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CO JE VYSOKORYCHLOSTNÍ 
ŽELEZNICE?

MÝTY O VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICI

Vysokorychlostní železnice zname-
ná cestování vlaky rychlostmi nad 
250 km/h. Vysokorychlostní vlaky 
v Evropě ale běžně dosahují rychlostí 
vyšších – až 320 km/h. Vysoká rychlost 
je nezbytná pro dosažení cestovních 
dob konkurenceschopných nejen vůči 
automobilu, ale také letadlu. 

Průkopníkem v tomto oboru bylo 
v 60. letech 20. století Japonsko. 
Od 70. let zprovozňují vysokorychlost-
ní železnici ve Francii a Itálii, koncem 
80. let následovalo Německo, v 90. le-
tech Španělsko a Velká Británie a po 
roce 2000 například země Beneluxu 
nebo Turecko. 

V současnosti zaznamenává vysoko-
rychlostní železnice největší boom 
v asijských zemích, přičemž světovým 
lídrem je Čína, která za posledních 
20 let vybudovala téměř 30 000 km 
nových vysokorychlostních tratí. 

O vysokorychlostní železnici kolu-
je mezi lidmi řada mýtů. Například 
domněnka, že naše země je pro tento 
druh dopravy příliš malá. Tu však 
vyvrací cestování vlakem rychlostí 
300 km/h v Belgii nebo v Nizozemí. 

Dalším mýtem je časté tvrzení, že by 
se vlak na takovou rychlost ani nerozjel 
a už by musel brzdit. Vysokorychlostní 
vlak potřebuje pro dosažení rychlosti 
300 km/h dráhu dlouhou asi 25 km, 
přičemž vzdálenost mezi Prahou 
a  Brnem činí více než 200 km. 

Dalším rozšířeným omylem je před-
poklad, že vysokorychlostní vlaky 
zastavují pouze ve velkých městech. 
Tuto domněnku lze vyvrátit provo-
zem na trati mezi Kolínem nad Rýnem 
a Frankfurtem nad Mohanem, kde 
vysokorychlostní vlaky ICE zastavu-
jí i ve městech s 13 000, respektive 
38 000 obyvateli. 

Mezi další mýty patří představa, 
že  vysokorychlostní vlaky jezdí jen 
po vysokorychlostní trati (VRT). 
Například ve Francii vlaky TGV běžně 
využívají rychlost kolem 300 km/h 
třeba v polovině své trasy a dále jedou 
rychlostí do 200 km/h po klasických 
tratích s častými zastávkami.
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Dnešní společnost klade důraz na 
ochranu životního prostředí, což 
vyžaduje zavádění opatření i v oblasti 
dopravy. Ta obecně negativně ovlivňuje 
životní prostředí například z hlediska 
produkce skleníkových a jiných škod-
livých plynů, hlukové zátěže a vibrací, 
záboru půdy, nehod nebo zásahu do 
krajinného rázu. Aby mohla být želez-
nice považována za nejšetrnější druh 
dopravy, musí se zaměřit právě na 
tyto druhy dopadů. 

Co se týče skleníkových plynů, želez-
nice se nejvíce podílí na jeho produkci 
při své výstavbě. Tento negativní 
dopad ale dokáže vyrovnat šetrným 
provozem, kdy průměrná spotřeba CO2 
na jednoho cestujícího je 8krát nižší 
oproti automobilu a 11krát nižší oproti 
letadlu. Pro zajištění šetrného pro-
vozu vysokorychlostní železnice jsou 
nasazovány pouze moderní elektrické 

jednotky a využívány další nejmoder-
nější technologie, které snižují spo-
třebu energie nutnou pro jízdu vlaků 
i chod dalších zařízení.

Dalším doprovodným jevem železnice 
je hluková zátěž a vibrace. Moderní 
vysokorychlostní vlaky jsou navrženy 
tak, aby jejich provoz byl co nejtišší. 
Dosahují toho svým aerodynamickým 
tvarem nebo tichými zakrytovanými 
podvozky. Pro snížení hlukové zátěže 
je také důležitý návrh trasy vedením 
v tunelech a zářezech a její časté dopl-
nění zelení, protihlukovými valy a zdmi, 
případně absorbéry hluku v kolejišti. 

