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Alternativní dopravní systémy k vysokorychlostní železnici 

Potřeba vysokorychlostní železnice na území České republiky vychází zejména 
z požadavků na zkrácení cestovních dob v nejzatíženějších přepravních relacích a 
na snížení ekologické zátěže produkované dopravou. 

Razantní zkrácení cestovních dob při akceptovatelné ceně za přepravu může změnit 
dosavadní sociodemografický vývoj v České republice, kdy je zaznamenána silná 
migrace za vzděláním a prací z regionů, a to vč. krajských měst, do hlavního města. 
Lidé s vyšším vzděláním se koncentrují v Praze a ostatní sídla a zejména pak 
venkov ztrácí svou konkurenceschopnost. Rychlá dopravní spojení Prahy s ostatními 
krajskými městy, především pak s Brnem, jsou předpokladem pro rovnoměrnější 
rozložení ekonomických aktivit a bydlení mimo Prahu i pro početnou skupinu lidí 
s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. 

Nutnost snižování emisí z dopravy deklarovaná na evropské i celosvětové úrovni 
znamená jednoznačný odklon od technologie spalování fosilních paliv, a to již 
v relativně blízkém časovém horizontu nejbližších cca 15-30 let. Železnice zde má 
dosud konkurenční výhodu v dlouhodobě zavedené a prověřené technologii 
elektrického napájení, nicméně tato výhoda bude s rozvojem lokálně bezemisních 
technologií v silniční dopravě klesat. 

Odůvodněnost potřeby rychlého dopravního systému v první řadě mezi Prahou a 
Brnem a dalšími krajskými městy dokladují stávající přepravní proudy. Propojení se 
zahraničím má pak spíše politický význam. 

 
Obrázek 1 - Intenzita silniční dopravy v ČR v roce 2010 [3] 

Pokud by v České republice z nějakého důvodu nebyl realizován projekt 
vysokorychlostní železnice, lze uvažovat o několika alternativách, které mohou 
alespoň částečně plnit cíle vkládané do vysokorychlostní železnice. Buď by se 
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jednalo o některý z druhů tzv. nekonvenčních drah (např. Transrapid, Hyperloop), 
který by byl zřejmě aplikován pouze na nejvytíženější relaci Praha - Brno, nebo 
inovativní technologie v silniční dopravě (např. elektromobilita, eHighway, autonomní 
řízení vozidel), které ale nemohou přinést žádoucí zkrácení cestovních dob. 

Nekonvenční dráhy 

Historie nekonvenčních drah v podobě různých monorailů, závěsných či sedlových 
drah je stará stejně jako klasická železnice. Dokonce i potrubní doprava cestujících 
byla poprvé realizována již v polovině 19. století. Pro všechny typy nekonvenčních 
drah je společné mimoúrovňové vedení tratě, nejčastěji na estakádách. Komerčně 
nejúspěšnější z nekonvenčních drah vybudovaných od poloviny 19. do poloviny 20. 
století je visutá (závěsná) dráha ve Wuppertalu. Více než 13 km dlouhá Wuppertaler 
Schwebebahn je v provozu od roku 1901 a dodnes slouží jako páteřní linka MHD. 

 
Obrázek 2 - Wuppertaler Schwebebahn a nejnovější jednotka typu WSW GTW Generation 15 [9] 

Od poloviny 20. století dodnes bylo vybudováno po celém světě mnoho různých 
nekonvenčních drah označovaných také jako people mover nebo automated people 
mover (APM) pro vzájemné spojení letištních terminálů či jako turistické atrakce 
v zábavních parcích a výstavních areálech, v několika případech ale i jako součást 
MHD nebo spojení na letiště. Většinou jde o systémy s betonovou dráhou a vozidly 
nesenými nebo i vedenými pneumatikami, z čehož plyne také jejich nevýhoda oproti 
klasické železnici ve vyšším jízdním odporu. Nejvyšší rychlosti jsou u těchto drah 
obvykle do 80 km.h-1, délka tratí je zpravidla jen několik kilometrů. 
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Obrázek 3 - Monorail ALWEG z roku 1961 v italském Turíně na 1,8 km dlouhé dráze ve výstavním 
areálu provozované pouhé 3 roky, v roce 1968 se s jeho výstavbou velmi vážně uvažovalo 
v Československu pro dopravu ve Vysokých Tatrách [9] 

 
Obrázek 4 - Dráha Metromover v Miami na Floridě v USA otevřená v roce 1986, rozšířená v roce 1994 
o celkové délce 7 km slouží jako MHD v centru města a denně přepraví cca 100 000 cestujících, vozy 
jsou typu Bombardier Innovia APM 100 [12] 

