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Resumé
Předmětem disertace je příměstská a regionální železniční osobní doprava v Jihomoravském kraji a
možnosti jeho zefektivnění v časovém horizontu zhruba do roků 2015 – 2018. Potenciály zefektivnění
jsou zkoumané hodnocením různých variant: První těžiště práce jsou varianty jízdního řádu a provozu,
které se vzájemně odlišují následujícimi kriterii:
 Napojení vedlejší tratě na hlavní tratě příměstské dopravy (přestupy, přímé linky nebo
skupinové vlaky)
 Obslužnost zastávek v příměstské dopravě (jen zastávkové vlaky, nebo i spěšné vlaky či
integrace rychlíků do regionální dopravy)
 Zapojení příměstské dopravy do města (klasicky železniční nebo vlakotramvaj)
 Případně přízpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky (přízpůsobení
intervalů nebo kapacit jednotlivých vlaků)
Druhé těžiště jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně včetně nového
návrhu zjednodušené přestavby. Spojujícím prvkem mezi první a druhé části jsou varianty jízdního
řádu a provozu se vlakotramvaji, které zjednodušenou přestavbu umožňuje. Hlavní výsledky jsou
interní náklady jednotlivých variant z hlediska objednavatele dopravy, jak absolutně, tak i v poměru k
provoznímu výkonu. Závěr tvoří doporučení pro dopravce, pro výrobci železničních vozidel a pro
Českou Republiku, Jihomoravský kraj a Město Brno jako zodpovědné celky veřejného sektoru.

Abstract
The subject of this thesis ist the suburban and regional railway passenger transport in the Southern
Moravian province (southeastern Czech republic) and the possibilities of increasing its efficiency on a
timescale lasting until about 2015-18. The potentials of increasing efficiency are identified by
assessing of various variants: The first focus of the paper are variants of schedules and operation,
distinguished by the following criteria:
 Connection between branch lines and the suburban main lines (changing, direct routes or
coupling of through coaches)
 Service of halts in suburban transport (only stopping trains or also regional expresses or
integration of fast trains into the regional transport system)
 Embedding of the suburban services into the city (conventional heavy rail or tram-train)
 Eventually adjustment of the transport capacity to the time variations in the demand.
The second focus are variants of the conversion of the railway junction and main station in Brno
including a new draft of a simplified reconstruction. The first and the second part are related by the
variants of schedules and operation with tram-train-services, which make the simplified conversion
possible. The main results are the internal costs of the variants from the point of view of the public
transport authorities, in absolute figures as well as in proportion to the traffic performance. As a
conclusion, there are recommendations for transport operators, rolling stock manufacturers and the
Czech Republic, the Southern Moravian province and the City of Brno as the responsible territorial
authorities.
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1 Úvod
1.1 Cíl a předmět přáce: Zvýšení nákladové efektivnosti
Městská, příměstská a regionální veřejná doprava je v celé Evropě zpravidla do značné míry
financovaná dotacemi z veřejných rozpočtů. Poskytnutí těchto dotaci, bez kterých by existovala
veřejná doprava zřejmě jen ve mnohém menším rozsáhu a horší kvality, je odůvodněno následovně:





Veřejná doprava má zpravidla menší externí náklady, než individuální automobilová doprava.
Z důvodů politické přijatelnosti nejsou náklady individuální automobilové dopravy, způsobené
znečištěním ovzduší, dopravními nehodami a přetížením silnic do plné míry internalizované.
Atraktivní veřejná doprava je proto dotovaná jako méně škodlivá alternativa, může však
přispět i k prosazení omezení či finančního znevýhodnění individuální automobilové dopravy a
představuje určitou přípravu pro případ nedostatků a zdražení fosilních nosičů energie.
Obslužnost území veřejnou dopravou zajistí určitou mobilitu i pro osoby, které z finančních,
věkových, zdravotních či jiných důvodů dočasně nebo permanentně nemají možnost použití
automobilu. Tím přispěje i k sociálnímu i hospodářskému rozvoji regionu.
Částečně je veřejná doprava, zejména železniční, charakterizovaná velkými fixními náklady k
jejímu poskytnutí a stálými mezními náklady jejího použití, což znamená, že jízdné,
pokrývající všechny náklady, by bylo neefektivní.

