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Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice. Železnice je 

v dlouhodobém konkurenčním střetu se silniční a leteckou dopravou. Má-li železnice v konkurenci se 
silniční a leteckou dopravou obstát, musí se dostat na stejnou technickou úroveň jako konkurenční 
druhy doprav, tedy na úroveň 21. století. Pokud by bylo tempo modernizace železniční dopravy 
podřízeno jen toku peněz, které bude stát mít možnost do železnice vkládat, došlo by k dalšímu 
zaostávání železnice za rozvojem silniční a letecké dopravy. Nabídka dodavatelů kolejových vozidel je 
stále komplexnější. Prioritní profilace železniční dopravy do oblastí, ve kterých je efektivní, vede ke 
změnám ve struktuře parku vozidel. Železnice nejlépe využije svůj potenciál  pokud se identifikuje 
s potřebami současné společnosti. 
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1. Výchozí podmínky 

Železnice je podnikatelským statkem velmi vysoké hodnoty. Tratě, vozidla i kvalifikovaní 
pracovníci – to vše představuje značný kapitál. Majetek potřebný pro provoz železnice se buduje řadu 
let. Mnoho dalších let je následně užíván. Na jedné straně působí tato skutečnost pozitivně: investice 
lze rozložit do delšího období a celá desetiletí je lze užívat. Na druhé straně působí tato skutečnost 
negativně: železnice se nestačí měnit tak rychle, jak se mění okolní svět. Investice z minulosti jsou 
využívány dodnes, neboť to jejich technický stav ještě umožňuje.  

Zejména v posledních letech se však velmi zřetelně projevilo, že rozvoj techniky má výrazně 
progresivní charakter, perioda technických generací se zkracuje. Zásadní technické změny přicházejí 
ve výrazně kratších intervalech, než dříve. To má dopad na  zařízení s dlouhou životností, jakými jsou 
železniční tratě i vozidla. Technicky stárnou rychleji než fyzicky, jejich obměna je nutností. 

 
1.1. Spojení s minulostí 
Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice: 

- trasování železničních tratí odpovídá přepravním potřebám, stavebním technologiím a 
parametrům vozidel z poloviny 19. století,  

- nyní používaná vozidla a technické vybavení infrastruktury (zabezpečovací zařízení, 
elektrické napájení) mají své kořeny v polovině dvacátého století.  

Mnohá zařízení pochopitelně byla a jsou průběžně modernizována, ale snaha o dodržování 
kompatibility s existujícími zařízeními mnohdy neumožňuje provést zásadní změny a plně využít 
technický potenciál dnešního světa. 

 
1.2. Konkurence  
      Železnice je v dlouhodobém konkurenčním střetu se silniční a leteckou dopravou. Tito 

konkurenti však mají ve srovnání s železnicí výrazně méně trvanlivou, a proto častěji obnovovanou, a 
tedy v časovém průměru modernější technickou základnu. To se pochopitelně pozitivně odráží na 
kvalitě a atraktivitě služeb, které nabízí silniční a letecká doprava. Je zřejmé, že železnici v této 
konfrontaci chybějící nová technika poškozuje.   

Současný malý podíl železnice na celkových přepravních výkonech České republiky (zhruba 6 % 
v osobní dopravě a 24 % v nákladní dopravě) je ze dvou důvodů nežádoucí: 

- nízké zatížení železničního systému s vysokými fixními náklady vede k jeho 
nehospodárnosti, 

- nevyužití potenciálu železnic vede k nežádoucímu přetížení silnic a letišť s negativními vlivy 
na životní prostředí. 
Nyní dosahovaný nízký podíl železnice na celkových přepravních výkonech České republiky není 

výsledkem vyrovnaného technického soupeření. Nejde o srovnání soudobého stavu techniky, ale o 
srovnání silniční a letecké dopravy disponujících dopravními prostředky i infrastrukturou 21. století 
se železnicemi s dopravními prostředky z 20. století a s infrastrukturou původem z 19. století. 
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1.3. Vyrovnání podmínek 
      Oddělením provozování dopravy od péče o dopravní cestu a od řízení dopravního provozu 

v železniční, silniční i letecké dopravě, jakožto i zavedením plateb za každé jednotlivé použití dopravní 
cesty, vytvářejí státy Evropské unie, včetně České republiky, vyrovnané podmínky pro hospodářskou 
soutěž různých dopravců a různých druhů doprav. To je zajisté jediné možné a tedy i správné řešení. 
Má-li však železnice v této soutěži obstát, musí se dostat na stejnou technickou úroveň jako 
konkurenční druhy doprav, tedy na úroveň 21. století.  

      Moderní technika je k dispozici i pro železnici. Na příkladech mnoha uskutečněných projektů 
lze doložit, že železnice s moderní infrastrukturou, s moderními vozidly a s moderními metodami 
řízení úspěšná je. Otázka zní, jak tuto moderní techniku všeobecně rozšířit, aby železnice technicky 
nezaostávala za ostatními druhy doprav a aby s nimi mohla rovnoprávně soutěžit.  

Velmi zjednodušeně lze proces převedení železnice na nový standard rozdělit do tří bodů: 
a) Diferenciace 

Není možné a ani potřebné modernizovat celou železnici v jejím celkovém historickém 
rozsahu. Smysl má se soustředit na výkony, ve kterých má železnice předpoklad náležitého 
využití. To je nutné jak z důvodu efektivnosti vynaložení jednorázových investičních nákladů, tak i 
z důvodu rentability provozu.  

b) Soulad vozidel a infrastruktury 
Vyváženost technických parametrů vozidel a infrastruktury je jedním ze základů technické i 

ekonomické úspěšnosti modernizace železnic. Nemá smysl limitovat moderní vozidla omezenými 
možnostmi zastaralé tratě a nemá smysl investovat do modernizace tratí a potom na nich nadále 
provozovat původní vozidla, která nejsou schopná využít nové parametry tratě. 

c) Faktor času 
Nabídka i kvalita silniční a letecké dopravy má dlouhodobě stoupající trend. Každé další 

prodlení při modernizaci železnic má na železnici špatný vliv. Na železnici je tedy žádoucí 
souběžně řešit více projektů a využít k tomu všech potenciálních partnerů a všech dostupných 
finančních zdrojů nejrůznějších úrovní – od nadnárodní přes státní a regionální až po privátní.    
 
1.4. Role státu 
     Česká republika se v posledních letech dostala ve statistických hodnoceních k nejdražším 

státům v Evropě. Stát přerozděluje zhruba polovinu občanem vytvořených hodnot. Lze předpokládat, 
že bude tento trend změněn – výdaje státu budou sníženy. 