Dalším evolučním stupněm nekonvenčních drah jsou dráhy maglev s využitím 
lineárního elektromotoru a magnetické levitace, prakticky ověřované od 70. let 20. 
století. Maglev již může nahradit i vysokorychlostní železnici, má o cca 30 % nižší 
energetickou náročnost a nejvyšší rychlost se pohybuje v pásmu 400-600 km.h-1. 
Dlouhodobé zkoušky byly prováděny na zkušebních tratích v Německu (Transrapid) 
a v Japonsku (JR-Maglev), komerční aplikace se dosud dočkal německý Transrapid 
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v roce 2004 v čínské Šanghaji. Dalších několik drah maglev různých systémů bylo 
vybudováno s provozním určením a parametry podobnými jako jiné systémy APM. 

 
Obrázek 5 - Zkušební trať systému Transrapid u německé obce Lathen, foto Thyssenkrupp 

Dosud posledním vývojovým stupněm nekonvenčních drah je systém Hyperloop, 
který je založen na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely, 
přičemž kapsle jsou poháněny lineárními indukčními motory a příp. vzduchovými 
kompresory. Nejvyšší rychlost kapslí pro přepravu osob, případně i nákladů, je 
v přímých úsecích cca 1 200 km.h-1, tj. těsně pod rychlostí zvuku. Návrh konceptu 
systému předložil v roce 2012 americký podnikatel Elon Musk, v roce 2016 byly 
provedeny první dílčí zkušební testy. Žádná dráha Hyperloop však dosud nebyla 
vybudována. 

 
Obrázek 6 - Náčrtek průřezu kapslí a tratě Hyperloopu [12] 

Maglev 

Principem drah maglev je pohyb vlaku na polštáři magnetického pole, které je 
vytvářeno soustavou supravodivých magnetů, zabudovaných v trati i ve vlaku. 
Vznášení vlaku nad dráhou je zajištěno odpudivou nebo přitažlivou silou 
elektromagnetů (magnetická levitace). Vlak má místo kol speciální systém magnetů 
včetně lineárních motorů a pohybuje se několik centimetrů nad dráhou. Výroba 
dostatečně výkonných elektromagnetů s nepatrnou energetickou spotřebou je 
umožněna supravodivostí některých materiálů po ochlazení kapalným dusíkem. 
Tratě jsou poměrně nákladné a musejí být, podobně jako jiné nekonvenční dráhy, na 
mostech nebo v tunelech. Vzdálenost pilířů estakád je cca 25 m. Sklony tratí mohou 
být i cca 100 ‰, mohou se tedy lépe přizpůsobit terénu. Investiční náklady na 
infrastrukturu jsou odhadovány na cca 25-50 mil. USD/km [10]. Rychlost vlaků není 
teoreticky téměř nijak omezená, v praxi je ale limitována spotřebou energie a 
aerodynamickým odporem. Rychlostní rekord 603 km.h-1 padl v roce 2015 
v Japonsku. Vzhledem k principu (bezkontaktní) magnetické levitace nedochází 
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k provoznímu opotřebení vozidel ani infrastruktury, což snižuje náklady na údržbu. 
Zkušenosti z provozu Transrapidu v Šanghaji ukazují, že i výnosy z relativně nízkého 
počtu 8 000 cestujících denně pokryjí náklady na provoz a údržbu [10]. Z hlediska 
bezpečnosti je výrazně snížena pravděpodobnost vykolejení díky konstrukci dráhy 
tvaru T (Transrapid) nebo U (JR-Maglev). Vyšší úrovni jízdního komfortu přispívá 
nízká úroveň vibrací a při uživatelsky přívětivém rozmístění sedadel i velkorysý 
vnitřní prostor (šířka jednotky Transrapid je 3,7 m, tj. o cca metr více než železniční 
vozidla normálního rozchodu). Negativem je vyšší vnější aerodynamický hluk při 
vysokých rychlostech. 

 
Obrázek 7 - Infrastruktura systému Transrapid - vedení tratě, výhybka pro rychlost do odbočky 100 
(délka 78 m) nebo 200 km.h

-1
 (délka 148 m), schéma napájení [11] 
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Shanghai Maglev Train (SMT) 

První a dosud poslední komerční projekt německého systému Transrapid spojuje 
letiště Shanghai Pudong International Airport a okrajovou část Šanghaje Pudong, 
kde je pro cestu do centra města nutný přestup na metro. Trať je dvoukolejná bez 
nácestných stanic postavená v celé délce na estakádě o celkové šířce cca 10 m. 

