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Vysokorychlostní trať High Speed 1 (HS1), Velká Británie 

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – vysokorychlostní železnice 

Umístění Mezinárodní stanice St. Pancras (Londýn) – tunel pod Lamanšským průlivem, 
jihovýchodní Anglie 

Zadavatel Ministerstvo dopravy 

Koncesionář High Speed 1 Ltd. (HS1 Ltd.) 

Popis  High Speed 1 (HS1) je vysokorychlostní železnice ve Spojeném království délky 108 km  
(69 mil), která spojuje mezinárodní nádraží St. Pancras v Londýně s terminálem tunelu pod 
Lamanšským průlivem v Dollands Moor u Folkestone v Kentu. Projekt zahrnuje čtyři 
železniční stanice – stanici St Pancras International v Londýně a další tři stanice 
obsluhované podél trasy – Stratford International, Ebbsfleet International, obě čistě 
stanice HS1, a Ashford International, která je společná s konvenční sítí a kde vnitrostátní 
spoje Javelin z HS1 přestupují na stávající modernizované tratě, aby se dostaly do různých 
měst ve východním Kentu. 
HS1 (také jako Trať) byla postavena převážně s využitím standardů a postupů 
vysokorychlostních tratí francouzského typu LGV a vlaky Eurostar pro osobní dopravu 
jezdí maximální rychlostí 300 km/h na otevřené trati úseku 1. Infrastruktura úseku 2 od 
tunelu pod Temží u Dartfordu a přes dva dlouhé tunely pod příměstskou částí východního 
Londýna až k St. Pancras byla v rámci úspory nákladů navržena pro rychlost 230 km/h. 

Souvislosti HS1, dříve známá také jako Channel Tunnel Rail Link (CTRL), je jedním z klíčových 
železničních projektů ve Spojeném království. Jedná se o vysokorychlostní železnici pro 
osobní a nákladní spojení britského hlavního města s kontinentální Evropou, která zkracuje 
cestovní časy mezi Londýnem a kontinentální Evropou – Paříží (2h 15m), Bruselem (1h 51m) 
a francouzským Lille (1h 20m). 
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Po otevření tunelu pod Lamanšským průlivem v roce 1994 jezdily vlaky přes Kent po 
stávajících modernizovaných hlavních tratích do londýnského Waterloo v nejkratším čase 
3 hodiny. Když byl v roce 2003 otevřen úsek 1 rychlodráhy HS1, zkrátila se doba jízdy mezi 
londýnským Waterloo a Paříží na 2 hodiny 35 minut. V roce 2007 byl otevřen z velké části 
tunelový úsek 2 a přestavěné nádraží St. Pancras, které zkrátilo dobu jízdy z centra Londýna 
do centra Paříže o dalších 20 min. 
Kromě mezinárodní dopravy do kontinentální Evropy zavedla HS1 vnitrostátní regionální 
expresní dopravu Javelin (225 km/h) do měst ve východním Kentu s využitím stávajících 
tratí za Ashfordem (90 km od Londýna za 36 minut se dvěma zastávkami ve východním 
Londýně). Umožnila tím regeneraci a územní rozvoj východních londýnských čtvrtí. 
Cestovní časy do dříve postindustriálních měst, jako jsou Ashford, Canterbury, Margate, 
Dover a Ramsgate, se zkrátily z 1-2 hodin na 1 hodinu nebo méně.   
Má se za to, že HS1 změnila ekonomickou situaci těchto měst, dříve závislých na upadajícím 
průmyslu a zemědělství s nízkými mzdami, v prosperující centra s rostoucím počtem 
obyvatel a zaměstnaností. 

