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Abstrakt 
Referát je zaměřen na nové projekty vysokorychlostních železnic v Evropě a Asii. 
V Evropě nejvíce investičních prostředků do stavby nových vysokorychlostních železnic do roku 2015 
dávají RENFE – Španělské železnice a FS – Italské železnice. EUROSTAR bude provozován na nový 
supermoderní terminál v Londýně – S.Pancras. Na evropské vysokorychlostní síti dojde ke zvýšení 
maximální rychlosti na 330 km/h a 350 km/h. Francouzské železnice vytvořily nový světový rekord 
574,8 km/h 
V Asii nejrozsáhlejší infrastrukturu vysokorychlostních železnic budují Čína, Taiwan, Korea a Indie. 
Japonské železnice nadále rozšiřují síť a budují nekonvenční dopravu MAGLEV kde drží světový re-
kord  581 km/h 
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Nároky na objemy přepravy osob a zboží ve světovém i celoevropském měřítku neustále soupají. 
Zvyšují se zejména požadavky na komfort a rychlost přepravy. Dopravní zácpy na dálnicích, stále 
dražší pohonné hmoty a ekologické aspekty jsou v posledních desetiletích důvodem nového zájmu o 
rozvoj železniční sítě. 
Buduje se integrovaná vysokorychlostní železniční infrastruktura. 
 
Průkopnickou práci v oblasti vysokorychlostní železnice odvedly Japonské železnice, které již v roce 
1964 zahájily provoz na trati Tokio – Osaka o délce 515 km vysokorychlostními vlaky TOKAIDO 
s rychlostmi 210 km/h. 
 
Evropským centrem vývoje vysokorychlostních železnic naznačeného Japonskem v klasickém pojetí „ 
KOLO – KOLEJNICE „ se stala Francie se svým systémem TGV – Train a Grande Vitesse. První zku-
šenosti získaly francouzské železnice na vysokorychlostní trati Paris – Lyon ( Paris – Sud Est ). Při 
vývoji a provozu byly získány cenné zkušenosti jak vysokorychlostních vozidel tak i stavby vysoko-
rychlostních tratí, trolejového vedení, zabezpečovacích systémů, řízení dopravy a ostatních důležitých 
zařízení včetně opravárenství a údržby. 
 
Na základě těchto zkušeností vznikaly v Evropě další vysokorychlostní železnice v Německu, Itálii, 
Španělsku, Švédsku, Anglii, Švýcarsku a Finsku. Postupně vzniká integrovaná Evropská  vysokorych-
lostní železniční síť, která bude představovat optimální řešení dopravních problémů ve vztahu se sítí 
silniční a letecké. 
 
Při tom se předpokládá, že EU má právo řešit výstavbu telekomunikačních a energetických systémů 
při důsledném dodržování INTEROPERABILITY, čímž by měly být překonány  překážky vzniklé 
z historie rozdílů v rozchodu kolejnic, trakčních napájecích systémů, signalizačních a zabezpečova-
cích systémů a jiných konstrukčních aplikací. Při tom rozdíly  různých napájecích systémů v Evropě se 
řeší použitím vícesystémových vozidel. Evropská komise trvale zpracovává směrnice o přechodnosti 
vysokorychlostních vlaků a UIC úzce spolupracuje s průmyslovými podniky sdruženými v UNIFE. 
 
Pro úplnost je třeba se zmínit o vybudování a provozu podmořského EUROTUNELU, který spojuje 
vysokorychlostní evropskou síť s Anglií. 
 
V současné době probíhá další výstavba nových vysokorychlostních tratí v Evropě a délka by měla 
narůst ze stávajících 6 300 km do roku 2015 na 14 400 km. Největší podíl na této výstavbě má Špa-
nělsko a Itálie. 
 



Rok 2007 je pro Evropskou vysokorychlostní síť velmi důležitý. Otvírá se v Londýně nový terminál 
S.Pancras spojující Chanel Tunnel  a podstatně zkracuje jízdní dobu Londýn, Paříž, Brusel. 
Francie otevřela provoz na nově vybudované trati TGV Européen Est Paříž, Strassburg, Stuttgart, 
Mnichov, Vídeň. Tím se propojuje východní část Francie a jižní část Německa s Rakouskem. Plánuje 
se propojení Frankfurt, Strassburg, Lyon, Torino. 
Otvírá se tunel Lotschberg ve Švýcarských Alpách, který zkrátí jízdní dobu Basilej, Bern, Milano. 
Výstavba dalších vysokorychlostních tratí ve Francii bude převážně pro smíšený provoz. 
Španělsko a Itálie budují další rozsáhlé projekty vysokorychlostní infrastruktury. 
 