Efektivnost poskytnutí veřejné služby se dá vyjádřit v poměru žádoucích účinků k nákladům poskytnutí
služby. Těžiště této práce jsou náklady obsluhy železniční dopravou. Monetarizace (kvantifikace a
hodnocení) žádoucích konečných účinků je velmi složitá: Pro kvantifikace zmenšení individuální
automobilové dopravy by bylo třeba aspoň podrobné modelování dopravní poptávky, hodnocení
ostatních účinků je ještě komplikovanější.
Proto je v této práci zohledněna především nákladová efektivnost, jejími výsledky jsou varianty
jízdního řádu a provozu s nejmenšími náklady v poměru k rozsahu nabídky (vyjádřeno ve vlkm /rok) a
ke kvalitativním kritériím. Z těchto výsledků jsou odvozené doporučení jak pro odpovědné politické a
správní orgány, tak i pro dopravce a výrobce kolejových vozidel.
Práce se naopak nevěnuje přílivu nebo odlivu cestujících nebo rozvoji tržeb z prodeje jízdenek. Je
předem dáno rozpětí reálných provozních výkonů, každopádně nejde o to, jaký rozsah veřejné
dopravy je z ekonomického hlediska optimální nebo „správný“.

1.2 Příměstská a regionální železniční doprava
Veřejná doprava bývá městská, příměstská, regionální a dálková, kolejová i silniční, v širším smyslu i
vodní a letecká. Železniční doprava má v systému veřejné dopravy zpravidla páteřní funkci: Kde
dochází k překrývání různých proudů cestujících a tím k větším zatížením některých tras veřejné
dopravy mohou být oproti autobusové dopravě vyšší náklady na infrastrukturu a vozidla opodstatněné
efektivnějším využitím řídicího personálu a větší atraktivitou kolejové dopravy, která je daná
následujícími výhodami:






Větší rychlostí jízdy na dobře vybudovaných tratích i uvnitř osídlení
Nezávislost na dopravní situaci (zácpy, počasí atd.)
Větší, prostornější a tím komfortnější vozidla
Snazší přeprava kočárků a jizdních kol
Příjemnější dynamika jízdy

Zvýšení nákladové efektivnosti je v oblasti železniční příměstské a regionální dopravy zvlášť
zajímavým úkolem: Oproti autobusové dopravě jsou možné různé varianty jízdního řádu a provozu,
neboť vlaky mohou být dělené, doplňkovými vozy zesílené, mohou být tvořené skupinové vlaky. Na
dobře vybudovaných tratích jsou možné značné úspory času díky projíždění menších zastávek
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zrychlenými vlaky. Mohou být nasazeny elektrické, motorové nebo hybridní soupravy a v poslední
době i vlakotramvaje, pojíždějící nejen železniční, ale i tramvajové koleje. Větší potenciál úspor lze
očekávat i proto, že se jedná o tradiční monopolizovaný a zestátněný obor, zatímco konkurující si
autobusová doprava je mnohem častěji provozována soukromými ziskovými subjekty, které se
nachází v určitě formě hospodářského soutěže.
Jako příměstská a regionální železniční doprava byly úplně zohledněny osobní a spěšné vlaky, které
jsou objednané a dotované krajem. Meziměstské rychlíky, které jsou objednané a dotované státem a
částečně integrované do krajského integrovaného dopravního systému, jsou zohledněny jen
z hlediska počtu cestujících na regionálních cestách, nedotovaná železniční doprava (vlaky EC,IC,SC)
nebyla zohledněna vůbec. Tramvajová doprava byla zohledněna z hlediska kompatibility a možných
synergetických efektů s variantně uvažovanou vlakotramvaji.
Těžiště práce je v jízdním řádu a železničním provozu, vyjímkou je výstavba infrastruktury, která je pro
proveditelnost určitých variant nezbytná (například elektrizace vedlejší trati) a otázka přestavby
železničního uzlu Brna.