Historie V roce 1996 získala společnost London & Continental Railways (LCR) od britské vlády 
zakázku na výstavbu a provozování železničního spojení mezi Londýnem a terminálem 
tunelu pod Lamanšským průlivem v Kentu. Jednalo se o konsorcium soukromých 
inženýrských a stavebních firem, bank a provozovatelů vlaků, včetně SNCF.  
Poznámka: Tunel pod Lamanšským průlivem je rovněž soukromě financovaný koncesní 
projekt s dlouhou historií, ale jedná se o samostatný projekt oddělený od HS1. Eurotunnel 
Shuttle je železniční kyvadlová doprava provozovaná v tunelu pod Lamanšským průlivem, 
která přepravuje silniční vozidla a cestující tunelem. Club Car je samostatná železniční 
kyvadlová doprava pro nákladní vozidla. 
LCR získala do vlastnictví různorodé pozemky potřebné pro výstavbu trati a především 
oblasti kolem stanic, které měly být regenerovány – zejména ve Stratfordu ve východním 
Londýně, který se později stal hlavním dějištěm olympijských her v Londýně v roce 2012. 
V roce 1998 začala LCR s projektováním, přípravou a postupným povolováním na základě 
rozhodnutí parlamentu. Po otevření úseku 1 společnost LCR založila dceřinou společnost 
HS1 Ltd., která převzala veškeré zákonné povinnosti provozovatele infrastruktury – 
provozování signalizace, plánování a kontrolu dostupnosti, údržbu a obnovu, přičemž 
dopravní služby zajišťovaly nezávislé komerční společnosti pro osobní a nákladní dopravu. 
Společnost HS1 Ltd. rovněž převzala odpovědnost za správu a komerční rozvoj stanic, 
zatímco LCR si ponechala správu a rozvoj neprovozních pozemků v okolí stanic. 
V roce 2009 byla společnost LCR v rámci restrukturalizace znárodněna kvůli finančním 
potížím během finanční krize. 

Prodej koncese V roce 2010, tři roky po zahájení plného provozu Trati, prodala vláda Spojeného království 
společnost HS1 Ltd. s koncesí na provoz, údržbu, obnovu a rozvoj infrastruktury 
společnostem Borealis Infrastructure a Ontario Teachers' Pension Plan na 30leté koncesní 
období do roku 2040 za cenu 2,1 miliardy britských liber (73 miliard Kč při kurzu 35 Kč/£).  
Budoucí příjmy HS1 jsou stanovovány nezávislým železničním regulátorem Spojeného 
království ORR na základě hodnoty Regulated Asset Base a regulovaných poplatků za užití 
dopravní cesty a železničních stanic (TAC), které jsou přezkoumávány každých 5 let. 
Koncese uděluje právo HS1 Ltd. rozvíjet komerční aktivity každé ze stanic (především St. 
Pancras) a poskytovat přístup a kapacitu trati dalším dopravcům. 
Zbylé neprovozní pozemky byly ponechány ve vlastnictví státu a vloženy do společnosti LCR 
Property Ltd., která od té doby rozšířila svou působnost a realizuje projekty regenerace 
městských částí po celém Spojeném království. 
V červenci 2017 prodali akcionáři společnosti HS1 Ltd. její akcie konsorciu infrastrukturních 
fondů, které spravují společnosti InfraRed Capital Partners a Equitix. 
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Rozsah Příprava 
Vláda Spojeného království udělila v roce 1996 plný souhlas s výstavbou obou úseků trati 
na základě zákona, který opravňoval k získání pozemků a výstavbě infrastruktury 
definované v zákoně, v rámci rovněž definovaných ekologických a hlukových limitů, a k 
provozování železnice po jejím uvedení do provozu. 
Výstavba 
Trať se skládá ze dvou částí: 
• Úsek 1: 74 km dlouhý úsek od tunelu pod Lamanšským průlivem po křižovatku 

Fawkham (Gravesham) v hrabství Kent, jehož výstavba byla zahájena v roce 1998 a 
který byl otevřen pro komerční provoz v září 2003, a to včas a v rámci rozpočtu 
(stanoveného po dokončení podrobného projektu).  

• Úsek 2: 35 km dlouhý tunel pod Temží a další dva dlouhé tunely pod východním 
Londýnem do St.Pancras International v Londýně, stavba byla zahájena v roce 2001 a 
dokončena v roce 2007.  