Vysokorychlostní železnice v Evropě lze rozdělit do 3 kategorií: 

1. velmi vysoké rychlosti 350 km/h  
2. nová generace vysokorychlostních jednotek na 250 km/h pro kratší vzdálenosti 
3. Naklápěcí vlakové soupravy typu Pendolino pro rychlost 250 km/h 

 
Maximální rychlost vysokorychlostních vlaků v Evropě jako standard je 300 km/h. Zvýšení plánují 
Španělské železnice a Francouzské železnice na 350 km/h 
 
Lídrem v dodávkách vysokorychlostních vlaků je f. Alstom, která dosahuje 35% celkového objemu 
světové výroby , Siemens dosahuje cca 15%, Bombardier/Talgo cca 13% a japonské firmy cca 34% 
Ansaldo/Breda cca 3%. 
 
V současné době lze hodnotit v Evropě i tvrdý konkurenční boj mezi nízkonákladovými leteckými spo-
lečnostmi a vysokorychlostní železnicí, která musí postupně snižovat cenu jízdného. Při tom vysoko-
rychlostní železnice má nespornou výhodu, že cestující nemusí dojíždět na letecký terminál, ale do-
stane se přímo do centra měst a může použít integrovanou dopravu V moderních vysokorychlostních 
vozidlech může cestovat komfortně, odpočívat, pracovat, stravovat se, sledovat okolí, spojovat se 
rychle se světem, přerušovat jízdu a není unaven řízením motorového vozidla. Stále platí, že do vzdá-
lenosti 1 000 km je výhodné použít vysokorychlostní železnici a nad 1 000 km dopravu leteckou. 
 
 
 
FRANCOUZSKÉ ŽELEZNICE -  SNCF 
Evropským centrem vývoje vysokorychlostních železnic jsou od roku 1981 Francouzské železnice 
SNCF, které vybudovaly vysokorychlostní systém  
TGV – Train a Grande Vitesse a získaly největší zkušenosti z provozu, které v současné době zúročují 
značným objemem exportních dodávek firmou ALSTOM. K první VR trati TGV Paris Sud Est se připo-
jily další a vznikl nejen celostátní, ale i celoevropský systém vysokorychlostních tratí. Posledním vel-
kým dílem je propojení  Paris, Strassbourg, Koln am Rein. Tím došlo i k propojení severního Němec-
ka. Na této trati také došlo k překonání původního rychlostního rekordu 515,6 km/h SNCF před 17 lety 
a bylo dosaženo neuvěřitelné rychlost 574,8 km/h. Zvláště když si uvědomíme, že vedení dvojkolí vůči 
kolejnici zajišťuje okolek s výškou 27 mm  
Pro rozšířenou vysokorychlostní síť se SNCF soustřeďují na objednávky vysokorychlostních vlaků ty-
pu TGV DUPLEX od f. Alstom v hodnotě 550 mil.EUR. Dodávky v letech 2010-2012 v počtu 24 a 80 
vlakových souprav pro provoz na trati Paříž, Marseill a East Network Paříž, Německo, Švýcarsko. 
 
NĚMECKÉ ŽELEZNICE - DB  
V roce 2006 oslavily výročí 15 let vysokorychlostní železniční dopravy a při této příležitosti vystavily 
vysokorychlostní vlak nové koncepce ICE 3 pro rychlost 300 km/h. Denně přepravují 180 000 cestují-
cích což je cca 30% z celkového počtu v Evropě. 
236 vysokorychlostních vlaků ICE1, ICE2, ICE3 a ICE T spojují kolem 100 měst a zajíždějí do  
Holandska, Belgie, Švýcarska a Rakouska. Od 2007 jsou provozovány ICE3 na trati Frankfurt –  
Paříž 300km/h 
Roční proběhy vlaků jsou cca 500 000 km a předepsané prohlídky netrvají déle než hodinu. Tomuto 
značně napomáhají diagnostické systémy na vozidle a v železničních dílnách. 
Na základě výzkumných prací v programu kolo – kolejnice byla optimalizována maximální rychlost  
na 330 km/ 
 
ŠPANĚLSKÉ ŽELEZNICE – RENFE 
Byl vyhlášen 15letý strategický plán na vývoj dopravní infrastruktury (PEIT). Celkem se počítá 
s investicemi 248,9 bilionů EUR z čehož více než polovina bude na železnici. 