1.3 Jihomoravský kraj jako příkladní region výzkumu
Různé koncepce příměstské a regionální železniční dopravy vyžadují různé vlastnosti nasazených
vozidel. V Jihomoravském kraji, jako i na většině míst České Republiky, je vozový park příměstské a
regionální železniční dopravy velmi zastaralý a v blízké budoucnosti bude nezbytná jeho obnova
nákupem nových, nebo rekonstrukcí stávajících vozidel. Pro daný úkol je Jihomoravský kraj dobrým
příkladem i z hlediska jeho velikosti i velikosti jeho hlavního města, Brna: Železniční síť a přepravní
vazby jsou sice přehlednější, než například v Praze a středočeském kraji, zároveň velká spadová
oblast Brna a rozvětvěná železniční síť umožňují mnoho různých koncepcí jízdního řádu a provozu.
Železniční doprava má kolem Brna větší význam, než u menších krajských měst a kraj se snaží o
dynamický vývoj aspoň příměstské železniční dopravy.
Dále je Jihomoravský kraj jako příkladní region pro dané téma zvlášť zajímavý kvůli problematice
možných variant přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně, které je věnovaná celá
kapitola 6 včetně návrhu další, vlastní varianty s odhadem jejích nákladů, výhod a nedostatku ve
srovnáním s dosávadními varianty.
Podrobnější popis Jihomoravského kraje se nachází v kapitole 2.

1.4 Časový horizont výzkumu
Časový horizont práce je zhruba období 2015-2018, to znamená období, do kterého je myslitelná
rozsáhlá obnova vozového parku. Až do toho období jsou k dispozici konkrétní záměry o výstavbě
infrastruktury a o rozsahu dopravy na jednotlivých tratích. Všechny výsledky jsou v prognóze cenové
úrovně roku 2017.

1.5 Podstatný metodický postup: Srovnávací hodnocenění nákladů
různých variant nabídky
Možnosti zvýšení efektivnosti nejsou identifikované jako změny na podkladě současného provozu,
avšak tím, že jsou vytvořené a z hlediska jejích nákladů hodnoceněny různé varianty nabídky
regionální a příměstské železniční dopravy:
 Varianty jízdního řádu a provozu:
o Varianty napojení vedlejších tratí na hlavní trať příměstské dopravy
 Přestupy
 Přímé linky
 Elektrizace vedlejších tratích
 Použítí motorového pohonu i pod trolejí
 Nasazení hybridních souprav
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 Skupinové vlaky (Bezpřestupní spojení cestou dělení a spřáhlení souprav v
uzlových stanicích)
o Varianty obsluhy zastávek v příměstské dopravě
 Jenom osobní vlaky, zástavující ve všech stanících a zastávkách
 Osobní i spěšné vlaky, které zastaví v předměstím jen ve významních a
uzlových stanicích
 Případně integraci rychlíků do regionální dopravy
o Varianty zapojení příměstské dopravy do města
 Výhradně konvenční vlaky po železničních tratích
 Částečně vlakotramvaj (tram-train-jednotky, použijící i tramvajové tratě)
 Ukončení všech vlaků ve městě
 Částečně propojení protilehlých linek na průjezd přes město
o Varianty časové přizpůsobení přepravní kapacity
 Stálé přepravní kapacity přes celý den
 Přizpůsobení intervalů
 Dělení a zesílení vlaků na konečných stanicích
 Dělení a zesílení vlaků i na mezilehlých stanících
 Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
o Přesun hlavního nádraží (jíz zpracovaná a hodnoceněná varianta)
o Novostavba hlavního nádraží v centru (jíz zpracovaná a hodnoceněná varianta)
o Zjednodušená přestavba hlavního nádraží (v rámci této práci nově navržená a
hodnoceněná varianta)
Současný stav netvoří žádnou variantu, protože neodpovídá předpokládaným rámcovým podminkům
v časovém horizontu práce, jako „nulové“ byly však navržené a hodnoceněné varianty, které jsou
podobné dnešnímu provozu s modernějšími vozidly a hustějším jízdním řádem.
Metodický postup je charakterizovan následujícími hlavními kroky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkoumání předpokladu pro tvorbu variant jízdního řádu a provozu
Návrh variant jízdního řádu a provozu
Výpočet množstevních ukazatelů
Odhad nákladových sazeb
Výpočet nákladů variant jízdního řádu a provozu
Návrh varianty zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně se
závedením vlakotramvají
7. Odhad nákladů varianty zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
(s ohledu na dodatkové náklady variant jízdního řádu a provozu s vlakotramvají)