     V období, kdy stát bude programově snižovat objem přerozdělovaných veřejných financí, nelze 
předpokládat, že modernizaci železnic bude v potřebné míře financovat stát. Modernizace železnic 
však nesnese odkladu, potřebuje zvýšit tempo i efektivnost. Do programu modernizace železnic je 
proto potřeba zapojit kromě státních a evropských prostředků též další zdroje, a to zdroje velmi 
vydatné.  

Pokud by bylo tempo modernizace železniční dopravy podřízeno jen toku peněz, které bude stát 
mít možnost do železnice vkládat, došlo by k dalšímu zaostávání železnice za rozvojem silniční a 
letecké dopravy. Jejich technická obnova totiž probíhá, na rozdíl od současné železnice, s výrazným 
využitím soukromého kapitálu. Moderní automobily a letadla tuzemských i zahraničních vlastníků jsou 
toho jasným dokladem. To je dobrý příklad i pro železnici.       

 
1.5. Průmysl 
V uplynulých letech celosvětově pokročila nadnárodní integrace vývoje a výroby silniční a letecké 

techniky, což se příznivě projevilo na tempu inovací, na vyzrálosti technických řešení i na 
hospodárnosti výroby a provozu. Tyto praktiky používá z důvodu konkurenceschopnosti systému 
kolejové dopravy s jinými druhy doprav i průmysl kolejových vozidel a železniční infrastruktury.  

Průmysl dodavatelů železniční techniky již v Evropě funguje na nadnárodní bázi a s účastí 
českých subjektů, a to jak v rovině finálních výrobků, tak i v rovině komponent. Dokládá to pestrá 
nabídka nejrůznějších vozidel a dalších zařízení a komponent, která dává každému podnikateli 
v oblasti železniční dopravy možnost vybrat si zboží, které potřebuje. Konkurenční prostředí způsobilo 
nejen vysokou technickou úroveň nabídky a její typovou pestrost, ale i pozitivní změny ve 
výrobní náplni dodavatelů. Nabídka dodavatelů je stále komplexnější, což lze například doložit na 
současném trhu s vozidly: 

- provozovatel nemusí čekat na vývoj jím požadovaného vozidla, neboť jím požadované 
vozidlo již je v předstihu vyvíjeno a výrobně připravováno, 

- zkoušky a homologace jsou povinností dodavatele a rovněž jsou zajišťovány 
s předstihem před dodávkou, 
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- dodavatelé na sebe berou i systémovou odpovědnost, tj. integraci vozidel a 
infrastruktury, 

- provozovatelé nemusí řešit otázky celoživotní údržby nových vozidel, neboť i ta je 
předmětem nabídky dodavatele vozidel, která je zákazníkům šitá na míru (např. koncept 
charter rail – dodavatelem zajišťovaná údržba vozidel s využitím personálu a technických 
zařízení provozovatele a to při smluvním garantování potřebné úrovně disponibility vozidel), 

- provozovatel nemusí odkládat nákup nových vozidel z důvodu chybějících financí, 
neboť součástí nabídky vozidla je i nabídka financování, která je navržena tak, aby vozidlo 
financovalo samo sebe, tedy aby provozovatel mohl vozidlo splácet z výnosů, které mu 
využívání nového vozidla přinese. 

Obdobně jako v oblasti vozidel je tomu i v oblasti zařízení infrastruktury, například v oblasti 
zabezpečovací a sdělovací techniky či v oblasti energetického napájení drah. Provozovatelé 
železniční dopravy i provozovatelé dráhy se tedy mohou plně soustředit na své základní činnosti, tedy 
na vytváření a uskutečňování atraktivních a ekonomicky výhodných přepravních služeb, respektive na 
vytváření podmínek pro ně.  

 
 

2. Vozidla 
Prioritní profilace železniční dopravy do oblastí, ve kterých je efektivní, vede ke změnám ve 

struktuře parku vozidel. Některé typy vozidel pro svou nepotřebnost zcela zanikají, jiné prochází 
výraznou inovací. Nová technika dává také možnost vzniknout vozidlům, která dosud neměla na 
železnicích obdobu.  

Vývoj a výroba soudobých vozidel se soustřeďuje do několika základních oblastí, které jsou 
určeny jejich použitím. Dokládají to i produkty z výrobního programu společnosti Siemens, divize 
Transportní systémy. Na jejich příkladě je v dalším textu současný stav techniky železničních vozidel 
demonstrován.  

 
2.1. Nákladní doprava 
Přemíra nákladní dopravy na silnicích a nevyužití kapacity železnic trápí všechny evropské země. 

Jsou dva základní důvody, proč řešit nákladní dopravu nikoliv odděleně v jednotlivých státech, ale 
koordinovaně v evropských dimenzích: 

a) velká část dálkových přeprav, dosud probíhajících po silnících a efektivněji 
zajistitelných po železnici, je mezistátní, 

b) ve srovnání s USA dosahuje EU čtyřikrát menší podíl železnice na celkových 
přepravních výkonech nákladní dopravy. 

Na rozdíl od silniční dopravy, která v současné době nemá v Evropě žádné bariéry, je provoz 
rychlých nákladních vlaků napříč Evropou komplikován odlišností železniční infrastruktury 
v jednotlivých zemích. Řešení této situace není snadné, prakticky v průběhu celého dvacátého století 
se v jednotlivých evropských zemích vyvíjela železniční infrastruktura individuálně. Zejména čtyři 
rozdílné systémy elektrizace tratí, umocněné velkým počtem na ně navazujících zabezpečovacích 
zařízení různých typů, která využívají mnoho pracovních kmitočtů kolejových obvodů, jsou velkou 
překážkou pro mezistátní provoz trakčních vozidel. Přitom právě elektrizované tratě jsou základem 
evropské sítě železnic.  

 
1.1.1. Závislá trakce 
Přes současné snahy o interoperabilitu zůstane evropská železniční siť ještě mnoho let 

nejednotná. Nezbývá tedy, než přizpůsobit této nejednotnosti vozidla. To se stalo motivem k vývoji 
panevropské elektrické lokomotivy Eurosprinter ES 64 F4. Jde o čtyřnápravovou elektrickou 
lokomotivu o výkonu 6 400 kW s rekuperační elektrodynamickou brzdou, s maximální rychlostí 140 
km/h a s maximální tažnou silou 300 kN, což je hodnota v podstatě odpovídající dřívějším 
lokomotivám šestinápravovým.  