Všeobecně se hovoří  jako „ O VELKOLEPÉM INVESTIČNÍM PLÁNU DO DOPRAVNÍ INFRASTRUK-
TURY V EVROPĚ“.Je všeobecně známo, že první vysokorychlostní železnice AVE Sevilla – Madrid 
byla ve Španělsku postavena při konání Světové výstavy a dána do provozu 21.4.1992. Nejzajímavěj-
ší je, že RENFE staví vysokorychlostní železnice na normálním rozchodu 1435 mm a napájené napě-
tím 25 kV, 50Hz i když na většině tratí je užíván široký rozchod 17.. mm a napájecí systém 3 kV ss. 
Do roku 2020 má dojít k výstavbě dalších vysokorychlostních tratí a je pojata jako intermodální sys-
tém. Při tom má mít více než 90% populace přístup k VRŽ do vzdálenosti 50 km. Všechna provinciální 
města budou VRŽ propojena plánuje se doprava do 300 km vysokorychlostními železnicemi a do 
700 km letecky. 
Dosud byly využívány vysokorychlostní železnice pro dopravu osob, nyní se však již plánují pro smí-
šený provoz. 
Normální rozchod přinese zisk protože se staví nové tratě vedoucí na hranice Španělska se soused-
ními zeměmi. Vytváří se logistické centra v přístavech a na hranicích. 
Důležitou prioritou je zajištění následujících priorit: 

- redukovat srážky vlaků 
- zajistit bezpečnost cestujících zvláště proti teroristickým útokům 
- doprava zboží bez poškození 
- dokonalé vyškolení pracovníků v dopravě 
- zdokonalení údržby infrastruktury 
- snížení exhalací – emise plynů kamionové dopravy  o 20% což je cca 20 mil tun 

 
Vysokorychlostní dopravu na trati Madrid, Barcelona zajišťují nové moderní rychlovlaky typu  
VELARO E a dodává je f. SIEMENS pro rychlost 300 km/h. Předpokládá se spolupráce f. CAF  
a Alstom. 
Délka trati je 630 km má velká stoupání a překonává značný výškový rozdíl. Barcelona leží prakticky 
na úrovni moře a do Madridu musí být překonáno pohoří Siera Madre s výškou n/m kolem 1 000 m. To 
přináší značné problémy pro dopravu z hlediska vlhkosti vzduch, vysokých teplot  až +50°C.  
VELARO E  je odvozeno od vysokorychlostního vlaku DB typu ICE 3, ale má zvýšený výkon na 
8,8 MW. Vagónové skříně pro první soupravy se vyrábí v Krefeldu, Urdingenu a v Praze. 
Dalším vysokorychlostním vlakem RENFE je AVE S 102 pro max. rychlost 330 km/h, který dodává 
f. Patentes TALGO – Španělsko a Bombardier. Tyto vlaky mají zajišťovat provoz na trati Madrid,  
Zaragosa, Lerida, Huesca. 
Další prodloužení vysokorychlostní železnice je připraveno z Barcelony na Perpignan a Montpelier 
s napojením na TGV Sud-Est. Na západě potom má pokračovat Perpignan na Toulous,  Bordeaux a 
Paris. 
 
ITALSKÉ ŽELEZNICE – FS 
Italské železnice investují do rozvíjeného programu železniční infrastruktury více než 7 bilionů EUR. 
Sleduje se nejen doprava osob, ale i nákladů. Budují se další logistická centra a vysokorychlostní tratě 
pro smíšený provoz. 
DIRETTISIMA vysokorychlostní trať  kde byl zahájen provoz již v roce 1978 v délce 250km se moder-
nizuje a prodlužuje tak, že vznikne vysokorychlostní síť v délce 1 000 km.  Jedná se o spojení Roma, 
Neapol v délce 206 km, dále Torino,  Novara a Torino, Milano dále Milano, Bologna a Bologna,  
Florencia. 
Charakteristika železniční infrastruktury: 

- délka 16 200 km 
- elektrifikace 10 800 km 
- tunely 1 380 km 
- mosty 530 km 
- počet vlaků za den 9 200 

 
Charakteristika vysokorychlostní železnice: 

- maximální rychlost 300 km/h 
- minimální poloměr oblouků 5 450 m 
- maximální stoupání 1,8 %o 
- napájecí napětí 25 kV, 50Hz a 3 kV ss 

 
Prioritním dopravcem na FS je TRENITALIA vlastnící dopravní prostředky. Vysokorychlostní vlaky ma-
jí označení ETR 500 dodávaní konsorciem TREVI v současné době jako dvousystémové a vysoko-
rychlostní vlaky s naklápěcími skříněmi PENDOLINO ETR 450 a 480 vyvinuté firmou Fiat Ferroviaria, 



kterou nyní vlastní firma Alstom. V současné době bylo vyvinuto tzv. Nové Pendolino, které je rovněž 
dvousystémové. 
 
