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1. VRT JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ SÍTĚ TEN-T
Vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice jsou součástí transevropské
dopravní sítě (TEN-T), která má zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro
řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů
Evropské unie (EU) zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Evropská komise
nově navrhla zařazení podstatné části sítě VRT do hlavní vrstvy sítě (Core network)
TEN-T (Berlín – Praha – Brno – Vídeň, Brno – Přerov – Ostrava), což umožní
spolufinancování projektu z rozpočtů Evropské unie. VRT mají zajistit dostupnost
mezi evropskými městy a posílit územní, hospodářskou a sociální soudržnost.
Zároveň zohledňují požadavky na evropské cíle v oblasti ochrany životního
prostředí a podporují udržitelný rozvoj. V neposlední řadě se jedná o ekologickou
dopravu nahrazující leteckou dopravu na krátké a střední vzdálenosti.

Obr. 1 - Středoevropská síť VRT v současné síti TEN-T

2. KONCEPCE VRT V ČR
Správa železnic naplňuje svou činností koncepci přípravy, výstavby a provozu
VRT stanovenou jak výše uvedenou evropskou politikou transevropské dopravní
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sítě TEN-T, tak na národní úrovni zakotvenou v programech posledních vlád,
celostátní Politice územního rozvoje ČR a zejména od roku 2017 ve vládním
programu Rozvoje rychlých železničních spojení.
Technické řešení českých VRT vychází z know-how holdingu francouzských
státních drah SNCF, které systém TGV/LGV připravují, budují a provozují již 50 let.
Tomuto rozhodnutí předcházelo důkladné porovnání přístupů relevantních správců
infrastruktury po celé Evropě. Francouzský přístup tvoří ucelené, vnitřně
provázané, roky optimalizované a ověřené řešení, které je zároveň kompatibilní
s technickými specifikacemi pro interoperabilitu EU (TSI), a které přispívá
ke snížení časových i finančních nároků nejen na přípravu, výstavbu
a zprovozňování VRT, ale i na samotný provoz a údržbu systému jako celku.
Spolupráce se společnostmi holdingu SNCF, která probíhá od roku 2019, byla
zvolena také na základě požadavků kladených na systém Rychlých spojení, kdy
české VRT budou určeny především pro rychlou osobní dopravu s přesahem do
regionů a maximální provozní rychlost vlaků na nich bude činit 320 km/h.
Stavebně však budou díky zvolenému řešení připraveny na možné budoucí zvýšení
až na jejich návrhovou rychlost 350 km/h. Koncepce předpokládající provoz vlaků
rychlé osobní dopravy znamená, zejména díky použitým podélným sklonům (až
35 ‰), mimo jiné, snížení potřeby výstavby mostů a tunelů a dovoluje lépe
začlenit trasu do krajiny. Oproti německé koncepci rychlých tratí s možností
provozu „konvenčních“ nákladních vlaků, která ale vyžaduje trať s větší osovou
vzdáleností kolejí a s podélnými sklony do 12,5 ‰, tedy s velkým množstvím
umělých staveb, je tak levnější nejen počáteční investice do samotné výstavby,
ale i samotný provoz systému.
Francouzské řešení je technickým základem pro velkou část evropských
vysokorychlostních železnic (Španělsko, Velká Británie, Belgie či Nizozemí) a také
například Jižní Koreu nebo Maroko, jejichž koncepce provozu na VRT je obdobná
té naší. Obdobnou cestou jako Česká republika se vydalo při přípravě systému VRT
i Polsko a prvotní spolupráci s holdingem SNCF právě navazuje i Maďarsko.