Díky schopnosti pracovat na napěťových systémech 1,5 kV, 3 kV, 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz a 
vybavení několika různými vlakovými zabezpečovači a dalšími doplňky je přizpůsobena pro provoz 
v mnoha evropských zemích. V současné době je homologována (typově schválena) v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku, Chorvatsku a v Itálii. Proces homologace nyní probíhá v České 
republice, Polsku, Holandsku a Švédsku.  

Vhodnost těchto velmi výkonných, ve spotřebě energie úsporných, mimořádně spolehlivých a 
údržbově nenáročných lokomotiv pro nákladní a případně i osobní dopravu dokládá nejen jejich 
nasazení u DB (řada 189), či u SBB (řada 474), ale i velký zájem mnoha dopravců o jejich pronájem 
od společnosti Dispolok. Prakticky ihned a bez počátečního kapitálu si nyní může každý dopravce 
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pořídit nejmodernější vysoce výkonnou elektrickou lokomotivu, která je homologována v několika 
evropských zemích, a efektivně s ní zajišťovat dálkové přepravy.  

Panevropské lokomotivy jsou výraznou podporou snahám o převedení dálkové kamionové 
dopravy z přetížených silnic a dálnic na železnice, neboť doprava přímých vlaků jedním vozidlem přes 
hranice více států je rychlejší a levnější, než tradiční systém s přepřaháním lokomotiv na hranicích. A 
právě rychlost a cena jsou rozhodujícími parametry v soutěži silničních a železničních dopravců o 
mezinárodní přepravy.   

 
2.1.2. Nezávislá trakce 
Pro naplňování podobných dopravních úloh na neelektrizovaných tratích je určena čtyřnápravová 

dieselelektrická lokomotiva Eurorunner ER 20 o výkonu 2 000 kW. Také tato lokomotiva je řešena pro 
celoevropský provoz a kromě dodávek přímým odběratelům (zejména ÖBB – řada 2016) je také 
zařazena do sortimentu společnosti Dispolok a lze si ji pronajmout k zajišťování dopravních výkonů 
v nákladní i osobní dopravě a to jak v rámci jednoho státu, tak i mezistátně. Tyto lokomotivy rovněž 
vynikají vysokou produktivitou a vysokou disponibilitou, charakteristické jsou pro ně i mimořádně nízké 
úrovně hluku, exhalací a spotřeby paliva.             

 
2.2. Osobní doprava 
Je realitou, že občané mají k dispozici stále dokonalejší, rychlejší a komfortnější automobily. Též 

je realitou, že letecké a autobusové společnosti nabízejí občanům rychlé, cenově dostupné a 
pohodlné cestování. Avšak i železnici dává současná technika možnost nabídnout cestujícím vysoce 
kvalitní cestování. Rozdílné podmínky cestování na různé vzdálenosti daly vzniknout několika dále 
uvedeným kategoriím vozidel pro osobní železniční dopravu. 

 
2.2.1. Příměstská doprava 
Železnice byly v devatenáctém století stavěny do okolí velkých měst a v celém průběhu 

dvacátého století výrazně ovlivňovaly urbanizaci území – obce v okolí velkých měst s dobrým 
železničním spojením se staly oblíbeným místem k bydlení a intenzivně se rozvíjely. V současnosti 
proto mohou příměstské tratě nabídnout přepravní služby poměrně velkému počtu obyvatel. 
Dlouhodobá existence železnice též ovlivnila zástavbu ploch v intravilánu měst, zachovala si svoji 
trasu. Pozitivním výsledkem je rychlý a nekonfliktní průjezd železnice městem z periferie do centra, 
daný jejich historicky vzniklým koridorem v městské zástavbě. 

 Příměstská železniční doprava má v různých městech různou podobu, danou specifickými 
podmínkami i tradicí: 

 
a) Desiro UK 
Silný rozvoj britských železnic, který nastal po jejich úspěšně provedené privatizaci, se týká i 

nákupu nových vozidel. Dokládá to i zakázka na více než tisíc elektrických vozů Desiro UK určených 
pro příměstskou dopravu v okolí Londýna. Tato vozidla jsou dodávána v různých provedeních. 
V elektrické trakci jsou řešeny buď pro napětí 750 V nebo pro napětí 25 000 V, případně pro oba 
napěťové systémy. Nyní je tento program doplněn i o vozidla se spalovacím motorem. Typově 
obdobná vozidla tedy mohou být provozována na tratích v těsné blízkosti Londýna s napájením 
přívodní kolejnicí 750 V, na vzdálenějších tratích elektrizovaných systémem 25 000 V 50 Hz i na 
odlehlejších tratích bez elektrizace. 

 
b) Dvoupodlažní elektrické Desiro 
Pohon osmi dvojkolí a výkon 3 200 kW dávají výborné trakční vlastnosti elektrickému Desiru ve 

dvoupodlažní verzi: rozjezdové zrychlení 1,1 m/s2 a měrný výkon téměř 15 kW/t. Šedesát 
čtyřvozových elektrických jednotek tohoto typu, které budou nasazeny v  pro příměstské dopravě 
v okolí Curychu (řada RABe 514 SBB), je nyní vyráběno v pražském závodě Siemens Kolejová vozila 
na Zličíně. Tato vozidla dokládají, že při současném stavu techniky již lze vyrobit příměstskou 
dvoupodlažní jednotku i pro jednofázový napájecí systém 15 kV 16,7 Hz, respektive 25 kV 50 Hz, a to 
dokonce při redundanci trakčních i pomocných pohonů a s ocelovou vozovou skříní.  

Ještě před nedávnem technicky neproveditelné zadání se stalo realitou. Výsledkem je elegantní 
jednotka s bezbariérovým spodním podlažím a s vysokým standardem kultury cestování. Přepravní 
nabídka činí 304 míst k sezení ve 2. třídě (při rozteči sedadel 1 700 mm) a 74 míst k sezení v 1. třídě 
(při rozteči sedadel 2 000 mm). Řídící systém umožňuje jejich zařazení a společné ovládání ve vlacích 
dohromady se staršími soupravami dvoupodlažních vozů s lokomotivami Re 460, které tradičně 
v okolí Curychu jezdí.   
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c) Jednopodlažní elektrické Desiro   
Základem atraktivity kolejové dopravy je provoz vlaků v krátkém taktu, cestující a instituce, které je 

zastupují, žádají interval mezi příměstskými vlaky 15, nejvýše 20 minut. Zejména menší města dávají 
v této situaci často přednost kapacitně poněkud menším příměstským jednotkám (provozovaných 
v krátkém taktu), a proto upřednostňují jednopodlažní provedení. 