Pro dodržení vysoké kvality vysokorychlostních železnic byla vyvinuta diagnostická souprav s názvem 
ARCHIMEDES, která monitoruje 1x týdně 
Vysokorychlostní tratě. Měří se více než 120 parametrů hlavních a kolem 200 ostatních. 
 
ANGLIE 
Velkou Britanii s kontinentální Evropou spojuje 50 kilometrový tunel pod kanálem La Manche, který byl 
dán do provozu v roce 1994  a nazývaným stavbou století. Jízda 160 kilometrovou rychlostí vysoko-
rychlostním vlakem EUROSTAR trvá asi 20 minut . 
V roce 2007 bude převedena doprava ze stávajícího nádraží WATERLOO na nové super moderní 
nádraží S.PANCRAS. Tím je dobudováno vysokorychlostní spojení Londýn – Chanel Tunnel 
s maximální rychlostí 300 km/h na Britském území a zkracuje se tak jízdní doba London – Paris pod 
2 hodiny. 
Nádraží S. Pancras má maximální vybavení pro cestující včetně hotelů, restaurací, obchodů a bussi-
nes center jakož i parkoviště pro 5 000 automobilů. 
Společnost BRITAIN VIRGIN WEST COAST (VWC) nakoupila od f. Alstom 53 vlaků typu PENDOLI-
NO  a zajišťuje s nimi provoz London – Glasgow s max. rychlostí 225 km/h v budoucnu 300 km/h. 
 
HOLANDSKÉ - NS A BELGICKÉ ŽELEZNICE - SNCB 
Pro vysokorychlostní provoz na trati Amsterodam – Brusel dodala f. Ansaldo – Breda 12 vlaků na 
rychlost 250 km/h a dodá dalších 14 označených V 250. Design zpracoval známý designer Pinifariny. 
Vlaky jsou 3systémové 25kV,50Hz 3kVss a 1,5 kV. 
Provoz zajišťuje společnost High Speed Aliance – HSA a KLM airline. Vlak pojme 548 cestujících a 
zkrátí cestovní čas ze 2h 40 min na 1 h 30 min. 
 
RUSKÉ ŽELEZNICE –RZD 
Ruské železnice se snaží již dlouhou dobu zavést vysokorychlostní provoz na trati S Petersburg – 
Moskva. Již v roce 1975 bylo dodáno 20 elektrických lokomotiv ŠKODA ČS 200 na rychlost 200 km/h 
(dosud jsou v provozu) a Rižským závodem byly vyrobeny  2 vysokorychlostní jednotky ER 200 na-
zvanými RUSKÁ TROJKA. Jezdí již jen jedna. Na trati je v současné době pouze v některých úsecích 
povolena max. rychlost 200 km/h. 
V uplynulých letech bylo zpracováno několik nových zajímavých projektů VRŽ. 
V podstatě se rozhoduje o 2 variantách řešení a to: 

- využití stávající trati přes Bologoe a provést modernizaci na rychlost 300 km/h 
- postavení zcela nové vysokorychlostní tratě na 350 km/h, která by propojovala historická rus-

ká města – Tver, Valdaj, Novgorod, Melnikovo a stávající trať ponechat pro nákladní dopravu. 
- Délka tratě 654 km 
- Rozchod 1520 mm 
- Napájecí napětí 2x25kV 
- Jízdní doba 2,5 až 3 hod 
- Provozní rychlost 250 – 300 km/h 
Pro vysokorychlostní dopravu byl zahájen v letech 1995 vývoj vysokorychlostního vlaku SOKOL 
ve známé továrně RUBIN na výrobu ponorek, který byl ukončen v r. 2005. 
Pravděpodobně s ohledem na finanční problémy s investicemi a dlouhodobým vývojem došlo 
k tomu, že 11.4.2005 byl podepsán kontrakt mezi Ruskými železnicemi a f. Siemens za účasti 
presidenta Putina a kancléře Schrodra o vývoji vysokorychlostních vlaků typu VELARO R –  
RUSSIA. 
Prvních 8 vlaků vyrobených v Německu má být dodáno postupně od r. 2008 na rychlost 250 km/h 
a dalších 90 bude vyráběno v kooperaci s ruskými firmami. s tím, že rychlost se bude postupně 
zvyšovat až na 300 km/h. 
Vysokorychlostní vlaky VELARO R budou provozována až do  Helsinek a obsluhovat trať Moskva 
Nižní Novgorod a postupně i další. 
 