Projekt zahrnuje několik velkých staveb: 
• 25 % trasy HS1 vede tunely v celkové délce 25,7 km. V Londýně vede trať HS1 v 

podzemních tunelech dlouhých 19 km, které byly vyhloubeny pod zastavěnými částmi 
Londýna. 

• Železniční tunel North Downs o délce 3,2 km vede až 80 metrů pod zemí pod zábavním 
centrem Buckmore Park, dálnicí A229 a dvěma obytnými čtvrtěmi (Blue Bell Hill a Kit's 
Cotty). Místa vyústění se nacházejí v oblastech, na které se vztahují přísné požadavky 
na ochranu životního prostředí, což bylo nutné zohlednit v projektové a stavební fázi. 
Předpoklad, z něhož vycházela fáze studie, byl, že vlaky budou jezdit maximální 
rychlostí 270 km/h, ale detailní návrh umožnil zvýšit tuto rychlost až na 300 km/h. 

• Viadukt Medway dlouhý 1,3 km, jehož středové rozpětí 152 m bylo v té době světovým 
rekordem pro vysokorychlostní železniční přejezdy. Všech 24 pilířů spočívá na 
betonových pilotech. Každý ze dvou pilířů v řece obsahuje 19 sloupů o délce 30 m a 
průměru 2 m. 

• Další stavby: most Thurrock dlouhý 1 km, 2 viadukty Rainham a Aveley, téměř 14 km 
železničních nástupišť na východním předměstí Londýna a 14 různých inženýrských 
staveb. Trať vede po viaduktu přes víceúrovňové sjezdy londýnského obchvatu M25. 

Správa infrastruktury včetně plánování přístupu a provozu signalizace 
Společnost HS1 Ltd. je odpovědná za provoz a správu infrastruktury trati, ale veškeré své 
povinnosti v oblasti provozu (řízení signalizace, řízení incidentů atd.), inženýrství (normy, 
bezpečnostní dokumentace atd.) a správy majetku (např. vylepšování, obnovy a údržby) 
přenechává společnosti Network Rail High Speed Ltd. (NRHS).  
NRHS má se společností HS1 Ltd. uzavřeny dvě smlouvy o správě a provozu  
(i) infrastruktury Trati a (ii) tří železničních stanic: Pancras International, Stratford 
International a Ebbsfleet International. NRHS je právně samostatnou dceřinou společností 
Network Rail Infrastructure Ltd., britského správce železniční infrastruktury. 
Za prodej přístupu a kapacity dopravní cesty dopravcům odpovídá samotná HS1 Ltd.  
Tato funkce není přenesena na NRHS. HS1 Ltd. je proto motivována maximalizovat svůj 
příjem maximalizací objemu dopravy na Trati. 

