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Tratě Rychlých spojení (RS) 
=  tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 12. 2013, tj.: 

-  zvlášť postavené vysokorychlostní tratě pro rychlost 250 km/h nebo vyšší, 

-  zvlášť modernizované konvenční tratě pro rychlost přibližně 200 km/h, 

-  tratě zvlášť modernizované pro vysoké rychlosti se zvláštními vlastnostmi danými 
topografickými, terénními nebo urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost  
v každém jednotlivém případě přizpůsobena. Tato kategorie mimo jiné zahrnuje 
spojovací tratě mezi vysokorychlostní a konvenční sítí, tratě vedoucí stanicemi, přístupy 
do terminálů, depa atd., kde „vysokorychlostní“ kolejová vozidla projíždějí konvenční 
rychlostí. 
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Důvody k výstavbě tratí RS 
-  zajistit konkurenceschopnost železnice pro osobní dálkovou dopravu (zejména mezi 

regiony ČR) 

•  železnice nestačí konkurovat rozvinuté síti dálnic a rychlostních silnic,  
příklad Praha - Brno: 

•  auto: cca 206 km, cca 1:45 - 2:00 hod., cca 50 tis. osob denně 
•  bus: 205 - 210 km, 2:30 hod., cca 3 tis. osob denně 
•  vlak: 255 km, 2:37 hod., cca 1,5 - 2 tis. osob denně 
•  cíl vlaků RS: cca 215 km, cca 1:00 hod., min. cca 30 tis. osob denně 

-  uvolnit kapacitu stávající přetížené sítě pro rozvoj osobní regionální a nákladní dopravy 

-  napojit se na evropskou vysokorychlostní síť 

-  splnit povinnost z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 
11. 12. 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 
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Rozsah sítě tratí RS 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 12. 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě definuje rozsah vysokorychlostní a 
konvenční sítě zařazené do: 

-  globální sítě 

•  tvořena veškerou stávající a plánovanou dopravní infrastrukturou transevropské 
dopravní sítě, jakož i opatřeními na podporu efektivního a sociálně a 
environmentálně udržitelného využití takové infrastruktury  

•  jednotlivé členské státy mají dokončit globální síť do 31. prosince 2050 

-  hlavní sítě 

•  tvořena těmi částmi globální sítě, které nají největší strategický význam pro 
dosažení cílů rozvoje transevropské dopravní sítě 

•  jednotlivé členské státy mají dokončit hlavní síť do 31. prosince 2030 

Dokončení sítě TEN-T je nutné vč. vybavení moderními technologiemi (zejm. ERTMS) a 
naplnění technických požadavků Nařízení (minimální rychlost a délka vlaku). 
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Nařízení č. 1315/2013: 

•  globální síť 

•  hlavní síť pro osobní dopravu 

Nařízení č. 1315/2013: 

•  globální síť 

•  hlavní síť pro nákladní dopravu 
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Parametry vysokorychlostních tratí 
-  určení pouze pro mezistátní osobní dopravu ekonomicky neobhajitelné, proto 

dominantní využití vnitrostátní osobní dopravou 

= určení pro více segmentů dopravy s více typy vozidel: 

•  vysokorychlostní jednotky 

•  elektrické jednotky a lokomotivou vedené soupravy dle TSI LOC&PAS 

-  konvenční nákladní doprava se nepředpokládá 

-  nehomogenita typů vlaků zásadně ovlivňuje návrhové parametry tratí s přímým 
dopadem do trasování 
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← cca 14 kW/t 
230 km/h 

cca 18 kW/t → 
350 km/h 
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Parametry vysokorychlostních tratí 
-  nejvyšší rychlost 350 km/h 

-  rychlost nejpomalejšího vlaku 160 km/h 

•  rychlost na sjezdech / nájezdech na vysokorychlostní trať min. 160 km/h 

-  minimální poloměr oblouku 7150 m, při použití limitních parametrů 6025 m 

-  sklon max. 20 ‰, v příp. krátkých ramp max. 35 ‰ 

-  standardní osová vzdálenost kolejí 4,70 m,  
ve stanici mezi hlavní a předjízdnou kolejí 8,00 m 

-  kolejové spojky mezi hlavními kolejemi po cca 15 km  
s rychlostí do odbočného směru 160 km/h 

-  stanice pouze v místech zastavování vlaků osobní  
dopravy 
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Příprava staveb RS 
-  jsou zpracovány nebo rozpracovány územně technické studie na jednotlivé úseky 

•  smyslem je zpřesnit podklady pro územně plánovací dokumentaci 

-  obecným koncepčním dokumentem má být tzv. studie příležitostí 

•  výběrové řízení na zpracovatele skončilo neúspěšně 

-  pro upřesnění normativních požadavků na stavbu a provoz VRT se předpokládá 
zpracování tzv. technicko-provozní studie 

•  probíhá proces výběrového řízení (posuzování došlých nabídek) 

-  na jednotlivá ramena budou zpracovány studie proveditelnosti 

•  dle pokynu MD lze nárokovat územní ochranu v Zásadách územního rozvoje 
krajů až po schválení studie proveditelnosti centrální komisí MD 

-  následně by měla pokračovat standardní příprava jednotlivých staveb 
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Příprava staveb RS 
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 územně technické studie (ÚTS) X X X X                             
 studie příležitostí (SPř), technicko provozní studie (TPS)     X X X                           
 studie proveditelnosti (SP)       X X                           
 schválení SP v Centrální komisi MD (CK MD)           X                         
 změny zásad územního rozvoje krajů (ZÚR) a územních plánů obcí           X X X X X                 
 přípravné dokumentace, územní řízení, EIA             X X X X                 
 výkupy pozemků, projekty staveb, stavební řízení, výběr zhotovitelů                   X X X X X         
 realizace stavby                         X X X X X   
 zprovozňování stavby                                 X X 

 zprovoznění prvního úseku VRT                                   X 
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