Obr. 2 - Připravovaná síť VRT v ČR (stav zpracování DÚR)
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Zmiňovaný návrh Evropské komise na zařazení velké části sítě VRT v ČR do
systému TEN-T (Core) bude představovat závazek na realizaci podstatné části sítě
VRT do roku 2030. Spolupráce s francouzským partnerem je pro dodržení těchto
termínů přípravy, realizace a zprovoznění prvních VRT naprosto klíčová a od
začátku roku 2022 je zajištěna dlouhodobou osmiletou smlouvou uzavřenou přímo
s francouzský protějškem Správy železnic, národním správcem železniční
infrastruktury, společností SNCF Réseau.
3. KONCEPCE ÚDRŽBY VRT
Koncepce údržby VRT je přebírána jako součást funkčního a ověřeného
referenčního systému společnosti SNCF Réseau s cílem plnění požadavků kladených
na VRT z hlediska spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost systému
(RAMS) a obecně musí splňovat následující základní pravidla:
 Hlavní údržbové práce jsou prováděny v pravidelné noční provozní výluce
v délce cca 4 hodin. Doba prakticky využitelná pro vlastní údržbu tak činí
průměrně 3 hodiny, v nichž dochází, mimo jiné, k odpojení napájení
trakčního vedení. Předpokladem je dojezd na nejvzdálenější místo
udržovaného úseku rychlostí 80 km/h do cca 45 minut (může být využito i
konvenční sítě v době mimo noční provozní výluky VRT).
 V noční provozní výluce se provádějí práce zejména na železničním svršku
a trakčním vedení, tj. zejména ve volném prostoru vysokorychlostní koleje
(VPVRK), který je jindy nepřístupný.
 Pohyb pracovníků údržby VRT za provozu je obecně možný pouze v prostoru
za stožáry TV. Základní pravidlo zní: „Pracovník se nesmí pohybovat mezi
stožáry trakčního vedení a kolejí VRT“.
 Ve vyloučené koleji VRT se pracovník údržby smí pohybovat pouze
v prostoru vymezeném kolejnicovým pásem neprovozované koleje, který je
nejbližší ke koleji provozované. Vstup do mezikolejového prostoru (mezi
provozovanou a vyloučenou kolejí) je přísně zakázán. V případě nutnosti
pohybu pracovníka v mezikolejovém prostoru musí být vyloučen provoz na
obou kolejích VRT.
 V případě strojem prováděných prací na koleji VRT mimo noční provozní
výluku je zapotřebí v sousední koleji snížit rychlost projíždějících vlaků.
 Přechod pracovníků údržby přes provozované koleje VRT je přísně zakázán.
Pro přechod je nutné využít mimoúrovňových křížení s pozemními komunikacemi
či jinou infrastrukturou nebo speciálně upravených zabezpečených přechodů
k tomu určených.
 V případě prací na VRT prováděných dodavatelskou firmou je nutné mezi
pracovním místem a provozovanou kolejí vybudovat provizorní hrazení.
V případě nemožnosti jeho vybudování je v daném místě zavedena pomalá
jízda podle předpisů na konvenční síti.
 Vstupy pracovníků a vjezd silničních vozidel do oploceného prostoru VRT je
umožněn brankami pro pěší, resp. bránami na přístupových neveřejných
účelových komunikacích. Branky a brány jsou uzamčeny univerzálním
klíčem, jímž disponuje údržbové středisko.
 Pracovník údržby pohybující se v uzavřeném prostoru VRT je vybaven
mobilním telefonem ERTMS určeným pro komunikaci s dispečerem VRT.
 Před opětovným uvedením VRT do provozu je nutné provést vizuální
kontrolu trati z vlaku (průjezd vlaku maximální rychlostí 200 km/h, obvykle
160 km/h), a to zejména proto, aby se předešlo případnému střetu
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vysokorychlostního vlaku se zapomenutým nářadím, špatně postaveným
strojem či uloženým materiálem.
Údržbová vozidla používaná na VRT vykazují následující odlišnosti oproti dnes
běžně využívaným vozidlům:
 vozidla jsou vybavena zabezpečovačem ETCS;
 kabina strojvedoucího je umístěna na obou koncích údržbového vlaku;
 zpravidla jsou na tato (kolejová) vozidla kladeny vyšší nároky, co se týká
jízdní rychlosti pro přesuny mezi údržbovou základnou a místem zásahu;
 při údržbě VRT jsou hojně využívána dvoucestná vozidla (bagry,
vysokozdvižné plošiny, skříňová vozidla, vozidla a plošiny pro údržbu
technologických zařízení apod.).