1.6 Orientační členění práce
Druhá kapitola se věnuje popisu Jihomoravského kraje a jeho železnice do té míry, která je potřebná,
aby práce byla srozumitelná i pro čtenáři, které daný region příliš neznají. Dále jsou zde na úrovni
celého kraje souhrnné informace, které jsou nezbytné pro tvorbu variant mimo problematiku
železničního uzlu Brna. Zejména se jedná o současný stav infrastruktury a záměrné výstavby, o
současném a očekávatelném zatížení vlaků, o krajem záměrném rozsahu vlakové dopravy a o prvcích
integrálního taktového grafikonu, které je třeba zohlednout a zachovávat.
Ve třetí kapitolě je popsaná metodika, kterou byly zjistěny předpoklady, tvořené a definované varianty,
výpočítané množstevní úkazatele, nákladové sazby a konečné výsledky. Za účelem přehlednosti jsou
přítom některé velmi podrobné popisy některých kroků umístěny v přílohách, na které je na příslušném
místě odkaz.
Čtvrtá kapitola je věnovaná nákladovým sazbám, to znamená specifickým, jednotkovým nákladům,
jako například náklady za jednu pracovní hodinu strojvedoucího nebo za jednu kWh trakční elektřiny
po odečtu ztrát.
Pátá a nejrozsáhlější kapitola je rozdělena na jednotlivé svazky, pro každý jsou zvlášť uvedeny
výchozí situace, varianty jizdního řádu a provozu a konečně i výsledky, to znamená náklady těchto
variant. Na konci této kapitoly jsou popsané a zhodnocené varianty s propojením více svazků.
V šesté kapitole je souhrnné téma kolejové infrastruktury v Brně, tedy zejména otázka přestavby
hlavního nádraží a železničního uzlu Brno. Po přehledu o vývoji této debaty v minulosti a představení
dosávadních dvou hlavních variant přesunu hlavního nádraží a jeho novostavby v centru je
11
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představen návrh zjednodušené přestavby, která je umožněna závedením vlakotramvají. Dále
obsahuje tato kapitola odhad nákladů této zjednodušené přestavby a na závěr srovnání celkových
nákladů a ostatních výhod a nedostatků těchto třech variant.
Sedmá kapitola je shrnutí významých výsledků, dále je zde posouzena spolehlivost, věrohodnost a
přenositelnost výsledků.
Úplným závěrem práce jsou v osmé kapitolě doporučení jak pro různé dotčené instituce veřejného
sektoru, tak i pro dopravce a výrobce kolejových vozidel.
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2 Rámcové podmínky pro železniční regionální a
příměstskou dopravu v Jihomoravském kraji
V této kapitole je stručně popsána sídelní, hospodářská a dopravní geografie Jihomoravského kraje,
dále obecné podminky pro rozvoj regionální a příměstské železniční dopravy na krajské úrovni.
Podrobnější informace je začleněna do kapitol jednotlivých svazků trati resp. do kapitoly o kolejové
infrastruktuře v Brně.