Trať je provozována podle standardů pro vysokorychlostní tratě, které byly v podstatě 
převzaty z francouzského systému, a je tedy zcela odlišná od zbytku železniční sítě 
Spojeném království. Trať má vlastní systém řízení bezpečnosti, a dokonce i vlastní 
kvalifikaci pro bezpečnost na trati. Například veškeré práce na údržbě trati se provádějí v 
noci, protože práce na trati za provozu nejsou vzhledem k rychlosti vlaků bezpečné. 
Trať je vybavena evropským standardním nadzemním vedením 25 kV 50 Hz a byla 
postavena podle evropského rozchodu konstrukce GC. 
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Signalizace 
Vlaky Eurostar byly zpočátku vybaveny pro provoz v pěti různých signalizačních systémech, 
přičemž ve Spojeném království byly až do roku 2007 provozovány na konvenčních tratích. 
Na francouzských vysokorychlostních tratích a v tunelu pod Lamanšským průlivem HS1 
používá systém v kabině, který poskytuje strojvedoucímu informace. Pokud je překročena 
maximální rychlost, dojde k automatickému zabrzdění. Na vysokorychlostní trati se k řízení 
vlaků používá francouzský systém TVM430, ačkoli domácí vlaky Javelin jsou pro provoz na 
klasických tratích vybaveny také britským systémem AWS a TPWS. 
Vlaky jsou rovněž vybaveny přijímači KVB, které přijímají informace z traťových 
transpondérů podél vysokorychlostní trati ve Francii a opět zobrazují strojvedoucímu 
povolenou rychlost na displeji v kabině. Podobný systém se používá v Belgii. 
Očekává se, že během příštích 10 let bude systém TVM430 nahrazen standardní technologií 
ETCS úrovně 2. 
Udržitelnost 
V říjnu 2020 představila společnost HS1 Ltd. novou strategii udržitelnosti, aby se stala první 
železnicí ve Velké Británii, která bude jezdit výhradně na obnovitelné zdroje energie a 
dosáhne svého cíle stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. Strategie počítá s napájením 
trati elektřinou z francouzských jaderných reaktorů doplněnou větrnou energií z 
pobřežních oblastí. 
Životní prostředí 
Pozornost věnovaná otázkám životního prostředí měla při přípravě projektu a výstavby 
vysokou prioritu. Příkladem toho byla samotná trasa. Na 60 % své délky kopíruje 
dokončená trať stávající dopravní koridory, konkrétně dálnice M20 a M2 v úseku 1. Čtvrtina 
trasy vede v tunelech, kterým dominují vrtané tunely v úseku 2 pod Temží a dále pod 
Londýnem, vedoucí z Dagenhamu na východě do St Pancras/King's Cross na západě.  
Zmírnění dopadů Trati na životní prostředí si vyžádalo také rozsáhlé terénní úpravy, 
výsadbu a odvodnění pozemků. Bylo například vysázeno 1,2 mil. stromů, postaveno 30 km 
protihlukových stěn a upraveno přes 250 ha pozemků. 
Kolejová vozidla 
Vlaky Eurostar jezdí z Londýna do Paříže/Bruselu od roku 1994. Vlaky první generace, které 
postavilo konsorcium vedené společností Alstom, vycházely z osvědčené technologie 
francouzských vlaků TGV, ale byly doplněny o speciální prvky, aby vyhovovaly 
bezpečnostním požadavkům tunelu pod Lamanšským průlivem, a postaveny podle 
britského standardu, aby mohly jezdit na britských konvenčních tratích, které mají menší 
rozchod než evropské.  Každý vlak fungoval na třech různých elektrických systémech 
používaných na železnicích v Británii, Francii a Belgii, které zahrnují 750 V DC z třetí 
kolejnice a 25 kV AC, resp. 3 kV DC z trolejového vedení.  
Původní vlaky byly z velké části nahrazeny novými vlaky značky Siemens navrženými podle 
evropského standardu, protože již není nutné jezdit po běžných britských tratích. Nové 
vlaky jsou upraveny tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky pro tunel pod Lamanšským 
průlivem bez britského specifického konvenčního zabezpečovacího zařízení. 
Vlaky Javelin provozované London South-eastern Railway jsou elektrické soupravy Hitachi 
třídy 395 (EMU) s rychlostí 225 km/h. 

Vlaková doprava Průměrně každou hodinu (ve špičce) na trati HS1 jezdí 2 mezinárodní a 6 vnitrostátních 
osobních vlaků. 
Služby pro cestující 
Dopravci, kteří v současné době využívají tratě HS1, jsou Eurostar, který provozuje 
mezinárodní vlakovou dopravu do Evropy a London South-eastern Railway (LSER), která 
provozuje vnitrostátní dopravu do Kentu vlaky Javelin.  
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Intermodální nákladní doprava 
Trať je navržena v maximálním sklonu 2,5 % a je přístupná pro intermodální nákladní 
dopravu, přičemž v oblasti východního Londýna bylo vybudováno několik křižovatek, které 
umožňují nákladní dopravě přístup ke stávajícím železničním nákladním zařízením. 
Očekávalo se, že trať přiláká významné objemy nákladní dopravy z kontinentální Evropy. 
Důvodem nenaplnění očekávání jsou především vysoké poplatky za tranzitní přístup na trať 
v tunelu pod Lamanšským průlivem, což znamená, že pouze několik vlaků je komerčně 
životaschopných. 