 
Obrázek 8 - Shaghai Maglev Train [7] 

Délka tratě ........................................................................................................ 30,5 km 

Nejvyšší rychlost ........................................................................................... 430 km.h-1 

Cestovní doba ............................................................................................. 7 min. 20 s 

Cestovní rychlost ....................................................................................... 249,5 km.h-1 

Interval vlaků ....................................................................................... 15 nebo 20 min. 

Kapacita vlaku (5vozová jednotka) ........................................................ 464 cestujících 

Špičková hodinová kapacita v jednom směru ..................................... 1 856 cestujících 

Provozní doba .............................................................................................. 6:45-21:40 

Základní jednosměrné jízdné ..................................... cca 8 USD (dle kurzu USD/CNY) 

Investiční náklady .................................................................................. 1,33 mld. USD 

Poměr provozních nákladů: 

 energie ............................................................................................................ 64 % 

 údržba ............................................................................................................. 19 % 

 provoz a podpůrné služby ............................................................................... 17 % 

Vysoké náklady na elektrickou energii jsou způsobeny zejména krátkou vzdáleností 
při současně vysoké rychlosti. 
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Chuo Shinkansen 

Po dlouholetých zkouškách japonského systému JR-Maglev bylo rozhodnuto o 
výstavbě tratě mezi městy Tokio a Nagoja s plánovaným prodloužením do Ósaky, 
přičemž současná zkušební trať v prefektuře Jamanaši bude její součástí. 
Vzdálenost 286 km překonají vlaky za 40 min. při nejvyšší rychlosti 505 km.h-1. 
Vzhledem k terénu bude 86 % tratě vedeno v tunelech. Nejvyšší sklon trati bude 40 
‰ a minimální poloměr oblouku 8 000 m. Stavba tratě byla zahájena v roce 2014 
s termínem dokončení v roce 2027, prodloužení do Ósaky má být zprovozněno 
v roce 2045. Investiční náklady na první úsek Tokio - Nagoja jsou odhadovány přes 9 
bilionů JPY. 

 
Obrázek 9 - Zkušební trať JR-Maglev v prefektuře Jamanaši dlouhá 42,8 km [7] 

SWOT analýza systémů maglev 

Silné stránky: 

 zkrácení cestovní doby větší než u vysokorychlostní železnice 

 předpokládané nižší provozní náklady než u vysokorychlostní železnice 

 nižší spotřeba energie než u vysokorychlostní železnice 

 minimalizace záboru půdy pro vedení tratě 

Slabé stránky: 

 vysoké investiční náklady 

 omezené zkušenosti s provozováním technologie vzhledem k dosud pouze jedné 
komerční aplikaci na světě 

 nutnost nových tras do center měst včetně nových koncových stanic 

 omezená možnost obsluhy nácestných stanic 

 nemožnost propojování linek, nutnost přestupů 

Příležitosti: 

 indukce velké poptávky po dopravě, změna dopravního chování obyvatel (vyšší 
počet cest, nižší využívání silniční dopravy) 

Hrozby: 

 nutnost zapojení veřejných investic do výstavby infrastruktury 

 obtížné projednání trasy i s ohledem na estetické vlastnosti tratě a 
aerodynamický hluk 
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Hyperloop 

Dráha systému Hyperloop je vedena v trubkách na estakádách s pilíři po cca 30 m 
nebo v tunelech. Konstrukce tratě na estakádě je překryta fotovoltaickými panely pro 
získávání elektrické energie pro provoz systému. Pro vedení kapslí pro přepravu 
osob nebo i nákladů se využívá magnetické levitace nebo vzduchového polštáře a 
pro pohon lineárních indukčních motorů a příp. vzduchových kompresorů. S ohledem 
na podtlak v trubce cca 100 Pa je eliminován aerodynamický odpor, který je u jiných 
vysokorychlostních dopravních systému významný z hlediska spotřeby energie nebo 
emitovaného hluku. V průběhu vývoje systému došlo i k verzi bez vzduchového 
polštáře a vzduchového kompresoru, tj. maglev v částečně vakuové trubce. První 
konkrétní návrh na výstavbu tratě Hyperloop z roku 2013 mezi Los Angeles a oblastí 
San Francisco Bay Area předpokládá překonat vzdálenost 560 km za 35 min. při 
průměrné rychlosti cca 970 km.h-1. Investiční náklady byly kalkulovány pro pouze 
osobní verzi cca 6 mld. USD, pro verzi i s přepravou osobních automobilů cca 7,5 
mld. USD vzhledem k nutnému většímu průřezu trubky. Dalším projektem je spojení 
Helsinek a Stockholmu pod Baltským mořem s cestovní dobou do 30 min. při 
vzdálenosti cca 500 km a investičních nákladech cca 19 mld. €. Vývojem a 
vyhledáváním možných projektů po celém světě vč. zpracování studií proveditelnosti 
se zabývají firmy Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies a 
TransPod. Dne 18. 1. 2017 podepsalo Město Brno a firma Hyperloop Transportation 
Technologies smlouvu o spolupráci s cílem vybudování tratě Bratislava - Brno - 
Praha. Jde tak o reakci Brna na dlouholetou neschopnost státu vybudovat 
vysokorychlostní železnici Praha - Brno, na které do značné míry závisí 
konkurenceschopnost brněnské aglomerace a jižní Moravy. V trubkách o průměru 
cca 3,6 m by kapsle o průměru cca 2,7 m pro přepravu cca 30-40 osob měly 
překonat vzdálenost mezi Brnem a Prahou za cca 15-20 min. v intervalu cca 40 s - 5 
min. podle aktuální poptávky. Investiční náklady na stavbu tratě se odhadují na cca 
300 mil. Kč/km, studie proveditelnosti má být k dispozici ještě v roce 2017, případně 
2018. Na rozdíl od jiných systému veřejné dopravy Hyperloop primárně 
nepředpokládá nutnost veřejných investic. 