2.1 Základní geografie Jihomoravského kraje
2.1.1 Poloha Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj je jeden ze 14 vyšších samosprávných celků České Republiky, které jsou zařazeny
do evropského systému uzemních statistických jednotek jako regiony NUTS-III. Jihomoravský kraj leží
na jihovýchodním okraji České Republiky a sousedí s kraji Jihočeským, Vysočina, Pardubickým,
Olomouckým a Zlínském, s Rakouskem a Slovenskem (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Poloha Jihomoravského kraje v České Republice a v Evropě, zapojení na hlavní železníční síť. Výsvětlívky:
Modrá plocha: Česká Republika, červená plocha: Jihomoravský kraj; zelené čáry: hlavní klasické železnice, fialové
1
2
čáry: vysokorychlostní tratě, čarované linky: plánované tratě. Zdroje: Evropská komise , geografický server , vlastní
barevná úprava.
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Jihomoravský kraj je dotčen čtvrtým a šestém multimodálním panevropským koridorem. Zátímco
hlavní a největší město kraje je Brno, křížují se nejlépe vybudované železniční tratě těchto
mezinárodních koridorů ve stanici Břeclav. Na obrázku 2 je zobrazená současná železniční síť České
Republiky a Jihomoravského kraje. Důležité tratě celostátního významu, týkající se Jihomoravského
kraje jsou tahy 250/260 Břeclav – Brno – Česká Třebová – Praha a 330/270 Břeclav – Přerov –
Ostrava, které představují obě „tratě evropského významu“ a byly jako tranzitní koridory v posledních
letech rozsáhle modernizovány. Zatímco trať Břeclav – Přerov má význam především v nákladní
dopravě, jsou pro meziměstskou osobní dopravu důležitější tratě 250 Brno – Havlíčkův Brod – Kolín –
Praha a ještě jednokolejná trať 300 Brno – Nezamyslice – Olomouc/Přerov. Druhotný význam má
zatím neelektrifikovaná trať 240 Brno – Jihlava.

Obrázek 2: Poloha Jihomoravského kraje (červená plocha) v železniční síti České Republiky. Výsvětlívky: dvojité čáry:
dvou- nebo vícekolejné tratě, slabé čáry: jednokolejné tratě; černé čáry: elektrifikované tratě, šedé čáry:
3,4
neelektrifkované tratě. Zdroj: České Drahy

2.1.2 Topografie5,6
Jihomoravským krajem probíhají hlavní vodní toky Morava a Dyje s přítoky Svratkou a Svitavou, které
protékají Brnem. Nížiny jihovýchodní části kraje (úval Moravy, částečně i Dyje a Svratky) mají ještě
panonský charakter, ostatním částem dominují vrchoviny: Na západní straně od Znojma do Tišnova
výbežky Českomoravské vrchoviny, na severu Moravský kras a Ždánický les, na východě Bílé
Karpaty. Zatímco v panonské krajině je relativně jednoduchá výstavba kvalitních železničních tratích
(koridorové tratě 250 jižně od Brna a 330 mají traťovou rychlost 160 km/h, z hlediska železničního
spodku a svršku ještě víc), překáží kopcovitý až horský terén v ostatních částech kraje železnici
citelně silněji, než silniční síti: Traťový úsek Brno – Česká Třebová má i jako koridorová trať traťové
rychlosti převážne jen 80-120 km/h, pro vlaky s naklápěcí technikou 100-140 km/h7, i v regionální
dopravě jsou některé tratě vedeny kvůli geomorfologii nepříznivě s nízkými traťovými rychlostmi,
objížďkami a nepřiměřenými vzdálenostmi zastávek od center obcí.
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Obrázek 3: Geografická mapa Jihomoravského kraje. Zdroj: Český statistický úřad

2.1.3 Sídelní struktura
Jihomoravský kraj (mapa viz obrázek 3) má rozlohu 7200 km², na kterých bydlí 1,130.000 obyvatel9.
Významná města jsou10:










