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1. Úvod 
 
V USA je momentálně jako vysokorychlostní železnice vedena jedna trať,  

několik dalších pak spadá do kategorie „středně rychlostních“ tratí.  

Mezinárodní kritéria pro vysokorychlostní trať splňuje v USA tzv. 

Northeast Corridor, který spojuje města Boston, New York a Phi ladelphii . 

Na této trati dosahují vlaky Amtrak Acela Express rychlost i až 260 km/h. 

Další vysokorychlostní trať je v součassné době plánovaná na západním 

pobřeží. V minulost i se o vysokorychlostním systému uvažovalo i  ve 

státech Texas a Florida, kde jsou tyto projekty ale momentálně zastaveny 

na mrtvém bodě.  

 

Federální železniční úřad (Federal Railroad Administration, FRA) 

popisuje jako vysokorychlostní trať , která umožňuje provoz rychlostí přes 

150km/h. Tato rychlost je nižší, než jakou je mezinárodní 

vysokorychlostní standard, který č iní 200 km/h. 

 

2. Historie 
Počátky vývoje vysokorychlostních tratí v USA můžeme datovat do roku 

1934. V tomto roce byla představena jednotka Pioneer Zephyr (obr. 1) 

společnosti Burlington Railroads a jednotka M-10000 (obr. 2) společnosti  

Union Pacific Railroads. Jednalo se o krátké jednotky s dieslovými 

motory, které byly určeny k l imitovaným zvláštně zpoplatněným jízdám 

mezi velkými městy. Tyto jednotky se ale staly natolik populárními, že 

například Zephyry byly pozdě j í  spojovány do delších vlaků , které byly 

taženy j inou lokomotivou. Tyto vlaky vešly ve známost jako vlaky 

Streamliner. Streamlinery byly taženy lokomotivami NYC Hudson, 

Souther Pacific GS-4 (obr. 3) nebo EMD FT a tyto lokomotivy jsou 

dodnes považovány za ikony železnice v USA. Tyto vlaky byly i nadále 

využivány na stále větším počtu kratších i delších tratí, kde dosahovaly 
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rychlostí od 110 do 160 km/h. Hojně  využívany byly tyto jednotky 

zejména během druhé světové války a staly se také předlohou pro 

japonskou železniční společnost Odakyu, která na jejich konceptu 

zkonstruovala jednotku Romancecar, která pozdě j i  vedla japonce 

k postavení moderního vysokorychlostního systému Shinkansen (1964).  

 

 
Obr 1 
 

 
Obr 2 
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Obr 3 
 

Další vývoj Streamlinerů byl zastaven díky nařízení FRA. Ten od 40tých 

let vyžadoval z bezpečnostních důvodů u všech tratí a vlaků  s rychlostí  

nad 130 km/h přenos návěstí na lokomotivu a funkci automatického 

zastavení vlaku př i  projetí  návěsti  zakazující j ízdu. Tato opatření všask 

byla neekonomická v oblasti řídce osídleného západu USA. Další vývoj 

proto pokračoval v podstatě jen na východním pobřeží, kde byly podobné 

systémy instalovány j iž ve tř icátych letech. Zajímavostí je, že žádná 

angl icky mluvící země taková opatření dodnes neaplikovala a např.  

v Kanadě, Velké Británi i nebo Austráli i  mohou jezdit vlaky rychlostmi 

160 km/h i vyššími za využití běžného návěstění podél trati  bez přenosu 

informace na hnací vozidlo. V USA nicméně jezdí pouze několik vlaků  

mimo zmiňovaný Northeast Corridor rychlsotí vyšší než 130km/h. Jedním 

z příkladů je Amtrak Southwest Chief (obr. 4) mezi Chicagem a Los 

Angles (rychlosti až 140 km/h je ale přesto dosahováno jen v některých 

úsecích).  
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Obr 4 
 

V roce 1960 byl ve spolupráci federální vlády s Pennsylvania Railroad a 

několika dalšími fi rmami vyvinut systém Metroliner, který byl schopen 

dosáhnout rychlosti  až 200km/h. Zatímco japonci pracovali  na neustálém 

zvyšování provozních rychlostí , Metroliner zůstal víceméně nezměněn pod 

dalších 30 let. Na konci devadesátých let ale zvyšování cen letecké 

dopravy obnovilo zájem o vysokorychlostní železnice a díky tomu byl  

v roce 2001 představen vlak Acela Express (obr. 5). Tento vlak dispnuje 

naklápěcím sytémem a proto může dosahovat vyšších rychlostí na 

původních nebo modernizovaných tratí s větším podílem směrových 

oblouků . Vlak sám o sobě je schopen dosáhnout rychlost i 260 km/h, 

nicméně parametry trati, která byla sice modernizována umožňují tuto 

rychlost dosáhnout jen v několika úsecích. Trať samotná se skládá ze 

dvou částí (obr. 6). „Rychlejší“ část vede z New Yorku do Washingtonu 

(360 km, 2:45 h), kde je provoz v zásadě umožněn rychlostmi kolem 220 

km/h. Část z New Yorku do Bostonu (370 km, 3:40 h) je tvořena 

především úseky s rychlostí do 145km/h.  
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Obr 5 