Obr. 3 - Údržbová základna společnosti SNCF Réseau v Geneuille obsluhující LGV Rhin-Rhône
(140 km)

4. ÚDRŽBOVÉ ZÁKLADNY VRT
Údržba VRT může být organizována různými způsoby, ať už celkově správcem
infrastruktury, nebo může být údržba některých subsystémů, případně celého
systému, zadána subdodavateli (outsourcing, součást zakázek Design & Build &
Maintain nebo PPP apod.).
V rámci právě probíhajících projekčních pracích ve stupni DÚR je tedy nutné
navrhovat údržbová střediska VRT v co možná nejuniverzálnější podobě. Obecně
lze konstatovat, že mimo kancelářských a pracovních prostor nebo zázemí
pro zaměstnance ve všech profesích bude potřeba zajistit parkování, odstavení
a údržbu strojního zařízení a vozidel (kolejových, silničních a dvoucestných), místa
a plochy pro skladování náhradních součástí a pro jejich přípravu před
zabudováním na VRT nebo místa a plochy pro jejich nakládku na vozidla všech
zmíněných typů (montážní a manipulační plochy). Při návrhu jednotlivých
údržbových základen je rozlišováno, zda se bude jednat o plně vybavená střediska
údržby, nebo pohotovostní střediska údržby (redukovaná podoba).
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4.1 Umístění údržbových základen VRT
Vhodné je údržbovou základnu a stavební dvůr VRT navrhnout v jednom
místě a po dokončení výstavby VRT plochy bývalého zařízení staveniště, nebo
jejich částí ponechat jako rezervu pro umístění deponií a skladových ploch
materiálu, jejichž největší využití je předpokládáno zejména při velkých
rekonstrukčních akcích probíhajících po cca 30 letech provozu VRT. Z logistického
hlediska je vhodné lokalizovat údržbovou základnu tak, aby měla přístup také po
konvenční železniční trati, nebo ji situovat i v blízkosti VRT v dopravně na
konvenční trati s 24hodinovým provozem. Přímé napojení na VRT se ani v tomto
případě nevylučuje. V případě, že lze údržbové středisko umístit v blízkosti
kolejového trianglu, dochází navíc k úspoře prostor a množství skladovaného
materiálu pro údržbu a opravy výhybek, a to díky možnosti skladování delších dílů
pouze s jednou orientací.

Obr. 4 - Připravovaná síť VRT s obvody údržbových základen

4.2 Provoz a uspořádání údržbových základen VRT
Cestovní čas pracovníků údržby ze střediska údržby do místa zásahu nesmí
přesahovat jednu hodinu (optimálně 45 minut). S ohledem na toto omezení může
jedno středisko údržby umístěné ve středu obsluhovaného úseku VRT pokrývat
přibližně 100 až 150 km tratě. Tuto vzdálenost je vhodné snížit v oblastech
s velkou hustotou dopravy nebo s velkým množstvím výhybkových konstrukcí,
kolejových dilatačních zařízení apod.
Organizace činností, resp. vnitřní uspořádání údržbové základny, která ji má
zajistit, vychází z výše popsaných koncepčních zásad a je znázorněno na obr. 5.
Ten slouží spolu s Manuálem pro projektování VRT ve stupni DÚR jako základní
podklad pro návrh údržbových základen.
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Pracovní týmy plně vybaveného střediska údržby budou sestavovány
zejména na základě techniky, kterou využívají a toho, ve kterých částech dne
převážně pracují. Předběžně tedy lze uvažovat s týmy údržby:
 železničního svršku (a spodku) využívajícími pracovní vlaky;
 opěrných a zárubních stěn, protihlukových stěn a oplocení trati;
 tunelů a zakrytých odvodnění;
 mostů, tunelových portálů, lávek a dalších konstrukcí nad tratí využívající
standardní zdvihací techniku;
 revizí a oprav mostních konstrukcí (revizní lávky, ložiska) využívající
speciální zdvihací techniku;
 trakčního vedení a napájení;
 zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
Počty zaměstnanců jednoho plně vybaveného střediska údržby VRT tak
v průměru činí 50 až 80 zaměstnanců v běžném provozu VRT. Až cca 90
zaměstnanců lze v takovém středisku údržby VRT předpokládat nárazově během
periodických oprav a zásadních rekonstrukcí po cca 30 letech provozu, s čímž
návrhy údržbových základen počítají za lehce sníženého komfortu pro pracovníky.