Brno: 370.000 obyvatel (hlavní město kraje)
Znojmo: 35.000 obyvatel (okresní město)
Hodonín: 26.000 obyvatel (okresní město)
Břeclav: 26.000 obyvatel (okresní město)
Vyškov: 22.000 obyvatel (okresní město)
Blansko: 20.000 obyvatel (okresní město)
Kyjov: 12.000 obyvatel
Veselí nad Moravou: 12.000 obyvatel
Boskovice: 11.000 obyvatel

Hustota obyvatelstva11 je se zhruba 160 osobami na km2 v České Republice mírně nadprůměrná.
Uvnitř kraje mají nejvyšší hustotu obyvatelstva město Brno a jeho předměstí (okres Brno-Venkov),
mezi ostatními okresy jsou urbanizovanější Blansko (114 osob/km2) a Hodonín (144), střední hustoty
obyvatelstva mají okresy Břeclav (104) a Vyškov (98). Výrazně menší zalidnění má okres Znojmo s
pouhými 70 osobami na km2.

2.1.4 Demografická a hospodářská struktura12,13,14,15
Z hlediska demografického vývoje a hospodářské struktury lze Jihomoravský kraj rozdělit na tři oblasti:
1. Město Brno a jeho šírší předměstí je charakterizováno nadprůměrnými mzdami,
podprůměrnou nezaměstnaností a s vyjímkou okresu Brno-město, kde pravděpodobně působí
suburbanizace, i narůstem obyvatelstva. V Brně dominuje zaměstnanost v třetím (obslužném)
sektoru, v předměstí v druhém (průmyslovém).
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2. V jihovýchodním výbežku kraje, mírně urbanizováných středně velkých městech Břeclav,
Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou, pracují nejvíce lidé v průmyslovém sektoru, tradici má
v této oblasti těžba uhli (lignitu), ropy a plynu, chemický a sklářský průmysl a výroba
stavebních hmot. Mzdy jsou v této oblasti mírně podprůměrné, nezaměstnanost nadprůměrná,
převláda úbytek obyvatelstva.
3. V jihozápadní části kraje, se Znojmem jako jediným významným městem, je nejsilnější sektor
zemědělství. Průměrné mzdy jsou tam v celém kraji nejnižší a nezaměstnanost nejvyšší.
Obyvatelstvo je ve srovnání s plochou malé, ale stabilní. Nejhorší je situace ne v samotném
městě Znojmě a jeho bezprostředním okoli, ale v obcích, které jsou vzdálenější od měst,
například severozápadně od Znojma nebo mezi Znojmem a Mikulovem.
Ekonomická charakteristika celého kraje odpovídá zhruba jeho sídelní charakteristice s druhým
největším městem České Republiky: Dosažená ekonomická úroveň je zhruba v průměru České
Republiky, což po odečtu zřejmě nejvyšších hodnot hlavního města Prahy znamená lepší postavení
ve srovnání ostatních krajů.

2.2 Hlavní přepravní vztahy ve veřejné dopravě16

Obrázek 4: Hlavní přepravní proudy ve veřejné hromadné dopravě, přesahující 100 cest/24h, prognózované modelem
17
pro rok 2030. Zdroj: Prognostická část Generelu dopravy

