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PRAHA, 23. dubna 2020

Vznikl první technický návod pro
projektanty VRT v České republice
Správa železnic učinila další významný krok v přípravě
vysokorychlostních tratí (VRT). Po roce intenzivních prací dokončila
Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý milník,
neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se
díky tomu posune od stovky metrů širokého koridoru do podrobnosti
konkrétních dotčených pozemků.
Správa železnic manuál vytvořila ve spolupráci se SNCF International na základě smlouvy,
kterou podepsalo nejvyšší vedení obou společností vloni v dubnu. Spolupráce spočívala ve
zpřístupnění francozského know-how v přípravě, výstavbě i provozování VRT. Za rok intenzivní
spolupráce se uskutečnila celá řada workshopů, prezentací i praktických ukázek přímo na
francouzské síti VRT. „Tvorba samotného manuálu a s tím spojené přenesení prověřených
francouzských řešení do podmínek české železnice byly poté v gesci odborníků naší
společnosti,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Manuál je komplexním materiálem, který bude vodítkem projektantů při návrhu VRT ve všech
profesích. Díky dlouholeté zkušenosti SNCF je navrhované řešení nákladově efektivní nejen ve
fázi výstavby VRT, ale také při budoucím provozu a zajišťuje snadné udržování bez
významného narušení dopravy. Bere také maximální ohled na životní prostředí a umožňují trať
v maximální možné míře přizpůsobit okolní krajině. Přitom je vše v souladu s celoevropskými
specifikacemi pro interoperabilitu (TSI), které zajistí hladký provoz vysokorychlostních vlaků
různých dopravců. Francouzské řešení se velmi dobře hodí pro většinu VRT připravovaných
v rámci vládního programu Rozvoje rychlých železničních spojení v ČR.
Manuál zpracovalo samostatné oddělení přípravy VRT Generálního ředitelství Správy železnic.
Kromě podkladů od SNCF International vycházelo také z konzultací s jinými zahraničními
odborníky a při implementaci bralo v potaz připomínky specialistů ostatních složek Správy
železnic. Na základě zkušeností z praktické aplikace může být manuál v budoucnu
aktualizován.
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