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Možnosti zvyšování rychlostí  
na české železnici 



Historické ohlédnutí a souvislosti  
Historický dluh: 
• úsporné parametry tratí z 19. století (oblouky, jednokolejnost) 
• nedostatečná údržba a obnova zhoršila již tak nízké parametry tratí 
• konzervativní přístup ke zvyšování rychlostí a novým technologiím: 

– 30. léta: Velká Británie, Francie, Německo: 160 km/h v parní i motorové trakci ×   ČSR: 
standard stále 100 km/h, pouze „Slovenská strela“ 130 km/h 

– nové nebo modernizované tratě v období ČSR stále navrhovány jen na 80-120 km/h,  
přetrvává zčásti dodnes 

– zpoždění elektrizace již v meziválečném období 
– 90. léta: EU-12: standard 200 km/h na páteřní konvenční síti + budování VRT ×          

ČR: modernizace koridorů do 160 km/h 

120 km/h? (2010) 130 km/h (1938) 



Historické ohlédnutí a souvislosti  
• Usnesení vlády ČSSR z 8.2.1990 o přístupu 

ČSSR k Dohodě AGC - opora pro zvyšování 
rychlostí na ŽDC nad 160 km/h 

• Oscilace záměru                                                             
(např. získat trať pro zkušební účely s vyšší rychlostí) 

• Naléhavost   
– udržet stávající pozici ČR v evropském železničním 

systému – nelze dosáhnout bez investic do infrastruktury 
– zvýšit konkurenceschopnost železnice vůči jiným 

dopravním módům                                                                            
(dnes je vlak konkurenceschopný vůči IAD mezi krajskými městy pouze na 9 % 
relací!)  

– příležitost oslovit širší společenskou skupinu – 
modernizace D1 

 



Možnosti umožňující zvýšení rychlostí 
• Nalezení komplexního řešení – již pro krátko- 

a střednědobý časový horizont 
 
• Opatření  

– infrastrukturní  
– provozní a technologická opatření 

 
• Opatření  

– investiční  
– neinvestiční 

 
• Opatření ze strany  

– správce infrastruktury 
– dopravců 



Investiční opatření (správce infrastruktury) 
• výstavba nových tratí = nástroj k vytvoření nové 

kapacity, ALE dlouhodobý cíl 
 

• Jak tedy dosáhnout zlepšení dříve? 
– Modernizace (koridory i ostatní tratě, zvýšení 

rychlosti na konvenční síti až na 200 km/h) 
– Realizace nových technologií (ERTMS, AVV, DOZ) 
– Odstraňování rychlostních propadů - zabezpečení 

přejezdů, realizace mimoúrovňových křížení, 
vyloučení provozních kolizí ve stanicích (plná 
peronizace apod.), mimoúrovňové zapojení tratí, 
„rychlé výhybky“ 



• Mezikrok k vyšším rychlostem na síti SŽDC 
• zvýšení rychlosti na stávající infrastruktuře, 160 km/h < v ≤ 200 km/h 
 Fáze projektu: 
• Analýza právního prostředí – zákony, vyhlášky, normy a vnitřní 

předpisy (nesmí bránit využití rychlostí vyšších než 160 km/h) – 
některé úpravy účinné  

 již od 1. dubna 2013 
• Analýza technických 
 a provozních opatření  

– na již modernizovaných  
 úsecích 
– na úsecích s plánovanou  
 modernizací 

 
 
 
 

„Tempo 200 km/h“ 



Neinvestiční (údržba tratí)   
• Cíl: dosažení projektových parametrů tratí 
• Odstraňování rychlostních propadů 

– Zajištění kvalitnější údržby tratí 
– Zajištění kvality dodávaných komponentů a její 

monitoring 
 

• Celková revitalizace tratí 
– Implementace řešení umožňující zvýšení rychlostí 

(bezstyková kolej apod.) 
– Umožnění vyšších hodnot nedostatku převýšení 
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• Potřeba harmonizovat: 
– dálkovou dopravu 
– příměstskou a vnitroměstskou dopravu 
– meziregionální a regionální dopravu  
– nákladní dopravu 

• Nabídka standardizovaných tras – Ex, R, 
Os, NEx, Pn a jejich zpoplatnění 

• Proporcionalita v přidělování kapacity 
vlakům dálkové, reg. a nákladní dopravy 

• Posílení úlohy provozovatele 
infrastruktury při optimalizaci využití 
infrastruktury jednotlivými segmenty 

• Snížení přirážek k jízdním dobám (?) – je 
reálné snížit zpoždění z Olomouce do 
Kolína o 40 min.? 

• Operativní řízení při mimořádnostech – 
pořízení softwaru umožňující provozní 
modelování 

Organizační (řízení kapacity dráhy)  

http://www.valbek.cz/user/data/reference/zeleznicni_rekonstrukce_veseli/PL22_V_Ratmirov%202.JPG


• Investice do vozidel – rychlá a dynamická vozidla 
– pořizování nových vozidel 
– modernizace stávajících vozidel s výkonnějšími parametry 
– potřeba pořizovat vozidla pro jednotlivé linky – soulad traťových parametrů s 

parametry vozidel (avšak potřeba zachovat určitou flexibilitu – možnost nasazení 
na jinou linku) 

– potřeba výkonných vozidel s potřebnou dynamikou jízdy i v nákladní dopravě 

• Vozidla s aktivním naklápěním 
– v dálkové dopravě (?) 
– v regionální dopravě (???) 
– výhodnost stanovit s ohledem na SJD a náklady spojené s provozem (pro dopravce 

i pro stát) 

• Instalace nových technologií (AVV, ETCS) 
 

Investiční opatření (dopravci) 
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• Železnice – síťový druh 
dopravy, efektivita závislá na 
celkové provázanosti  
 

• Dodržování GVD 
• Řádná údržba vozidel 
• Projíždení málo 

frekventovaných zastávek – 
zrychlení zastávkových vlaků 
na hlavních i regionálních 
tratích 

Organizační opatření  (dopravci)   
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• Dodržování JŘ (zejm. v nákladní 
dopravě – trasa na 80 km/h, ale 
jede 60 km/h) 

• Sestavování souprav o 
jednotných parametrech (vč. 
HDV) – podmíněno počtem 
vozidel pro rychlost 160 km/h – 
potřeba zajistit jejich vyšší 
disponibilitu  

• Homogenizace parametrů 
vozidel na jedné lince 

• Zajištění potřebné dynamiky 
jízdy – zejména u častěji 
zastavujících osobních vlaků a u 
nákladních vlaků 

Organizační opatření (dopravci)   



Děkuji za pozornost 

Ing. Jindřich Kušnír 
 jindrich.kusnir@mdcr.cz 
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