SKANDINAVIE 
Vysokorychlostní železnice jsou provozovány rychlostmi 200 km/h. Ve Švédsku jsou to vlaky 
X 2000 s naklápěcími skříněmi na trati Stocholm - Goteborg  v Norsku vlaky GARDERMOEN na 
trati Oslo – Kristiansand a ve Finsku od r. 1995 vlaky PENDOLINO S 200 na trati Helsinki – Turku. 
 



CO BUDE SLEDOVÁNO V PŘÍŠTÍCH 15 LETECH NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNI-
CÍCH V EVROPĚ 
- Nebude již důležité zvyšovat rychlosti nad 350 km/h 
- Bude nutné sledovat snižování nákladů na provoz 
- Snižování ceny jízdného 
- Zvyšovat kapacitu přepravy 
- Zlepšovat komfort pro cestující – interiér, vybavení 
- Zlepšovat servis, informační systémy, a možnosti využití jízdní doby cestujících – zábava, 

pracovní činnost, připojení komputerů 
- Snižování spotřeby energie a snižování hlučnosti 
-  Standardizovat technické principy na modulární bázi 
- Sjednotit zabezpečovací a signalizační systémy 

 
Závěrem zajímavý údaj Německých drah 
Potřebná energie pro 1 cestujícího na 100 km při vysokorychlostním provozu lze přepočíst: pro ICE3 
na 2 litry PHM  
                 Pro ICE2 na 2,5 litru 
                 Pro ICE1 na  3 litry 

 
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ASII 
V Asii by měly být vybudovány vysokorychlostní železnice během stejného období jako v Evropě ze 
stávajících 2 600 km na 5 200 km. Největší podíl mají tvořit nově budované železnice v Číně a Indii 
v Koreji a na Tchwaj-wanu. Menší podíl na výstavbě má Japonsko. 
Na asijském trhu dochází k velkému soutěžení v dodávkách vysokorychlostních vlaků kde se utkávají 
zejména firmy Siemens, Alstom, Ansaldo – Breda, Rotem –Korea a Japonské firmy. 
 
JAPONSKO 
Japonský systém vysokorychlostních tratí SHINKANSEN je nejstarší a nejdéle provozovaný. První 
úsek 515 km byl uveden do provozu v roce 1964 pod názvem TOKAIDO. V roce 1972 byl zahájen 
provoz na dalších tratích Osaka – Hakata v délce 554 km pod názvem SANYO. Na těchto tratích je 
výhradně provozována doprava osob. Vysokorychlostní vlaky se liší nátěrem – Tokaido má kombinaci 
barev bílé a modré a Sanyo má kombinaci barev bílé a zelené. Na trati Tohoku – SHinkansen bylo 
dosaženo maximální rychlosti 425 km/h což nepřekonalo francouzský rekord. 
Původní maximální rychlost 220 km/h se zvyšuje na 300 km/h event. i vyšší. 
V současné době Japonské železnice objednávají II. generaci vysokorychlostních vlaků SHINKAN-
SEN a první vlak této generace má označení N 700. Bude používán u velkých železničních společnos-
tí JR WEST a JR CENTRAL.  
Dodávky vysokorychlostního vlaku SANYO SHINKANSEN N 700 se uskuteční v roce 2007 po nároč-
ných prototypových zkouškách, které probíhaly od r. 2003. 
Tento typ vlaků je vyroben použitím nejmodernější technologie, má naklápěcí vagónové skříně 
s dokonalým vypružením v kombinaci ocelových zpruh a vzduchového vypružení, automatické řízení 
vlaku, dokonalé snížení úrovně hluku, informační a komunikační systémy, moderní signalizační a za-
bezpečovací techniku. Elektrická výzbroj je umístěna pod vagony. 
Je řešen v originálním designu jak v interiéru, tak i super aerodynamickým tvarem čelní části – řidičské 
kabiny. U každého sedadla je možnost připojení elektronických přístrojů. Restaurační vůz je řešen ve 
westernovém stylu. 
Super aerodynamický tvar byl převzat z letectví a zvláště sledováno a zkoušeno obtékání vzduchu při 
vysokých rychlostech. Na vývoji se podílel i Výzkumný ústav JR CENTRAL. 
Tento typ vlaků má být provozován i na tratích TOKAIDO. 
Společnost JR EAST považuje za nejrychlejší vlak SHINKANSEN 3605 zkušebně provozovaný na 
trati Sendai a Kamikita kde dosahuje rychlosti 360 km/h a max. 405 km/h. Má rovněž specielně řeše-
nou čelní část a na střeše umístěny vysouvatelné aerodynamická křídla pro zvýšení účinku brzdění. 
Do provozu bude uveden v r. 2011. 
 