Do této oblasti například spadá elektrická jednotka Desiro 25 kV pro Bulharské státní dráhy, která 
bude dodávána ve třívozovém i ve čtyřvozovém provedení s přepravní kapacitou 190, respektive 254 
sedadel. Jedná se o další vývojové pokračování vozidel dodávaných pro systém 3 kV do Slovinska, 
pro systém 25 kV 50 Hz do Řecka a Malajsie. Jde o částečně nízkopodlažní vozidlo s Jakobovými 
podvozky (uspořádání pojezdu B0´ 2´ B0´, respektive B0´ 2´ 2´ B0´) a s podpodlažním uložením 
pohonného systému o výkonu 1 300 kW. Předností vozidla je velmi nízká hmotnost připadající na 
jedno sedadlo, která při vcelku vysokém měrném výkonu 12,9 kW/t, resp. 10,6 kW/t, dosahuje jen 
0,53 t, respektive 0,48 t. Maximální rychlost jednotky činí 140 km/h. 

 
2.2.2. Regionální doprava 
Regionalizace osobní dopravy, tedy vyjmutí odpovědnosti za příměstskou a regionální železniční 

osobní dopravu z kompetencí státu a její předání (spolu s příslušnými finančními zdroji) krajským 
orgánům, se v Evropě projevilo velmi pozitivně. Zatímco stát má v dopravě jiné priority a nemůže 
z centra efektivně řešit konkrétní přepravní vztahy v regionech, je pro kraje doprava v jejich regionu 
předmětem prvořadého zájmu. To je zcela na místě, neboť pro občany z regionu jsou každodenní 
jízdy za prací či za vzděláním důležitější, než náhodné cestování jinými směry.  

Pozornost místních orgánů regionálním tratím prospěla. Na regionálních tratích skončila doba 
používání zastaralých vozidel, úspěch neměly pokusy o lehká stroze řešená vozidla, překonány byly 
snahy uspokojit regionální dopravu dílčími kompromisy.  

Zájem regionů se jednoznačně orientoval na nová moderní technicky dokonalá vozidla. I 
v regionální dopravě je potřeba cestujícímu nabídnout rychlost, prostor, pohodlí a bezbariérovost. 
Výsledkem je pozitivní odezva u cestujících - akceptace veřejné kolejové dopravy na úkor 
individuálního automobilizmu. Více než 500 vozidel Desiro Classic, v průběhu několika let dodaných 
státním drahám i privátním dopravcům do Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Bulharska 
dokládá úspěch této koncepce. Dvouvozová nízkopodlažní jednotka s přepravní kapacitou 123 
sedících cestujících, s pohonem 2/3 dvojkolí a s náležitě vysokým hmotným výkonem (8 kW/t) je 
ideálním vozidlem pro tuto oblast použití, a to jak v západoevropských zemích, tak i v zemích 
bývalého východního bloku, což je pozitivním důkazem vyrovnávání technické úrovně železniční 
dopravy v rámci celé Evropy.  

Důsledné řešení vozidel Desiro v souladu s evropskými technickými normami usnadnilo 
homologaci typu Desiro Classic v mnoha evropských zemích (včetně České republiky), což umožňuje 
jeho provoz v příhraničních oblastech (Euroregiony). Přitom díky hromadné výrobě a promyšlené 
koncepci se tato vozidla vyznačují poměrně nízkou cenou. To je důvod, proč je o vozidla tohoto typu 
takový zájem, proč se v regionech staly symbolem moderní železnice.  

 
2.2.3. Meziměstská doprava 
Rychlé meziměstské spoje jsou nejen důležitým polem aplikace železniční dopravy, ale i místem 

tradičního střetu železniční dopravy se silniční automobilovou či autobusovou dopravou. Na rozdíl od 
příměstské a regionální dopravy však dálková doprava zpravidla není dotována z veřejných financí. 
To klade vysoké nároky na soulad nabízené kvality s cenou přepravy. Pro možnost optimální volby 
dopravního prostředku v závislosti na konkrétních podmínkách, jakými jsou velikost přepravních 
proudů, délka vozebních ramen a kvalita tratí, nabízí tento segment více vozidel: 

 
a) Jednotky s naklápěcími skříněmi 
Pro provoz na konvenčních tratích s četnými oblouky jsou dodávány jednosytémové pěti nebo 

sedmivozové elektrické jednotky s aktivním naklápěním vozových skříní typu ICE T řady 415 a 411 
DB. Jejich maximální rychlost je 230 km/h, trakční výkon činí 3 000 kW u pětivozového provedení, 
respektive 4 000 kW u sedmivozového provedení. Přepravní kapacita pětivozové jednotky je 250 míst 
k sezení a přepravní kapacita sedmivozové jednotky je 390 míst k sezení (inovovaná verze). Úhel 
naklopení kolébky dosahuje 8°, tomu odpovídající úhel naklopení vozové skříně činí 6,5°. Tento 
náklon vozové skříně umožňuje zvýšit boční zrychlení o 1,14 m/s2 a tím zvýšit rychlost průjezdu 
obloukem až o 30 % oproti standardním hodnotám (převýšení 150 mm plus boční nevyrovnané 
zrychlení 0,65 m/s2). Pro limitaci příčných sil vyvolaných působením zvýšených hodnot celkového 
bočního zrychlení jsou tyto jednotky řešeny s distribuovaným pohonem a to tak, aby hmotnosti všech 
vozů jednotky (a tedy i jejich nápravové hmotnosti) byly co nejnižší a přibližně stejné.   
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V traťových úsecích s velkým podílem oblouků o malých poloměrech je přínos naklápěcí techniky 
podstatný. Pozitivní efekt naklápěcí techniky již prokázal provoz dieselelektrických jednotek řady 610 
na regionálních tratích v Bavorsku. Tam došlo v roce 1993 díky nasazení naklápěcí techniky ke 
zvýšení rychlosti vlaků ze 120 na 160 km/h. Zvýšená  atraktivita cestování se projevila znatelným 
nárůstem počtu cestujících. To bylo impulsem pro vznik a provozní nasazení dalších podobných 
vozidel.  

 
b) Desiro Mainline 
Jak vozidla s naklápěcí technikou, tak i úpravy tratí pro namáhání vyššími příčnými silami, které 

vozidla s naklápěcí technikou v obloucích vyvozují, představují určité zvýšené náklady. Proto je 
aplikace naklápěcí techniky ekonomicky výhodná na tratích s převažujícími obloukovitými úseky, 
nikoliv na tratích převážně přímých, na kterých nemohou vozidla s naklápěcími skříněmi své přednosti 
plně využít. 

