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High Speed Lines (HSL) 

=  high-speed lines according to the European Parliament and Council Regulation (EU) no. 

1315/2013 dated 11. 12. 2013.: 

- Specially built high-speed lines for speeds of 250 km / h or higher, 

- Separate upgraded conventional lines for speeds of approximately 200 km / h, 

- Lines specially upgraded for high-speed special features as a result of topographical, 

relief or town planning constraints, the base speed limit is adjusted according to traffic and 

infrastructure on a case-by-case basis. This category includes connecting lines between 

high-speed and conventional networks, main line stations, access to terminals, depots, 

etc., where "high speed" rail vehicles travel at conventional speed. 

 

 



 
 

Správa železniční dopravní cesty ™ ^^^   1^01113 SpOJ6l1l 

The scope of the HSL railway network  

European Parliament and Council Regulation (EU) no. 1315/2013 dated 11. 

12. 2013 on Union guidelines for the development of trans-European transport network defines 

the scope of high-speed and conventional lines including:  

- global network 

• consists of all existing and planned trans-European transport infrastructure networks, as well as measures to 

promote efficient and socially and environmentally sustainable use of such infrastructure 

• individual member states have to complete their part of the global network by 31. December 2050. 

- main network 

• consists of those parts of the global network, which have the highest strategic importance for achieving the 

development objectives of the trans-European transport infrastructure network. 

• individual member states have to complete the main network by 31. December 2030 

Completion of the TEN-T network is necessary and includes being equipped with modern technology (especially ERTMS) and 

meets the technical requirements of the Regulations (minimum speed and train length). 
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SíťTEN-T 

dle Nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobni 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladni 
Hlavní tratě určené k modernizaci 
Globální tratě určené k modernizaci 
Hlavni tratě nové 
Globální tratě nové 
Hlavni tratě určené k modernizaci na VRT 
Hlavní tratě vysokorychlostní (VRT) nové 
Globální tratě vysokorychlostní (VRT) nové 

Main lines passenger 
Global lines passenger 
Main lines freight 
Global lines freight 
Main lines to modernize 
Global lines to modernize 
Main lines new-built 
Global lines new-built 
Main lines to upgrade to HS 
Main HS lines new-built 
Global HS lines new-built 
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SífTEN-T 

dle Nařizeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobní 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladní 
Hlavní tratě určené k modernizaci 
Globální tratě určené k modernizaci 
Hlavní tratě nové 
Globální tratě nové 
Hlavni tratě určené k modernizaci na VRT 
Hlavní tratě vysokorychlostní (VRT) nové 
Globální tratě vysokorychlostní (VRT) nové 

Obligation: by 

31.12. 2030 

New-built 
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SífTEN-T 

dle Nařizeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobní 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladní 
Hlavní tratě určené k modernizaci 
Globální tratě určené k modernizaci 
Hlavní tratě nové 
Globální tratě nové 
Hlavni tratě určené k modernizaci na VRT 
Hlavní tratě vysokorychlostní (VRT) nové 
Globální tratě vysokorychlostní (VRT) nové 

Obligation: by 

31. 12. 2030 

modernizace 
Břeclav 
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Síť TEN-T 

dle Nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobní 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladní 
Hlavní tratě určené k modernizaci 
Globální tratě určené k modernizaci 
Hlavní tratě nové 
Globální tratě nové 
Hlavni tratě určené k modernizaci na VRT 
Hlavní tratě vysokorychlostní (VRT) nové 
Globální tratě vysokorychlostní (VRT) nové 

Obligation: by 

31. 12. 2030 
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Obligation: by 31.12. 2030 and 31.12.2050 

 

SífTEN-T 

dle Nařizeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobní 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladní 
Hlavní tratě určené k modernizaci 
Globální tratě určené k modernizaci 
Hlavní tratě nové 
Globální tratě nové 
Hlavni tratě určené k modernizaci na VRT 
Hlavní tratě vysokorychlostní (VRT) nové 
Globální tratě vysokorychlostní (VRT) nové 

novostavba 

České Budějovice 

Přerov 

ílzace 

modernizace 
Břeclav 
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Síť TEN-T 

dle Nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 
Hlavni tratě osobní 
Globální tratě osobní 
Hlavni tratě nákladní 
Globální tratě nákladní 
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Globální tratě nové 
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Objectives outside scope of TEN-7 
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The parameters of high-speed lines 

Due to predominantly domestic passenger use, it cannot be restricted to only 

interstate passengers as this would not be economically viable. 

= intended for more transport segments with more types of vehicle: 

• high-speed units 

• electric units and locomotive hauled trains according to TSI LOC&PAS. 

conventional freight is not expected 

Non-uniform types of trains significantly affects the design parameters with direct 

impact on the tracks.

cca 14 kW/t 

230 km/h 

cca 18 kW/t 

350 km/h 

14 

 

  



Správa železniční dopravní cesty 

rychlá 
spojení 

The parameters of high-speed lines. 

- Max speed 350 km/h 

- Speed of the slowest train 160 km/h 

• speed on connecting tracks to high-speed lines minimum 160 km/h 

- Minimum radius of curvature of 7150 m, using limited parameters at least 6025 

m. 

- Inclination max. 20‰, or if necessary short ramp max. 

35 ‰ 

- Standard distance between track 4.70 m, in stations 

between the main and overtaking tracks 8.00 m 

- crossovers between the main tracks after cca 15 km 

with the speed in the diverting direction 160 km/h 

- stations only at places where passenger trains will 

stop. 

15 
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Preparation of the construction of high-speed lines  

 

- technical studies delivered or being developed along with on individual sections. 

• the purpose is to clarify the backgrounds for spatial planning documentation. 

- general concept document to be called the Opportunities Study  

• procurement ended in deadlock 

- so-called Technical and Operational Study – supposed to clarify the normative 

requirements for the construction and operation of HS lines. 

• ongoing procurement (assessment of bids submitted) 

- Feasibility Studies will be done for each individual track/branch of the lines 

• as directed by the MoT, it is possible to claim the land use protection under the 

Principles of Regional Development (regional spatial documentation) after the 

approval of the feasibility study by the MoT central committee. 

- consequently, standard preparation of individual constructions should continue16 
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Timetable for the preparation of High Speed Lines 
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Land use technical study (UTS) X X X X               

Opportunities study (SPR), technical and operational study (TPS)   X X X              

Feasibility Study (SP)    X X              

SP approval by the MoT Central Commission (CK MD)      X             

Changes in Regional spatial plans (ZUR) + local spatial plans      X X X X X         

Preliminary documentation, land use permit, environmental impact assment       X X X X         

Land acquisition, detailed projects, building permit, contractor selection           X X X X X     

Construction implementation             X X X X X  

Commissioning construction                 X X 

Commissioning of the first VRT section                   X 
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