 
Obr 6 
 
Zvyšující se zájem o železniční dopravu souvisí i s komplikacemi, které 

v současné době provázejí leteckou dopravu. Cestující musí projít 

bezpečnostními kontrolami, musí dodržovat omezení týkající se tekutin na 

palubě letadla a větš inu svých zavazadel musí zaregistrovat. Další studie 
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znovu prokázali, že železniční doprava produkuje pětkrát méně CO2 než 

automobilová nebo letecká. Tato fakta tedy dě lají železniční dopravu 

mnohem atraktivně jší a mohla by položit základ pro její další vývoj. 

Bohužel většina projektů,  které byly ve Spojených státech rozpracovány, 

zůstaly nedokončeny. Nemalé peníze byly investovány za vlády prezidenta 

Clintona do projektu založeném na sytému Maglev. Bohužel dodnes není 

v USA jediný tento vlak v komerčním provozu. Nejzajímavě jším 

projektem je v současné době tzv. Cali fornia Corridor, který má propoj it  

města Sacramento, San Francisco, San Jose, Los Angles a San Diego. 

Tento projekt byl v Cali forni i schválen v referendu a místní vláda tak 

dostala od občanů povolení projekt spolufinancovat, což se zdálo pro 

celou záležitost jako klíčové. 

 

3. California corridor 
Díky souhlasu občanů  státu California poskytne stát organizaci Cali fornia 

High-Speed Rail Authori ty částku necelých 10 mil iard dolarů .  V současné 

době je projekt ve fázi dokončování projekce. Po dokončení stavby bude 

tato trať spojovat výše uvedená města a trasu mezi San Franciscem a Los 

Angles (obr. 7) by díky traťove rychlosti  až 350 km/h mě l i  provozované 

soupravy  zvládnout za 2:30 h. Toto by mě lo výrazně zlepšit současný 

stav železniční dopravy v Cali fornii .  Přímé spojení mezi SF a LA 

v současnosti  neexistuje. Společnost Amtrak provozuje vlaky z LA do 

Oaklandu, kde l idé směřující do SF musí přestoupit  na autobusy, které je 

rozvezou do různých míst samotného SF. Celá cesta pak trvá cca 9 hodin. 

Přesto se ale objevují hlasy,  které celý projekt koridoru kri t izují a 

odmítají.  Tvrdí, že celková cena se vyšplhaá někam mezi 65 a 81 mil iard 

dolarů , což je výrazně více než oficiální odhady. Ty nyní říkají, že stavba 

téměř  1300 km trati  vyjde na 45 mil iard dolarů . Zároveň  existuje názor, že 

odhadovaný počet cestujících za rok bude místo 65-96 mil ionů pouze 23-

31 mil ionů , což by várazně snížilo budoucí př i jmy a v podstatě  

znemožni lo návratnost celého projektu.   
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Obr 7 
 

3.1. Koncepce projektu 
Cali fornský vysokorychlostní systém bude založen na konvečním způsobu 

provozu železniční dopravy, tedy klasické kolejnice po nichž jsou vedena 

dvojkolí souprav. Technologie by mě la vycházet z nejnově jších poznatků  
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železniční dopravy v Evropě a Asi i. Zejména bude využito zkušeností 