Obr. 5 - Zjednodušený provozní diagram plně vybaveného střediska údržby VRT

4.3 Připravované údržbové základny VRT
V rámci připravované sítě VRT v ČR jsou pro jejich jednotlivé stavebněprovozní úseky navrhovány či studiemi proveditelnosti předpokládány následující
údržbové základny:
 ÚZ Sadská pro VRT Polabí a VRT Praha;
 ÚZ Český Brod pro VRT Střední Čechy;
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ÚZ Jihlava pro VRT Vysočina fáze II;
ÚZ Hrušovany u Brna pro VRT Jižní Morava a VRT Vysočina fáze I;
ÚZ Nezamyslice pro VRT Haná;
ÚZ Lipník nad Bečvou doplněná redukovanou ÚZ Ostrava (Svinov, nebo
Vítkovice) společné pro VRT Moravská brána I a VRT Moravská brána II;
ÚZ Roudnice nad Labem pro VRT Podřipsko;
ÚZ Chabařovice pro Krušnohorský a Středohorský tunel;
a další, které vzejdou ze studií proveditelnosti pro rameno RS42 Kralupy nad
Vltavou – Most (VRT Poohří) a rameno RS5 Praha – Hradec Králové /
Pardubice – Wrocław (VRT Východní Čechy a VRT Podkrkonoší).

Obr. 6 - Údržbová základna Roudnice nad Labem (architektonická studie; Rusina Frei architekti; 2022)
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Obr. 7 - Údržbová základna Hrušovany u Brna (průběžné odevzdání DÚR VRT Modřice – Šakvice;
Valbek, Mott MacDonald, Egis Rail; 2022)

Obr. 8 - Údržbová základna Sadská (průběžné odevzdání DÚR VRT Praha-Běchovice – Poříčany;
SUDOP Praha, Mott MacDonald, Egis Rail; 2022)

5. ZÁVĚR
Obecná koncepce údržby systému VRT vychází z uceleného know-how
společností holdingu SNCF, avšak detailní a konkrétní řešení, které bude ušito na
míru každému stavebně-provoznímu úseku VRT, resp. údržbovému obvodu (viz
Obr. 4). je postupně rozpracováváno společně s prohlubujícím se detailem
projektových dokumentací. Nemalý podíl na konkrétním řešení má také systém
a analýza RAMS, jež je nedílnou součástí procesu navrhování VRT. I samotné
údržbové základny tak budou postupně nabývat konkrétnější podobu i náplň.
Dne 1. 10. 2022 vznikla v rámci Správy železnic organizační jednotka
Stavební správa VRT, která má právě pro zajištění kontinuální a provázené
koncepční činnosti souvisejících s provozem VRT ve své struktuře, v rámci úseku
náměstka pro techniku VRT, zakotveno, mimo jiné, oddělení koncepce provozu
a údržby. To se této problematice, ve spojení s tématy jako je diagnostika nebo
63

21. KONFERENCE
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2022

Olomouc
14. - 16. listopadu 2022

bezpečnost nových tratí, bude od nynějška věnovat. Pro řešení architektonického
a technického návrhu nejen údržbových základen je ve stejném úseku, avšak
v oddělení technickém, zřízena specializovaná skupina. Jejich společná činnost
a spolupráce s dalšími složkami Správy železnic a projektanty by měla zajistit
nejen správný návrh údržbových základen, ale i úspěšné fungování systému VRT.
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