ČÍNA 
Čínské železnice zahájily výstavbu vysokorychlostních tratí v délce 3 000 km pro max. rychlosti  
200 a 300 km/h Do roku 2020 se plánuje výstavba o celkové délce 12 000 km s investičními náklady 
95,4 bilionů USD. První 3 projekty jsou pro spojení země od severu k jihu.- z Wuhan do Guanngzhou 
a západní propojení z Zhengzhou do Xian. Východní propojení z Nanjing do Hefei.  



Nové vysokorychlostní tratě budou navíc zkracovat cestovní čas již tím, že jsou kilometricky kratší, 
protože jsou vedeny v přímé linii s minimem oblouků. 
Hlavní trať Beijing – Shanghai má být rovněž přebudována jako vysokorychlostní se změnou infra-
struktury a zajišťuje velkou flotilu VR vlaků. 
Další velké projekty obsahují modernizaci tratí v délce 5 300 km pro rychlosti 200 km/h. 
Čínské železnice již objednaly 200 vysokorychlostních vlaků, které by měly být postupně dodávány  
od r. 2009 
U Japonského konsorcia vedeného firmou Kawasaki Heavy Industry bylo objednáno 60 VR vlaků na 
rychlost 200 km/h. Vlaky vychází z koncepce japonských VR vlaků série E 2-1000 JR East.  
První 3 vlaky budou stavěny v Japonsku a další v kooperaci v Číně ve f. Nache Sifang Loco Works. 
 
U firmy  Bombardier bylo objednáno 20 osmivozových VR vlaků na rychlost 200 km/h. Elektrickou vý-
zbroj bude dodávat f. Bombardier ze Švédska. Pro další kooperaci bylo utvořeno Join Venture Power  
Corporation of Canada  and China South Locomotive and Rolling Stock Industry. 
 
U firmy Siemens bylo objednáno 60 VR vlaků typu VELARO CHR 3 pro rychlost 300 km/h. 3 vlaky 
budou vyrobeny v Německu a dalších 57 v Číně ve spolupráci s CNF Tangshan Locomotive and Rol-
ling Stock Works.. 
Délka vlaku je 200 m, počet vozů 8, počet sedadel 600, max. trakční výkon 8,8 MW, 50% náprav je 
poháněných a provozní teploty -25st.C +40st.C. Zahájení dodávek v r. 2009 
 
První VR vlak v Číně ve firmě CSR Zhu Zhou Electric Locomotive má název CHINA STAR ve spolu-
práci s f. Alstom.Simulativně byl testován do rychlosti 400 km/h  a ve skutečných zkouškách dosáhl na 
zkušebním okruhu Bejiing max. rychlosti 321 km/h. Napájecí napětí 25 kV, 50 Hz, trakční výkon 
9,6 MW, brzdový výkon 8,8 MW a počet míst 772. 
 
Velice zajímavým projektem v Číně je zahájení provozu na trati v TIBETU dlouhé 1956 km z hlavního 
města Lhasa – Quinghai – Tibet. Je to nejvýše položená železnice na světě ve výšce 5072 m/mořem. 
V této výšce je problém s nízkými teplotami, kyslíkem, tlakem vzduchu, vánicemi a ultrafialovým záře-
ním. Stavba trvala více než 5 let a bylo přítomno na 600 zdravotníků. Tunely  Kunlun a Feng huo ve 
výšce 4 905 m jsou zásobovány specielními stanicemi dodávajícími kyslík. 
 
TCHAI - WAN 
Vzhledem ke značné koncentraci obyvatel na západní části ostrova bylo již koncem 90 let rozhodnuto 
o vybudování nové vysokorychlostní železnice spojující Tchaj-pej na severu ostrova s Kao-siungem 
na jihu. Délka tratě je 345 km a je určena výhradně pro dopravu rychlostí 345 km/h. 
Výstavba tratě byla zpožděna a v současné době ji staví Tchaj-wan Higz Speed Rail Cosorcium - TH-
SRC. 
Důvodem zpoždění byly dlouhodobé problémy ve sloučení technologie Japonské Shinkansen 
s evropskými firmami. 
 
KOREA 
Na základě presidentského dekretu z roku 1988 bylo rozhodnuto o výstavbě vysokorychlostní tratě 
Seoul – Pussan dlouhé 430 km pro rychlost 300 – 350 km/h. V současné době je již tato trať 
v provozu, který zabezpečují vozidla typu TGV z nichž bylo 12 vyrobeno ve Francii 22 v kooperaci 
s korejskými firmami. 
V současné době pokračuje výstavba vysokorychlostních tratí pro spojení země východ – západ.  
Seoul – Kangung 240 km, Kwangju – Pussan 315 km a další. 
Korejská firma ROTEM vyvinula a ukončila vývoj vysokorychlostního vlaku G 7 ve spolupráci se za-
hraničními firmami především s f. Alstom. Při zkouškách byla dosažena max. rychlost 352,4 km/h. 
VR vlak sestává ze 6 vozů, vagónové skříně jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a ROTEM předpokládá 
tyto VR vlaky vyrábět na export. 
 