Pro takové tratě jsou určeny nové elektrické jednotky Desiro Mainline. Pro přizpůsobení jejich 
přepravní kapacity přepravní poptávce jsou tyto jednotky řešeny s variabilním počtem vozů (3 až 6) a 
tedy i sedadel (180 až 340). Jejich měrný výkon 13 kW/t jim zajišťuje náležitou dynamiku jízdy. 

Pro snížení výrobních nákladů a tedy i ceny vozidel využívají tyto jednotky techniku Jakobových 
podvozků. Ze stejných důvodů nejsou jednotky Desiro Mainline koncipovány pro rychlost 230 km/h, 
obvyklou u elektrických jednotek s naklápěcími skříněmi, ale pro rychlost 160 km/h. Ta odpovídá stavu 
tratí, pro které jsou určeny. V důsledku toho dosahují jednotky Desiro Mainline jen téměř poloviční 
hmotnost na sedadlo (přibližně 0,5 t) oproti standardu vozidel technicky koncipovaných na rychlosti 
přes 200 km/h. Této příznivě nízké hodnotě je zhruba úměrná cena vozidla Desiro Mainline i řada 
složek jeho provozních nákladů (energie, údržba, poplatek za použití dopravní cesty). To je výchozím 
předpokladem jeho ekonomicky výhodného provozu a tedy i významným přínosem k cenové 
konkurenceschopnosti se silniční dopravou. 

 
 c) Vozy Ampz, Bmz, WLABmz a WRmz 
Přes nesporné výhody ucelených jednotek, které v současnosti obsazují celé spektrum osobní 

železniční dopravy od příměstské a regionální přes dálkovou až po vysokorychlostní, je v oblasti 
dálkové meziměstské dopravy na konvenčních tratích s rychlostmi do 200 km/h též prostor pro vlaky 
sestavené z jednotlivých vozů a dopravované lokomotivami. Na kvalitních, převážně přímých tratích 
spojujících velká města zpravidla existuje dostatečně početná poptávka po přepravě. Při silných 
přepravních proudech lze i při jednohodinovém taktu, který se stává jedním ze standardů kvality 
hromadné dopravy, hospodárně obsadit cestujícími vlak s počtem vozů vhodným pro tažení 
(respektive sunutí) vlaku lokomotivou.  

Některá vozidla pro tento druh služby, která patří do portfolia společnosti Siemens, divize 
Transportní systémy, jsou provozována Českými drahami, a tedy důvěrně známá i v České republice. 
Jde především o čtyřnápravové klimatizované tlakotěsné vozy prvé a druhé třídy řady Ampz a Bmz, 
nyní dodávané ve druhé výrobní sérii z pražského výrobního závodu Siemens Kolejová vozidla. Svým 
vybavením splňují kritéria mezinárodního provozu rychlostí 200 km/h a umožňují napájení všemi 
v Evropě používanými systémy energetického zásobování vozů.  

Nově přibude k vozům Ampz a Bmz také 12 komfortních lůžkových vozů současného evropského 
standardu řady WLABmz. Svými chodovými vlastnostmi i uspořádáním interiéru zajišťují bezpečné a 
pohodlné mezistátní cestování s klidným spánkem a se všemi k přenocování patřícími službami 
(pohodlné lůžko, bezpečně zavřené dveře chránící spící cestující i jejich zavazadla, v oddílech 1. třídy 
i vlastní WC a sprcha, vytápění a přiměřená ventilace, ticho, minimální nárazy a vibrace, ranní 
snídaně, denní uspořádání oddílů s pohodlným sezením, …).  

Pohodlné noční cestování moderním lůžkovým vozem WLABmz nahrazuje dvojici služeb – vlastní 
silniční či leteckou dopravu z jednoho města do druhého a přenocování v hotelu. Tento princip umožní 
Českým drahám rozšířit svoji nabídku o velmi atraktivní druh cestování.  

Dvojí využití času v nočním období, ke spánku a k cestování, takzvaný noční skok, má svoji 
obdobu i u ranních i odpoledních spojů a to v oblasti gastronomických služeb. Moderní jídelní vozy 
WRmz nabízejí využít ranní nebo odpolední dobu k soukromé nebo společenské snídani nebo večeři 
v průběhu jízdy vlakem. 

 
d) Elektrické lokomotivy ES 64 U 
Vhodným trakčním vozidlem pro vedení meziměstských spojů jsou panevropské elektrické 

lokomotivy Eurosprinter ES 64 U 4. Svými parametry, tedy tažnou silou 300 kN, výkonem 6 400 kW a 
rychlostí 230 km/h, odpovídají potřebám provozu na horských i rovinatých tratích. Přitom, podobně 
jako jejich již zmíněná nákladní varianta ES 64 F4, nabízejí řešení pro provoz na tratích 
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elektrizovaných libovolným v Evropě zavedeným napěťovým systémem (1,5 kV, 3 kV, 15 kV 16,7 Hz a 
25 kV 50 Hz) a jsou alternativně vybaveny různými tvary sběračů, různými typy vlakových 
zabezpečovačů a radiostanic (včetně ETCS a GSM-R), jak vyžaduje současný provozní stav 
evropských železnic. V současné době probíhají dodávky do Rakouska (řada 1216, celkem 50 
vozidel, z toho 15 kusů v provedení C přizpůsobeném i pro provoz v České republice), Slovinska a 
Chorvatska. Z důvodu návaznosti na předchozí několikasetkusové dodávky lokomotiv řad 1016 a 
1116 ÖBB jsou též označovány jako Taurus 3. generace. 