japonských železničních společností, kde vlaky Series 500 a 700 dosahují 

rychlostí kolem 300 km/h, zároveň ale byly testovány už př i  rychlostech 

téměř 480 km/h. Stejně tak se konstruktéř i  a projektanti chtě j í  inspirovat  

u francouzkých TGV a AGV. Několik dalších vysokorychlostních systémů 

bylo uvedeno do provozu např . v Korei, na Taiwanu nebo v Č íně . Velmi 

úspěšně fungují španě lská AVE. Všechny tyto zkušenosti ukazují, že 

vysokorychlostní tratě založené na konvenčním principu představují  

technicky pokroč i lé a př i tom ekonomicky efektivní řešení. Druhou 

zvažovanou technologi i byl systém Maglev. Ta byla ale odmítnuta ze dvou 

důvodů . Za prvé by Maglev nedokázal obsloužit všechna požadovaná 

místa podél trati . Ve vysoce urbanizovaných oblastech totiž bude nutné, 

aby plánovaný koridor vedl v místě j iž existující železniční trati a aby 

tuto trať sdílel s j iž provozovanými železničními spoj i . Maglev by naproti  

tomu potřeboval svoje vlastní dopravní tě leso, pro které by se musel nají t 

j iné vhodné místo, a tak by se eliminovala jedna z největších výhod – 

doprava rychlými vlaky přímo do center měst. Druhým problémem jsou 

nulové zkušenosti  s komerčním provozováním Maglevu ve světě. 

V Shanghai sice j iž otevřeli asi 35 km trasu z města na letiště, nicméně 

tento systém ani vzdáleně nedemonstruje komplexní meziměstské 

přepravní vztahy. Nakonec i samotná Č ína se př i  stavbě své rozsáhlé 

vysokorychlostní železniční sítě rozhodla pro konvenční železniční 

systém.  

O tom, jaké soupravy by mě lo na této trati jezdit je jen málo informací. 

Zatím to vypadá tak, že budou vyvinuty zcela nové jednotky (obr. 8). Ty 

by mě ly mít kapacitu až 1300 osob a bude možné spoj it dvě do jedné tak, 

aby v dopravní špičce mohlo být přepraveno více cestujících najednou. 
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Obr 8  
 

3.2. Bezpečnost 
Velká diskuze se vede ohledně bezpečnosti celého systému. Mnoho l idí 

má ještě  bohužel v živé pamět i  nedávnou tragickou nehodu vlaku 

Metrolink v Cali fornii. Dostatečně si lně nicméně působí argumenty, že 

např iklad v Japonsku ani ve Franci i během 44, resp. 27, let provozu 

vysokorychlostních tratí ještě nedošlo k žádnému úmrtí cestujícího 

v souvislosti se samotnou dopravou. Druhou stránkou věci je, že se jíž 

nikdo nezmiňuje o Německu a nehodě vlaku ICE u Eschede. 

Nicméně  bezpečnost tohoto systému má být skutečně zajištěna 

v maximální možné dostupné míře: 

•  Žádné úrovňové křížení s dalšími dopravnímy módy 

•  Celá trať  vedena jako dvojkolejná 

•  Centrální řízení dopravy s možností automatického zastavení vlaku 

v případě nepředvídané události (zemětřesení, předmět na trati, 

apod.) 

•  Těžké nákladní vlaky nebudou mít př ístup na tuto trať 

•  Přenos návěstí  na hnací vozidlo 
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3.3. Výhody navrhovaného řešení 
•  Vysoká kapacita přepravy, možnost současné přepravy urč i tého 

objemu zásilek s vysokým poměrem cena/hmotnost 

•  Bezpečný a spolehlivý způsob dopravy za méně  než poloviční cenu 

ve srovnání se stavbou dalších dálnic nebo letišť 

•  Od zahájení provozu nevyžaduje další f inanční podporu z veřejných 

rozpočtů  

•  Vyhovuje požadavkům cestujících různých kategorií (turisté, 

bussines, apod.) 

•  Rychlá a konkurence schopná přeprava mezi velkými městy 

s množstvím navazujících spojů reginálního charakteru 

•  Vzhledem k umístění nádraži v centrech měst je doba cesty podle 

jízdního řádu skutečnou cestovní dobou 

•  Menší cestovní náklady než př i  cestě automobilem nebo letadlem 

•  Jedna z variant zajištění mobil i ty obyvatelstva v případě situací 

známých jako energetická krize 

•  Vysoká časová spolehlivost 

•  Vysoká míra bezpečnosti 

•  Možnost zvyšovat kapacitu s minimálními finančními náklady a 

prostorovými požadavky 

•  Odlehčení přetíženým dálnicím 

 

 

4. Závěr 
V USA se nyní objevují snahy o oživení i  několika dalších projektů  

vysoko nebo středně rychlostních tratí v různých státech. Otázkou je, zda 

se po celkově neúspěšném působení státem vytvořené společnosti  Amtrak 

najde ochota l idí ve federálních i státních úřadech financovat další 

železniční projekty.  Většina zodpovědných l idí si uvědomuje potřebu 
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většího využit í železnice z ekonomických, ekologických a energetických 

důvodů . Zároveň všask také upozorňují na to, že přesvědč i t  národ 

automobil istů  k častě jšímu využití vlaků , bude úkol složitý, možná 

dokonce nemožný. 
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