INDIE 
Indické železnice budují rozsáhlou změnu železniční infrastruktury a to zejména s ohledem na znač-
nou rozsáhlost země a stále rostoucího počtu obyvatel vyžadujících značnou mobilitu s hlediska za-
městnání. 
Na stávajících tratích v délce 2 500 km dochází ke zvyšování rychlosti na 140 km/h  a vysokorychlost-
ní trať v délce 1200 km se staví na rychlost 250 – 300 km/h New Delhi – Agra, New Delhi – Kanpur, 
New Delhi – Chandigarh, Mubai – Ahmedabad. 



 
NEKONVENČNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ SYSTÉMY 
Rozvoj vysokorychlostních tratí  vytvořil v železniční dopravě skutečně progresivní systém. Klasické 
pojetí KOLO / KOLEJNICE dosáhl vysokého stupně technologické propracovanosti. Rychlost 
300 km/h je již standardem a některé železnice uvažují o zvýšení až na 350 – 380  km/h. Rychlostní 
hranice 400 km/h se však i přes francouzský rekord 574,8 km/h jeví jako mezní. Stejně tak i s hlediska 
výkonů se zdá na hranici svých možností. 
 
Jediný dopravní prostředek, který skýtá ještě dostatečné vývojové rezervy  pro budoucnost je magne-
tická dráha – nekonvenční dopravní systém. Vývoj nekonvenčních dopravních systémů sleduje vytvo-
řit moderní dopravní prostředek, který bude výrazným způsobem konkurovat letecké dopravě při pře-
pravě osob na vzdálenosti 500 až 1 500 km. Přepravní rychlost těchto vozidel je projektována mezi 
400 – 700 km/h 
 
K nesení a vedení vozidla se využívá magnetického pole. Sledují se dva systémy, elektromagnetický a 
elektrodynamický. Charakteristickým znakem magnetické dráhy je nahrazení kol magnetickým polštá-
řem. Nedochází tedy k žádnému kontaktu vozidla s jízdní dráhou. Principiálním prvkem pohonu je li-
neární motor, což je v podstatě rozvinutý stator. 
 
Vlastní jízdní dráha je tvořena mostní konstrukcí ve výšce 10 – 15 m nad zemí a tudíž nedochází 
k rozdělení krajiny jako je tomu u dálnic nebo železnic. Což nijak neomezuje migraci zvířat a nejsou 
nutné přejezdy pro silniční provoz. 
 
 
NĚMECKO 
Princip lineárního motoru byl patentován v Německu – Reichspatent Nr. 643318 z 21. srpna 1935 pod 
názvem Die Rohrbahn. Vynálezce H Kemper. 
V Německu byla postavena zkušební dráha v oblasti Emsland mezi městy Lathen a Dorpen v délce 
31,5 km a první zkoušky byly zahájeny v roce 1977. V roce 1993 byl vytvořen rychlostní rekord 
s cestujícími 450 km/h. 
V současné době je přístupná veřejnosti 2 dny v týdnu a je možno se zúčastnit jízdy rychlostí 
400 km/h. 
 
V průběhu roku 1994 byla v Německu zajištěna legislativa na výstavbu velkolepého projektu v trase 
Berlín – Hamburg dlouhé 284 km.pro rychlosti 200 – 400 km/h. Při tom byly již připraveny další trasy 
z Berlína přes Prahu do Vídně. 
Tímto grandiózním projektem náročným jak technicky, tak i finančně se chtělo Německo postavit do 
čela technického pokroku v Evropě. Projekt nakonec nebyl vládou schválen. 
Přesto se německý průmysl nevzdal a po dohodě s Čínou realizoval první projekt TRANSRAPID SMT 
na asijském kontinentu. Trasa TRANSRAPIDU je dlouhá 32 km a vede z centra města Shanghai na 
letiště Pudong.. 
Provozní rychlost je 430 km/h a jízdní doba 7 a půl minuty. Max. rychlost je 505 km/h a vlaková sou-
prava jede v odstupu 10 minut. V jedné soupravě je 6 sekcí a může přepravit 574 cestujících. 
Zahájení provozu proběhlo slavnostní inaugurací 31.12.2002 za účasti předsedy čínské vlády a ně-
meckého spolkového kancléře. 
Tento projekt je brán nejen jako místní užitečný dopravní prostředek pro 20 milionové město, ale 
zejména jako demonstrace uplatnění vrcholové techniky 21.století. 
 