Ekonomické benefity Ekonomické benefity HS1 vyhodnotila zpráva Delivering for Britain and Beyond – The 
Economic Impact of HS1 od společnosti Steer v roce 2019: 
“HS1 a služby, které ji využívají, přinášejí každoročně ekonomický prospěch Velké Británii a 
kontinentální Evropě ve výši více než £ 427 milionů (12,8 miliard Kč). To odpovídá přírůstku 
4 600 zaměstnanců v národním hospodářství. Za 16 let od otevření prvního úseku HS1 bylo 
dosaženo kumulativních přínosů ve výši £ 4,5 miliardy (135 miliard Kč).” (Pozn. ARI: 
Realizace HS1 v období 1998-2007 stála £ 5,8 miliard.) 
„Tyto přínosy plynou především ze zkrácení cestovní doby a výrazného zlepšení kvality 
cestování pro 11 mil. zahraničních a 15 mil. domácích cestujících, kteří využívá HS1 každý 
rok. Téměř 4 mil. těchto cestujících přestaly používat automobily a letadla, čímž došlo k 
významnému snížení emisí skleníkových plynů, což podporuje závazek vlády dosáhnout do 
roku 2050 nulových emisí uhlíku.“ 
„Zaměstnanci Londýna získávají přístup k cenově dostupnějšímu bydlení v Kentu, přičemž 
průměrné ceny nemovitostí ve spádové oblasti HS1 jsou téměř o polovinu nižší než v širší 
spádové oblasti dojíždějících na jihovýchodě Londýna. HS1 umožňuje dalším 164 000 
domácnostem v Kentu přístup k pracovním příležitostem a trh práce má přístup k dalším 63 
000 vysoce kvalifikovaných osob s vysokoškolským vzděláním.“ 
„V současné době je k dispozici kapacita pro poskytování více vnitrostátních a 
mezinárodních služeb na trati HS1, což by mohlo přinést další ekonomické přínosy ve výši 
více než £ 101 mil. (Pozn. ARI: 3 mld. Kč) a snížení emisí uhlíku o 0,5 milionu tun ročně. Tato 
zpráva poskytuje přesvědčivé důkazy o dosavadních přínosech HS1 a uvádí, čeho by bylo 
možné dosáhnout dalším využitím dostupné kapacity. HS1 je skutečně úspěšným příběhem, 
z něhož Spojené království i zbytek Evropy významně profitují a budou profitovat i v 
budoucnu.” 
Zdvojnásobení objemu cest: “Během 6 let od roku 2010-11 se poptávka po vnitrostátních 
vysokorychlostních službách téměř zdvojnásobila a vzrostla o 93 % (tj. o 12 % ročně) na 15 
milionů cest. Tento nárůst, který svědčí o popularitě vysokorychlostních služeb, nyní vede 
ke zvýšenému tlaku na kapacitu vysokorychlostních vlaků a železničních stanic, zejména ve 
špičkách. Nárůst počtu cestujících poukazuje na to, jak je pro cestující důležité, aby se co 
nejrychleji dostali do cíle své cesty. Vedle cen jízdného byla jako nejdůležitější faktor 
ovlivňující poptávku po železnici označena doba jízdy z místa určení do místa určení.” 
Domácí doprava: z 37,000 vnitrostátních cest denně náleželo 48 % na dojíždění za prací 
mezi Londýnem a Kentem, 41 % na volnočasové a 11 % na obchodní cesty (rok 2016). 
 