Používání shodných lokomotiv typu ES 64 U 2, respektive ES 64 U 4 státními dráhamai v 
Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku dokazuje rozrůstající se evropskou 
technickou jednotnost. Zároveň tato skutečnost (podobně jako u vozidel Desiro Classic) dokládá 
postupné vyrovnávání technické vybavenosti železnic někdejších socialistických zemí s úrovní 
železnic západoevropských. 

 
e) Railjet 
Zcela novým produktem v oblasti rychlé meziměstské železniční dopravy je Railjet. Jde o ucelené 

soupravy složené z elektrické lokomotivy Eurosprinter ES 64 U a ze sedmi klimatizovaných 
tlakotěsných osobních čtyřnápravových vozů, z nichž jeden je řídící. V jednom směru lokomotiva vlak 
tahne, v opačném směru jej sune. Společnost Siemens, divize Transportní systémy, získala v únoru 
letošního roku významnou zakázku na dodávku 23 sedmivozových souprav Railjet Rakouským 
spolkovým drahám (ÖBB) s opcí na dalších 40. Vozy budou mít tři třídy (Premium, Bussines a 
Ekonomy) a budou nabízet cekem 469 míst k sezení. Jejich maximální rychlost 230 km/h odpovídá již 
v předstihu dodávaným elektrickým lokomotivám typu ES 64 U řady 1016/1116/1216. Rakouské 
železnice předpokládají nasazení těchto nových vozů ve vnitrostátní dopravě (zejména na 317 km 
dlouhé trati Wien – Salzburg, kterou mají nové vlaky zvládnout za 2 hodiny a 10 minut) i v dopravě 
mezistátní.  

Technicko ekonomické parametry vlaků Railjet (měrný výkon 15 kW/t, hmotnost na sedadlo 0,9 t) 
jsou velmi příznivé, což jim v kategorii rychlých meziměstských spojů otevírá výborné možnosti jak 
z pohledu dynamiky jízdy (dosažení atraktivně krátkých jízdních dob), tak i z hlediska nízkých 
investičních i provozních nákladů. Proto mohou žádoucím způsobem rozšířit nabídku rychlého 
meziměstského cestování. Dodávky série 23 sedmivozových souprav mají proběhnout v letech 2008 a 
2009. 

               
2.2.4. Vysokorychlostní doprava 
Současným standardem individuální automobilové dopravy na dálnicích je maximální rychlost 

kolem 150 km/h a cestovní rychlost kolem 100 km/h. Má-li železnice automobilům na dálnicích 
konkurovat srovnatelnou dobou přepravy, musí dosahovat zhruba dvojnásobných rychlostí – tedy 
maximální rychlosti kolem 300 km/h a cestovní rychlosti zhruba 200 km/h. Vzniklá úspora času 
poslouží ke kompenzaci časových ztrát souvisejících s jízdami na nádraží a z nádraží nebo s čekáním 
na vlak. 

Na této myšlence je založena úspěšná strategie francouzských, německých, španělských a 
dalších evropských železnic. Jízda rychlostí 300 až 350 km/h však vyžaduje oblouky o poloměru 
kolem 4 000 m, zvláštní tvary tunelů, vysoce výkonné napájení elektrickou energií a velmi přesnou 
geometrii koleje. Zajistit tyto podmínky je na většině tradičních tratí nereálné, proto se vesměs jedná o 
tratě nově budované. Stavba nových tratí má i své provozní důvody – nová trať je vyhrazena 
rychlovlakům a původní trať využívají nákladní a místní osobní vlaky. Toto rozdělení zajišťuje na obou 
tratích dobrou propustnost (rovnoběžný grafikon) a tedy i vysokou dopravní zatížitelnost.  

Oblouky o minimálním poloměru kolem 4 000 m neumožňují ve zvlněné krajině trasovat trať tak, 
aby se vyhnula horám a údolím. To by vedlo k jejímu vedení převážně v tunelech a na mostech. To je 
pochopitelně možné, ale velmi nákladné. Proto se využívá skutečnost, že vlaky jedoucí rychlostí 300 
km/h mají obrovskou kinetickou energii (zhruba odpovídající potenciální energii tělesa ve výšce 400 
m), takže svou setrvačností snadno zdolávají výškové rozdíly řádu desítek metrů. To umožňuje stavět 
mosty a tunely co nejkratší, situovat je u dna údolí či u vrcholu hor a propojit je vyrovnávacími 
rampami se sklonem 40 promile. 

Jako příklad vozidla pro vysokorychlostní dopravu můžeme jmenovat osmivozové 
vysokorychlostní jednotky typu Velaro, které vývojově vychází z osvědčených vysokorychlostních 
vlaků typu ICE 3 Německých spolkových drah řady 403 (jednosystémové provedení 15 kV), respektive 
406 (čtyřsystémové provedení 1,5 kV, 3 kV, 15 kV a 25 kV). Disponují výkonem 8 800 kW a 
maximální rychlostí 350 km/h. Rozmístění pohonu na všech vozech jednotky je nutné jak pro patřičné 
zrychlení a zpomalení (50 % dvojkolí jednotky je poháněno), tak pro dosažení vyrovnaných a co 
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nejmenších nápravových tlaků. Tím je splněn limit ineroperability evropských vysokorychlostních 
vlaků, který činí 17 tun.  

Odběr elektrické energie při příkonu přes 9 MW je při rychlosti kolem 300 km/h již možný jen při 
jednofázovém napájení 15 kV respektive 25 kV. Při napětí 3 kV by bylo potřebné použít sběrače 
s velmi těžkými hlavicemi pro celkový odběr 3 000 A, což je prakticky nereálné. Proto se nové 
vysokorychlostní tratě ve Španělsku odlišují od tradičních nejen v rozchodu (používají standardní 
evropský rozchod 1 435 mm místo typického Španělského rozchodu 1 668 mm), ale i v napájecím 
napětí – používají systém 25 kV 50 Hz, místo dosud ve Španělsku tradičně zavedeného systému 3 kV 
DC. Obdobnou strategii zvolily i belgické a holandské železnice, které – ač tradičně používají 
stejnosměrné napájení drah 3 kV, respektive 1,5 kV - aplikují na vysokorychlostních tratích 
jednofázové napájení 25 kV 50 Hz. V současnosti vznikají i další modifikace vysokorychlostních 
jednotek typu Velaro, například pro Rusko a pro Čínu. 

 
 

3. Soulad vozidel a infrastruktury 
Aby mohla železnice efektivně nabízet kvalitní služby, musí být její infrastruktura i vozidla 

v dokonalém souladu. V padesátých letech minulého století k takovému souladu v tehdejším 
Československu došlo. Tehdy nejdůležitější trať byla na vybraných úsecích upravena pro rychlost 
120km/h, která též korespondovala s v té době nakupovanými parními lokomotivami řady 498.0,1 a se 
čtyřnápravovými osobními vozy vybavenými pensylvánskými podvozky a brzdou Dako. Tento soulad 
dotvářela elektrizace trati systémem 3 kV DC s plně kompenzovaným řetězovkovým trakčním 
vedením a s měnírnami odpovídajícími výkonovým potřebám elektrických lokomotiv řady E 499.0,1. 
Součástí funkčního celku bylo i vybavení tratě trojznakovým autoblokem pro zábrzdnou vzdálenost 1 
000 mm, liniovým vlakovým zabezpečovačem typu LS a analogovým radiovým spojením.  

