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Konkurenceschopná železnice = 

• moderní infrastruktura

• moderní vozidla

Parametry infrastruktury v souladu s parametry vozidel a naopak!

2



Obecné požadavky na vozidla pro využití parametrů infrastruktury a 
dosažení poptávaných dopravních modelů

• dostatečný měrný trakční výkon a poměr celkové a adhezní hmotnosti vozidel 

• minimalizace technologických časů na:

• otevírání / zavírání dveří

• spojování / rozpojování automatickými spřáhly

• změnu směru jízdy (stanoviště strojvedoucího)

vzkaz pro dopravce:

• pořizujte vozidla odpovídajících parametrů

3



Elektromagnetická kompatibilita

infrastruktura se musí přizpůsobit vozidlům

• postupná výměna kolejových obvodů se signální frekvencí 25 Hz a 50 Hz

• zachování kolejových obvodů se signální frekvencí 75 Hz a 275 Hz,
do budoucna omezení i frekvence 75 Hz

• rozšiřování počítačů náprav
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European Rail Traffic Management System (ERTMS)

vozidla se musí přizpůsobit infrastruktuře

• zavádění ETCS úrovně 2 na definované síti (viz mapa)

• migrační období do 2030, poté umožněn jen provoz s ETCS!

• cca od 2018 do 2030 aplikace slevy / příplatku v ceně za dopravní cestu
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ETCS v provozu od 2015
ETCS v přípravě
ETCS v plánu do 2020
ETCS v plánu po 2020



European Rail Traffic Management System (ERTMS)

výhody pro dopravce:

• zvýšení bezpečnosti

• zavedení rychlostního profilu pro I=150 mm

• zvýšení dovolené rychlosti ve zhlaví železničních stanic (viz schéma)

• možnost zvýšení kapacity v úzkých hrdlech (viz schéma)

nevýhody pro dopravce:

• vysoké náklady na mobilní část ETCS (očekáváme podporu státu)

vzkaz pro dopravce:

• neponechávejte vybavování vozidel ETCS až na závěr migračního období! 
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Příklad zvýšení rychlosti ve zhlaví při jízdě s ETCS:
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Zvyšování traťových rychlostí

nutný soulad parametrů infrastruktury a vozidel

• zavádění rychlostních profilů I=130 mm, I=150 mm a I=270 mm

• zavedení nejvyšších traťových rychlostí 200 km/h a více (viz mapa)

vzkaz pro dopravce:

• nasazujte vozidla umožňující využití rychlostního profilu I=130 mm

• pro osobní dálkovou dopravu pořizujte vozidla s nejvyšší rychlostí min. 200 km/h

• smysluplné využití vysokorychlostních jednotek v ČR v období 2030 - 2050 po výstavbě 
VRT Praha - Brno
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Automatizační systémy

nabídka infrastruktury pro zvýšení efektivity systému železniční dopravy

• vybavování tratí systémem AVV v roce 2015 (viz mapa)

• spolupráce traťové části ETCS s mobilní částí AVV

• očekávaný budoucí vývoj:

→ automatické stavění vlakových cest na centrálním dispečerském pracovišti
→ navádění tras vlaků do optimálních časových poloh
→ automatické vedení vlaku i podle dopravní situace

vzkaz pro dopravce:

• vybavujte vozidla systémem AVV (ATO), 
ekonomická návratnost mj. na úsporách trakční energie
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Vybavení tratí AVV
tratě vybavené před 2014
tratě vybavené 2015
tratě vybavené 2015 (AVV s GPS) 



Elektrická trakce

nutný soulad parametrů infrastruktury a vozidel

• postupná elektrizace tratí dle výsledků ekonomické efektivity

• změna trakční napájecí soustavy na 25 kV, 50 Hz v období 2020 – 2050 (viz mapa)

• možnost provozu dvouzdrojových vozidel

• předpoklad obnovení příplatku v ceně za dopravní cestu za provoz vozidel motorové 
trakce na elektrizovaných tratích

vzkaz pro dopravce:

• pořizujte vozidla elektrické trakce min. dvousystémová (3 kV a 25 kV, 50 Hz)
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