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
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Vysokorychlostní železnice s sebou při-
náší řadu výhod. Přiblíží vás ostatním 
částem naší země a Evropy a výraz-
ně zkrátí nejen vaše dnešní cesty. 
Současně vám nabídne více spojů díky 
zvýšené poptávce po přepravě na delší 
vzdálenost za kratší čas při využití 
vysokorychlostních vlaků, a to nejen 
na nových tratích, ale i na stávajících 
přetížených koridorech, a to díky uvol-
nění kapacity převedením velké části 
dálkové dopravy.

Naše regiony, země i celá Evropa 
mohou těžit z benefitů vyvolaného hos-
podářského růstu, rozmachu cestov-
ního ruchu nebo rozvoje udržitelného 
a k životnímu prostředí šetrného druhu 
dopravy, při kterém dochází k převe-
dení části cestujících od automobilů 
a letadel k ekologické formě cestování.

PŘÍNOSY VRT



Studie proveditelnosti jednotlivých úseků Komplexní posouzení reálnosti a proveditelnosti záměru po technické, územní, 
finanční, marketingové, provozní a personální stránce. Hodnotí ekonomickou 
efektivitu, smysluplnost záměru pro společnost a vyhodnocuje varianty k další 
přípravě a realizaci.

Schválení Centrální komisí MD ČR
Výjimka z postupů MD ČR

případně pro tzv. pilotní úseky

Aktualizace Zásad územního rozvoje příslušných krajů Aktualizace krajských územně plánovacích dokumentací, které jsou nadřazeny 
územním plánům obcí, z pozice SŽDC jako tzv. oprávněného investora. 
Změna koridoru VRT z územní rezervy na návrhový koridor včetně jeho úprav, 
které umožní umístění VRT.

Zakotvení trasy v územně plánovacích dokumentacích

Geodetické zaměření a průzkumy Geodetické zaměření území a průzkumy nutné pro další projektovou přípravu 
a realizaci záměru (hydrogeologický, inženýrskogeologický, dendrologický, 
krajinného rázu apod.).Podklady pro další projektovou přípravu a realizaci

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Environmental Impact Assessment (EIA) – Vyhodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí a určení podmínek pro její další přípravu, realizaci i provoz.

Stanovisko EIA od Kraje/MŽP ČR

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) Posouzení, zda je možné navrhovanou stavbu i s jejími vlivy na okolí umístit 
do území a zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími 
požadavky. Neposuzuje konkrétní způsob provedení stavby.Územní řízení

Územní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Řeší zejména konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty, 
nikoli však už její vlivy na okolí.

Stavební řízení
Stavební povolení

Realizace stavby Příprava území, výstavba, zkoušení a schvalování jednotlivých částí stavby, 
zkušební provoz a uvedení do provozu.

Uvedení do provozu

Vysokorychlostní železnice v České republice

POSTUP PŘÍPRAVY VÝSTAVBY 
VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

Na základě Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě, se Česká 
republika zavázala podporovat rozvoj 
železniční infrastruktury. 

Koridory vysokorychlostní dopra-
vy jsou také součástí strategického 
dokumentu Politika územního rozvoje 
České republiky (PÚR). Tento mate-
riál je celostátním nástrojem územ-
ního plánování, který slouží zejména 
pro koordinaci územního rozvoje 
a územně plánovací činnosti jednot-
livých krajů a současně jako zdroj 
důležitých argumentů při prosazování 
zájmů ČR v rámci územního rozvoje 
Evropské unie. 

Následně bylo v roce 2017 vydáno 
Usnesení Vlády ČR č. 389 o Programu 
rozvoje rychlých železničních  spojení 
v České republice, které spočívá 
ve výstavbě nových vysokorychlostních 
tratí, modernizaci významných stá-
vajících tratí, pořízení odpovídajícího 
vozidlového parku a vytvoření nového 
provozního konceptu. 

Správa železniční dopravní cesty byla 
z pozice manažera železniční infra-
struktury pověřena také výstavbou 
nových vysokorychlostních tratí a pro 
realizaci tohoto cíle činí všechny 
 potřebné kroky.

VRT 5
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Napište nám na adresu
vrt@szdc.cz

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

 www.szdc.cz

Tento leták byl aktualizován v červnu 2019. 

Jelikož výstavbu významných dopravních staveb ovlivňuje velké množství faktorů, 
které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Fotodokumentace a vizualizace byly pořízeny ze zdrojů SŽDC 
a Územně-technické studie VRT/RS1 Bohumín – Přerov.