Tato generace technických řešení řadu let spolehlivě fungovala a vyznačovala se vyvážeností 
technických parametrů svých jednotlivých částí. V současnosti již splnila svoji roli a dochází k jejímu 
postupnému nahrazování novou. Zejména zásadní upgrade železničního spodku a svršku, mnohde 
doplněný napřimováním oblouků, dává historickým tratím novou kvalitu. Ta je dnes v České republice 
charakterizována rychlostí 160 km/h, ale příznivé geometrické vedení trasy dává do budoucna 
v některých úsecích příslib rychlosti 200 km/h, která se v Evropě stává pro modernizované konvenční 
tratě standardem. Bariéry v oblasti zabezpečovacího zařízení či úrovňové přejezdy jsou odstranitelné. 

Dosud je však na modernizovaných tratích využívá nově zvýšenou traťovou rychlost jen nemnoho 
vlaků, což je škoda z pohledu cestujících i z pohledu státu, který modernizaci tratí financoval. Na 
modernizovaných tratích nadále převažují původní vozidla z předchozí generace. Přitom novému 
stavu infrastruktury odpovídající vozidla jsou k dispozici a jsou známy i způsoby financování jejich 
nákupu či metody jejich pronájmu, takže jejich zavedení je žádoucí urychlit. 

 
3.1. Technická jednotnost 
Ačkoliv je železniční doprava historicky starší, než doprava automobilová či letecká, řeší otázky 

technické jednotnosti v evropské dimenzi teprve nyní, kdy všechny konkurenční druhy doprav jsou 
nadnárodně technicky jednotné a též tuto technickou jednotnost v minimálně evropské dimenzi plně 
využívají. 

Typickým příkladem byla reakce dopravy na vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. 
Silniční i letecká doprava již neměly v té době žádné starosti s vytvářením nadnárodní technické 
jednotnosti a již disponovaly mezinárodně použitelnými dopravními prostředky i dopravními cestami. 
Využily proto nových příležitostí a zaznamenaly výrazný nárůst přepravních výkonů. Tento nárůst byl 
vyšší než celkové přepravní potřeby a odehrál se tedy i na úkor železnice. 

Technická nejednotnost evropských železnic je rozsáhlejší, než se všeobecně ví, a též její 
důsledky jsou závažnější, než se na první pohled zdá. To má za následek, že na železnici nelze 
praktikovat to, co na silnici, na řekách či ve vzdušných koridorech patří k běžnému standardu, tedy 
volně přepravovat osoby či zboží podle potřeby, bez ohledu na hranice jednotlivých států. Území 
jednotlivých států jsou přitom tak malá, že je lze překonat za několik hodin jízdy. Interoperabilita tratí i 
vozidel proto oprávněně patří mezi prioritní cíle. 

 
3.2. Energetika 
Každý druh dopravy (silniční, železniční, vodní či letecká) má svá energetická specifika, své 

výhody a nevýhody. Mezi přednosti kolejových vozidel patří nízký valivý opor a minimalizace 
aerodynamického odporu, schopnost vozidel tvořit vlak. Silniční vozidla vynikají relativně nízkou 
hmotností, letadla využívají snížený aerodynamický odpor ve vysokých výškách, lodě nízký plavební 
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odpor v oblasti malých rychlostí. Mnohaletým vývojem byly jednotlivé dopravní systémy natolik 
zdokonaleny, že každý z nich má v určité sféře oblast oprávněného použití. Žádný z druhů dopravy 
není pro své energetické vlastnosti diskriminován a žádný z nich nemá výsadní postavení. 

Tato rovnováha se však může zanedlouho změnit. Z celosvětového hlediska je totiž 96 % dopravy 
závislé na spotřebě uhlovodíkových paliv, která jsou v současnosti téměř výhradně získávána 
z přírodní ropy. Zejména v letectví, ale i v silniční dopravě v současnosti zatím není za uhlovodíková 
paliva náhrada. S tím kontrastuje kolejová doprava, která je též proveditelná (a v mnoha zemích velmi 
rozšířená) s elektrickým napájením, tedy bez závislosti na ropě. Přírodní ropa je neobnovitelný zdroj 
energie a její zásoby jsou konečné. Kvantifikace ropných zásob je předmětem mnoha dohadů a 
spekulací. Podle statistik ověřených ropných zdrojů bylo na Zemi k dispozici zhruba 2 200 biliónů 
barelů ropy a přibližně polovina z tohoto množství se již nenávratně spotřebovala. Při současné 
intenzitě spotřeby, která činí přibližně 30 biliónů barelů ropy ročně s 2 % meziročním nárůstem, 
postačují dosud známé ověřené zásoby přírodní ropy ještě na dalších zhruba třicet až čtyřicet let.  

To samo o sobě zatím ještě není vnímáno nijak dramaticky. Aktuálnější je jiné přírodní omezení – 
geologicky možný limit intenzity těžby ropy. Ten je u současných zdrojů jen o něco vyšší než 
zmíněných 30 biliónů barelů ropy ročně a dosud nebyl využíván. Po dobu několika desetiletí byla 
nabídka ropy daná geologickými možnostmi intenzity její těžby vyšší než poptávka po ropě daná její 
spotřebou. Proto kartelové dohody těžbu ropy záměrně snížily, aby se cena této suroviny udržela na 
patřičné úrovni. V současnosti však již dosáhl přirozený nárůst spotřeby ropy, a tedy tím i poptávka po 
ropě, úroveň nabídky, kterou určují geologické možnosti intenzity těžby. předpokládá se, že další 
vývoj povede prostřednictvím zvyšováním ceny ropy k vyrovnání těžby a spotřeby. Přitom již dnes se 
ropa prodává za cenu 75 USD za barel, což znamená zhruba desetinásobek nákladů na její těžbu, 
aniž by toto předražení vyvolávalo výrazná úsporná opatření. 

Lze se jen domnívat, do jaké míry cena ropy stoupne, aby se i v dalších letech vytvořila rovnováha 
mezi její nabídkou (těžbou) a poptávkou (spotřebou). S tím související předpokládané zvýšení cen 
uhlovodíkových paliv způsobí zvýšení přímých nákladů prakticky všech druhů dopravy – kromě 
kolejové dopravy v elektrické trakci. 