SWOT analýza systému Hyperloop 

Silné stránky: 

 maximální zkrácení cestovní doby 

 předpokládané nízké investiční a provozní náklady 

 nízká spotřeba energie 

 minimalizace záboru půdy pro vedení tratě 

 eliminace hlukových emisí 

Slabé stránky: 

 neukončený vývoj, dosud v praxi neověřené, technologie 

 bezpečnostní rizika (teroristický útok, evakuace cestujících) 

 kapacitní omezení (kapsle pro 40 cestujících v intervalu 40 s = 3 600 cestujících 
za hodinu v jednom směru vs. 2 spojené jednotky Euroduplex s kapacitou 1 120 
cestujících v intervalu 10 min. = 6 720 cestujících za hodinu v jednom směru) 

 nutnost nových tras do center měst včetně nových koncových stanic 

 nemožnost obsluhy nácestných stanic 

 nemožnost propojování linek, nutnost přestupů 
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Příležitosti: 

 indukce velké poptávky po dopravě, změna dopravního chování obyvatel (vyšší 
počet cest, nižší využívání silniční dopravy) 

 investice soukromého kapitálu bez zapojení veřejných prostředků 

Hrozby: 

 problémy spojené s nevyzrálostí technologie 

 vyšší riziko podcenění nákladů 

 obtížné projednání trasy i s ohledem na estetické vlastnosti tratě 

Inovativní technologie v silniční dopravě 

Rezignace na výstavbu vysokorychlostní železnic nebo nekonvenčních drah 
znamená nejen rezignaci na zkracování cestovních dob a tím posilování 
konkurenceschopnosti regionů a aglomerací ČR mimo Prahu, ale také do značné 
míry rezignaci na snižování energetické náročnosti dopravy. Tak jako má silniční 
doprava své rychlostní limity, které již nelze zejména z bezpečnostních důvodů, 
posouvat, má a bude mít silniční doprava oproti železnici a nekonvenčním dráhám 
typu maglev nebo Hyperloop vysokou energetickou náročnost. Lze sice nahradit 
spalování fosilních paliv spotřebováváním elektrické energie, ale z důvodu vysokého 
jízdního odporu bude silniční doprava vždy několikanásobně energeticky náročnější 
než železnice, maglev nebo Hyperloop. Stejně tak se ještě velmi dlouho nepodaří 
odstranit tak zásadní negativa silniční dopravy jako je vysoká nehodovost a velká 
prostorová náročnost dopravy v pohybu i v klidu ve městech, obě spojené 
s obrovskými celospolečenskými škodami. Přestože se daří zvyšovat pasivní 
bezpečnost automobilů, aktivní bezpečnost silniční dopravy je oproti dráhám 
nesrovnatelně nižší. Podobně je silniční doprava oproti dráhám pozadu v aplikaci 
telematických systémů. Využívání inteligentních telematických systémů pomůže při 
řízení poptávky po kapacitě silniční infrastruktury a zvýšení bezpečnosti, ale na dnes 
běžnou úroveň v drážní dopravě to ještě po dlouhou dobu nebude dostačovat. 