Dalším významným projektem německého průmyslu je stavba trasy TRANSRAPID  z Hlavního nádra-
ží Mnichov na mezinárodní letiště F.J. Straus. Výstavba je v kompetenci společnosti BMG – Baye-
rische Magnetbahn. Provoz by měly zajišťovat německé dráhy DB AG. 
Délka trasy je 30 km a při rychlosti 350 km/h je jízdní doba 10 minut. Dosud trvá v S.Bahn asi 1 hod. 
Při tom se předpokládá kompletní letecké odbavení již na nádraží. Cena jízdenky cca 5.-EUR. 
 
JAPONSKO 
Japonský systém využívá kromě lineárního motoru ještě supravodivé vlastnosti některých materiálů při 
teplotách blížících se k absolutní 0. Aby bylo možno udržet supravodivost po dlouhou dobu, používají 
se multivláknové vodiče, které jsou složeny  z niobtitanové slitiny zapuštěné v měděné zápustce. Tyto 
vodiče jsou potom chlazeny v kapalném Heliu za teploty – 269 stupňů Celsia. 



Vozidla pracující na tomto principu označená MLX 01 a MLU 002 jsou zkoušena na zkušební trase 
Yamanashi, která bude v budoucnu součástí trasy Tokio – Osaka. Zkušební úsek má tunel v délce 
34,6 km, oblouky  R 8000m a stoupání 40%. 
 
Hodnotíme-li situaci ve vývoji nekonvenčních dopravních systémů, jsou v této oblasti nejdále 
německé a japonské firmy a to i s hlediska komerčního využívání. Bohužel zatím jsou tyto pro-
jety investičně náročné. Přesto již dnes je jisté, že je to jediný systém, který může spolehlivě 
konkurovat letecké dopravě a navíc vhodně doplňovat návaznost na vysokorychlostní želez-
niční síť. Jeho předností z hlediska ekologie je nerozdělování krajiny a tím nenarušování fauny 
a flory.   
Dá se předpokládat, že v budoucnu dojde s pokračujícím vývojem ještě k lepším výsledkům jak 
technickým, tak i investičním 
 
ZÁVĚR 
Při znalosti rozvoje vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě jistě každého napadne myšlenka – 
jak dál v ČESKÉ REPUBLICE.  
Pro Českou republiku ležící uprostřed Evropy a vystavené silným tlakům transitních přepravních prou-
dů a to nejen po železnici je zcela nezbytné mít takovou infrastrukturu, která by se co nejdříve vyrov-
nala se Západní Evropou a vytvořila takovou vysokorychlostní síť, která bude organicky zapadat do 
celkové koncepce budování evropské dopravní infrastruktury. 
Je možné jen připomenout, že již v roce 1989 bylo vydáno vládní usnesení s názvem Koncepční za-
měření rozvoje železniční dopravy a zahájení koncepční přípravy výstavby vysokorychlostních tratí. 
V roce 1996 se předpokládala výstavba experimentálního zkušebního úseku kde by se zkoušel kom-
pletní vysokorychlostní provoz. 
V té době ještě byla ČSFR velmocí ve výrobě kolejových vozidel a ostatního příslušenství. Tato kon-
cepce se opustila a řeší se modernizace koridorů kde investiční prostředky neuvěřitelně narůstají. 
V roce 2003 na Czech Raildays byla věnována konference tématu Česká republika a vysokorychlostní 
železnice. V referátu  Odboru podnikání a strategie bylo hovořeno o perspektivě napojení ČD na ev-
ropskou VR síť a v referátu Odboru dopravní politiky a mezinárodních vztahů byl vysvětlen návrh VR 
železničních tras v ČR a jejich územní ochrana. 
V roce 2005 byl zpracován závažný dokument DOPRAVNÍ POLITIKA PRO LÉTA 2005 – 2013.  
V tomto dokumentu byla nepatrná zmínka o vysokorychlostní železnici v ČR. Zdá se, že se všechny 
dopravní odbory soustřeďují na výstavbu KORIDORŮ a o budování VRŽ se nikdo příliš nezajímá, což 
předpokládám je dáno nedostatkem investic. Ale přesto by měly být určité práce trvale sledovány a 
prováděna příprava VR systému v ČR v celém spektru problémů jako již jednou byla provedena tzv. 
VYHLEDÁVACÍ STUDIE.  
A tak budeme dále sledovat jak evropské VRŽ naši republice vyhýbají. 
Pokud tomu tak není, omlouvám se s tím, že mám málo informací od příslušných organizací.    



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