Důsledky drahé ropy budou pro světovou ekonomiku nepříjemné. Bylo by nesprávné 
předpokládat, že vlivem drahé ropy železnice snadno získá své někdejší monopolní pozice nebo že se 
na vzniklém nedostatku kapalných paliv obohatí. Ale jistě to bude pro železnici představovat 
příležitost, jak prokázat svoji funkčnost a patřičnost. K tomu železnice potřebuje náležitou kvalitu i 
výkonnost. A to je velká výzva. 

        
3.3. Odborné zázemí 
Budoucnost železnice je jednoznačně spojena s její modernizací. Včasná aplikace nové techniky 

a nových technologií představuje rozhodující otázku pro  jednotlivé podnikatelské aktivity na železnici. 
Taková změna nepochybně vyžaduje patřičnou úroveň znalostí a vzdělání o nové technice a o nových 
principech.  

V kontrastu se zásadními technickými a provozními změnami, které novodobou železnici vytvářejí 
a podmiňují, je realitou, že téměř všechny v současnosti v České republice vydávané knihy o železnici 
se věnuje její historii, ať již jde o výroční publikace k jubileu jednotlivých tratí či o pojednání o 
vozidlech. Jde o nádherné a s láskou napsané knihy, ale samotný pohled do minulosti není 
postačujícím nástrojem k vytváření budoucnosti.  

Bylo by naivní tvrdit, že změna na poli odborné literatury vyvolá změnu celého oboru hospodářské 
činnosti, ale bez moderně vzdělaných dopravních odborníků, bez zázemí odborných znalostí nová 
podoba železnic nevznikne. A tak je především úlohou těch podnikatelských subjektů, kteří novou 
formu železnice spoluvytvářejí, aby dbali předávání informací odborné veřejnosti.  

Vůbec není snadné sladit ochranu nákladně vytvořeného know-how spolu s cílem informovat 
odborníky z praxe i studenty na školách o aktuálním dění v oboru, ale zásadní aktualizace znalostí z 
učebnic sepsaných před desítkami let nestory kolejové dopravy je nutnou podmínkou k vytváření 
železnice pro 21. století. Existují mnohé formy, jak tyto informace šířit – od odborných časopisů, přes 
konference a výuku na školách až po elektronická media. 

 
3.4. Komplexnost 
Celkové zvýšení technické úrovně kolejové dopravy na úroveň 21. století je složitým procesem, 

který se skládá z řady dílčích kroků. Mnohé z nich se již podařilo provést, u mnohých se řešení 
intenzivně hledá. Některé nezbytné technické změny jsou však teprve ve stádiu příprav. Jako příklad, 
respektive jako příspěvek iniciující diskusi k jejich realizaci, uvádíme tyto dvě otázky: 

 
a) Rekuperace elektrické energie na systému 25 kV 50 Hz 
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Zahraniční zkušenosti potvrzují významný energetický přínos rekuperačního brzdění a to jak na 
tratích s velkými sklony, tak v příměstské dopravě, kde dosahují úspory elektrické energie až 50 %. 
Součástí všech moderních trakčních vozidel jsou čtyřkvadrantové měniče, které tuto funkci umožňují. 
U některých typů trakčních vozidel se již dokonce upustilo od instalace brzdových odporníků a 
veškerá energie dodávaná elektrodynamickou brzdou se výhradně rekuperuje. V České republice 
však není na systému 25 kV 50 Hz rekuperace elektrické energie dovolena. Neexistuje totiž jistota, 
zda bude rekuperovaná energie využita jinými vozidly v napájeném úseku (jak se i v České republice 
běžně děje u systému 3 kV DC) nebo zda bude vracena do distribuční sítě, což vede z více důvodů 
k okamžitému vypnutí napájecí stanice. 

Řešení tohoto technického problému je možné, snad kvůli dosud v České republice velmi nízkým 
cenám elektrické energie a kvůli malému počtu trakčních vozidel se soudobou pohonnou technikou 
mu dosud nebyla dána náležitá priorita. S ohledem na předpokládaný růst ceny energií i na nástup 
nových vozidel s polovodičovými měniči je žádoucí rekuperaci elektrodynamickou brzdou dodávané 
energie dořešit a umožnit.        

 
b) Napojení České republiky na západoevropskou síť vysokorychlostních železnic 
Některé železniční tratě, například Brno – Česká Třebová či České Budějovice – Horní Dvořiště, 

se ani po provedené modernizaci nevyrovnají jízdními dobami automobilové osobní dopravě. To 
potvrzuje i v zahraničí získanou zkušeností, že historické tratě s mnoha oblouky jsou pro dálkovou 
osobní dopravu pomalé.  

Existuje obava, že v tradiční trase provedená modernizace trati Praha – Plzeň – Norimberk 
neobstojí v konfrontaci se silniční dopravou. Poslední chybějící úseky dálnice Praha – Norimberk jsou 
na německém území postupně stavěny. Po jejich dokončení se v této relaci již nyní pro železnici 
nepříznivý poměr přepravních časů silniční a železniční osobní dopravy ještě více zhorší.  

Zásadním řešením je vést spojení z Prahy do Norimberku nikoliv po modernizované konvenční 
trati, ale po nové vysokorychlostní tratí, postavené podle evropských zásad interoperability. Provoz na 
staré trati nekomplikovat několikaletými výlukami a ponechat ji nákladní dopravě. Toto řešení je 
nepochybně dražší, ale výhodnější z hlediska poměru přidané hodnoty a vynaložených investic. Dobré 
napojení Norimberku na vysokorychlostní trať s Mnichovem a odtud dále do Švýcarska a do západní 
části Rakouska, respektive po nové trati přes Frankfurt a Kolín dále na Francii, Belgii a Holandsko, 
vytváří velmi zajímavé železniční alternativy k řadě cílů silniční i letecké dopravy. 

 
     

4. Závěr 
Na počátku 21. století řeší evropské železnice zásadní otázky své další orientace. Není snadné 

posoudit a rozhodnout, které z tradičních služeb a technologií železnic jsou hodné pokračování a které 
je nutno základním způsobem obměnit. Technické rozdíly mezi výchozím stavem vozidel i 
infrastruktury a mezi možnostmi a potřebami dnešní doby jsou značné. Potřebné investice zároveň 
přesahují možnosti tradičních zdrojů. Najdeme zde však i významná pozitiva. V Evropě pominulo 
organizované nepřátelství, které vystřídala organizovaná spolupráce. Technický a průmyslový 
potenciál disponuje značnou silou. Železnice, která se identifikuje s potřebami současné společnosti, 
může všechny tyto zdroje a nástroje využívat.       
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