 

Roční přínosy HS1 £ milionů %
Úspory cestovního času z vnitrostátních služeb 83 19%

Úspory času na cestě z mezinárodních služeb 86 20%

Zlepšení produktivity pro mezinárodní cestující 129 30%

Zlepšení přeplněnosti, spolehlivosti a kvality 23 5%

Zlepšení produktivity díky aglomeraci 33 8%

Snížení emisí skleníkových plynů v mezinárodním provozu 66 15%

Přínosy pro životní prostředí ve Spojeném království 7 2%

Celkem 427 100%
Zdroj: Steer | Delivering for Britain and Beyond - The Economic Impact of HS1 | 2019 12,8 mld. Kč
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PROJEKT  

Typ DBFMO 

CAPEX 5,8 miliard britských liber (8,7 miliard Eur při kurzu 1,5 GBP k lednu 2003). 

Aktuální stav V plném provozu od prosince 2007. 

Smlouva Společnost HS1 Ltd. má 30letou koncesi do 31. prosince 2040 na provoz, údržbu a obnovu 
trati, včetně 4 železničních stanic podél Trati. 

FINANCE  

Platební mechanismus HS1 Ltd. získává příjmy ve formě regulovaných příjmů za užití dopravní cesty a železničních 
stanic (Track Access Charges, TAC) od provozovatelů osobních i nákladních vlaků 
využívajících Trať, včetně společností Eurostar a Southeastern. TAC jsou stanoveny na 
základě „£x za minutu jízdy vlaku“ s cílem motivovat k efektivnímu využívání kapacity. Tedy 
čím rychlejší vlak, tím kratší doba využití cesty, tím menší poplatky. 

Riziko poptávky po dopravě na trati nese HS1 Ltd., ta prodává přístup a kapacitu dopravní 
cesty dopravcům. 

Většinu poplatků určuje regulátor, the Office of Rail and Road (ORR) prostřednictvím 
pravidelného přezkumu každých 5 let, některé stanovuje britské ministerstvo dopravy, 
některé jsou zakotveny v koncesní smlouvě a některé jsou stanoveny podle skutečně 
vynaložených nákladů. 

Příjmy zahrnují také komerční příjmy spojené se stanicemi St.Pancras International, 
Stratford International a Ebbsfleet (parkoviště a maloobchodní prostory). 

Investoři Současnými akcionáři HS1 Ltd. jsou: 
• 35 %: HICL Infrastructure 
• 35 %: Equitix 
• 65 %: National Pension Service of Korea (NPS) 

Financování 6,84 miliard britských liber (10,3 mld. Eur při kurzu 1,5 eura za libru k lednu 2003). 

SCHÉMA VZTAHŮ 
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www.highspeed1.co.uk  
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_1 
https://www.railway-technology.com/projects/chunnel/ 
https://www.vinci-construction-projets.com/en/realisations/channel-tunnel-rail-link/ 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/466084/first_interim_
evaluation_hs1_main-report.pdf 
https://business.ee.co.uk/content/dam/eeb-site/pdf/large-business/HS1-case-study.pdf 
https://www.ukpowernetworksservices.co.uk/case-studies/high-speed-1/ 
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/UK_hs1-amended-and-
restated-concession-agreement-27-march-2015.pdf 
https://www.ingenia.org.uk/ingenia/issue-32/high-speed-1 
https://highspeed1.co.uk/media/vo1nqud3/structure-of-charges-review-initial-consultation-may-2021.pdf 
https://www.networkrail.co.uk/running-the-railway/our-routes/network-rail-high-speed/ 
 

 

MILNÍKY  

 1996: Udělen plný souhlas vlády Spojeného království 
1996: Zahájení výběrového řízení 
1998: Zahájení výstavby úseku 1 
2001: Zahájení výstavby úseku 2 
2003: Zahájení provozu sekce1 
2007: Zahájení provozu sekce 2 
2010: Prodej koncese 
2040: Konec smlouvy 

KONTAKTY  

Investoři HICL, Equitix a NPS 

Koncesionář High Speed 1 Ltd. 

Zadavatel Britské ministerstvo dopravy 

ODKAZY www.highspeed1.co.uk  

Zdroje Upozornění: Pouze na základě veřejně dostupných informací. Popis nebyl přezkoumán ani 
potvrzen koncesionářem ani žádnou ze stran projektu. 
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