Vývoj v silniční dopravě ale běží rychleji než inovace na železnici a zcela nezávisle 
na železnici, proto lze uvažovat se scénářem, že v době, kdy se dnes plánuje teprve 
zahájení stavby vysokorychlostních tratí v ČR, tj. po roce 2035 [1], bude již velká 
část, možná většina, silničních vozidel poháněná elektrickou energií a budou již 
alespoň částečně v provozu autonomní systémy řízení vozidel. Zásobování silničních 
vozidel elektrickou energií je velké téma v oblasti vývoje silničních vozidel dneška. 
U osobních automobilů se předpokládá buď využití akumulátorů (nevýhodou je kratší 
dojezd) nebo palivových článků (nevýhodou je dosud nízká účinnost celého procesu 
výroby a využívání vodíku pro palivové články), u autobusů se jeví jako optimální 
využívání akumulátorů s častým tzv. průběžným nabíjením v koncových stanicích 
(opportunity charging) nebo během jízdy z troleje v části trasy (parciální trolejbusy), 
příp. využívání palivových článků. U nákladních automobilů je možné využívání 
palivových článků, akumulátorů nebo troleje na nově elektrizovaných dálnicích 
eHighway. Autonomní systémy řízení jsou úspěšně ověřovány v nákladní dopravě, 
kdy se tvoří konvoje několika nákladních automobilů s minimálními rozestupy Truck 
platooning, které řídí řidič prvního kamionu. Vývoj směřující ke zcela autonomním 
způsobům řízení, tj. bez nutnosti existence řidiče, probíhá, přestože reálné široké 
nasazení do praxe je záležitostí spíše několika desítek let. Je nutno zmínit i 
carsharing, který zvyšuje efektivitu využívání automobilů (nižší počet vozidel, vyšší 
kilometrický proběh) a částečně může řešit i problémy s prostorovou náročností 
silniční dopravy ve městech. V současné době je carsharing zároveň takřka jedinou 
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příležitostí provozovat elektromobily s dosud vysokými pořizovacími náklady při 
ekonomicky přijatelných podmínkách pro koncové uživatele. 

eHighway 

Protože dodávka elektrické energie pro pohon nákladních automobilů je vzhledem 
k vyššímu výkonu a dlouhým přepravním vzdálenostem komplikovanější než u 
osobních automobilů nebo autobusů, vznikla myšlenka elektrizace dálnic. Nad 
pravým jízdním pruhem dálnic, příp. dalších komunikací, je vybudováno 
dvouvodičové řetězovkové trolejové vedení. Nákladní automobily jsou vybaveny 
automatickými (chytrými) pantografovými sběrači, které se mohou kdykoliv připojit a 
odpojit i v nejvyšší rychlosti 90 km.h-1. Automobily jsou pro jízdu mimo trolej 
vybaveny dieselovým motorem a akumulátorem. Nákladní automobily poháněné 
elektřinou jsou oproti běžným kamionům na fosilní paliva schopny snížit emise o cca 
80-90 % a spotřebu energie díky vyšší účinnosti elektromotorů o cca 50 %. 

V roce 2016 byl firmami Siemens a Scania, po předchozích testech prováděných od 
roku 2013 na uzavřené dráze u Berlína, uveden do provozu 2 km dlouhý zkušební 
úsek na dálnici E16 u švédského města Gävle. Švédsko plánuje zavést do roku 2030 
silniční vozidla bez pohonu na fosilní paliva, přičemž zcela nezávislí na fosilních 
palivech by měli Švédové být do roku 2050. V roce 2017 bude podobný projekt 
tentokrát ve spolupráci firem Siemens a Volvo realizován v Kalifornii v blízkosti 
přístavu Long Beach (Los Angeles). 

 
Obrázek 10 - eHighway u Gävle, foto Scania 

Alternativou dálnic elektrizovaných pomocí troleje je bezdrátové nabíjení 
akumulátorů jedoucích vozidel pomocí indukčních smyček ve vyhrazených pruzích 
silnic. Tento systém se testuje od roku 2013 v Jižní Koreji a od roku 2018 se 
předpokládá zkušební úsek ve Velké Británii. 

  
Obrázek 11 - Vyhrazený pruh dálnice pro bezdrátové nabízení elektromobilů, foto Highways England 
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SWOT analýza systému eHighway 

Silné stránky: 

 lokálně bezemisní provoz 

 snížení energetické náročnosti 

 snížení emisí hluku 

Slabé stránky: 

 vysoké investiční náklady 

Příležitosti: 

 řešení ekologických problémů nákladní dopravy bez nutnosti komplikovaného 
převodu nákladní dopravy na železnici 

Hrozby: 

 koncepční otázka, zda je výhodnější technologie troleje nebo indukčních smyček 
a jaká technologie bude celoevropsky standardizována 
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