými třísystémovými 
elektrickými lokomotivami na rychlost 200 km/h, jejichž vývoj se v současné době 
připravuje. 

Ve druhé fázi se reálně uvažuje se stavbou nových vysokorychlostních tratí 
s napojením na Spolkovou republiku Německo z Norimberku a Berlína s pokračováním 
do Brna, kde se připojí větve směřující z Varšavy a Vídně. Předpokládá se, že tratě 
budou konstruovány na provozní rychlost 300 km/h.  