Nejvýznamnější cíl cest ve veřejné dopravě v Jihomoravském kraje je přirozeně jeho hlavní město,
Brno. Jak je vidět na obrázku 4, převládají ve značných částech kraje však regionální střediska:
Znojmo na jihozápadě, Břeclav, Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou na jihovýhodě, Vyškov a
Blansko na severu. Ojediněle jsou vidět i místní dojížďková centra jako například Mikulov, Dubňany,
Ivančice, Boskovice nebo Slavkov u Brna. Na severozápadní hranici kraje jsou významné přepravní
proudy v regionální dopravě přes hranici kraje, pro značnou část kraje Vysočina je Brno nejdůležitější
centrum a nachází se i v přijatelné vzdálenosti pro každodenní dojíždění. Až do 31.12.2004 byla
hranice Jihomoravského kraje bezprostředně za Tišnovem, potom se však přípojilo 24 obcí
severozápadně od Tišnova, které dříve byly součástí kraje Vysočina, do Jihomoravského kraje18,19.
Současně s rozšířením kraje byl rozšířeni IDS JMK do současných hranic u Níhova a Nedvědic20.
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2.3 Výchozí stav železniční infrastruktury
Současný stav železniční infrastruktury je zobrázen v obrázku 5:

Obrázek 5: Přehled o současném stavu železniční infrastruktury Jihomoravského kraje. Tlusté čáry: dvoukolejné tratě,
slabé čáry: jednokolejné tratě; červené čáry: tratě elektrizované trakční soustavou 25 kV / 50 Hz, zelené čáry: tratě,
21,22
.
elektrizované trakční soustavou 3 kV =, šedivé čáry: neelektrifikované tratě. Zdroj: České Dráhy

2.3.1 Železniční infrastruktura v Brně
Při modernizaci tzv. „koridorových“ tratí, představující transevropské koridory podle koncepce TEN,
byly zatím vynechány hlavní železniční uzly, jakými jsou na území Jihomoravského kraje Brno a
Břeclav. V Brně je kromě velké investiční náročnosti přestavby železničního uzlu jedním důvodem
ipřestaveb železničních uzlu jedním důvodem i dlouholetá debata o variantách přestavby železničního
uzlu – s přesunem hlavního nádraží nebo s jeho ponecháním v současné poloze. Tato otázka se týká
tématu variant jízdních řádů a provozu příměstské a regionální dopravy zejména z hlediska možného
zavedení vlakotramvaje a tím umožněné zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Varianty rozvoje
kolejové infrastruktury v Brně jsou včetně všech předpokladů a výsledků přehledně a uceleně
představeny v kapitole 6.

2.3.2 Železniční infrastruktura mimo Brno
2.3.2.1

Současný stav železniční infrastruktury

Co se tyče stavu infrastruktury lze seřadit železniční tratě na území Jihomoravského kraje
následovně23:




Nejlépe vybudované tratě jsou již zmíněné „koridorové“ tratě: (Bratislava-) Lanžhot – Břeclav –
Brno – Letovice (-Česká Třebová – Praha) jako součást VI. panevropského koridoru a (Wien-)
Břeclav – Moravský Písek (-Přerov – Ostrava) jako součást IV. panevropského koridoru. Tyto
dvoukolejné, elektrifikované tratě jsou, kromě železničních uzlů Brno a Břeclav, kompletně
modernizované, v rovinatých úsecích převážně pro rychlost 160 km/h, v kopcovitém terénu
severně od Brna v rozpětí 80-120 km/h, pro vlakys naklápěcí technikou až 140 km/h.
Trať Brno – Tišnov – Níhov (-Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Kolín) hrála před
výstavbou koridorové trati přes Českou Třebovou role hlavního spojení Brno – Praha a proto
byla v 80. letech 20.století relativně rozsáhle modernizována. Trať je dvoukolejná,
elektrizovaná, zabezpečovací systém je relativně moderní a výkonný, stanice jsou plně
peronizovány, traťové rychlosti jsou převážně v rozpětí 100-120 km/h.
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Trať Brno – Sokolnice/Blažovice – Vyškov – Nezamyslice (-Olomouc/Přerov) je sice
elektrizována, kvůli tomu, že je převážně jednokolejná a zabezbečovací zařízení jsou
částečně zastaralé však kapacitně neodpovídá silným dopravním vztahům na relaci Brno –
Přerov/Olomouc/Ostrava, traťové rychlosti jsou v pořádku 90 km/h.
Trať Brno – Blažovice – Slavkov – Nesovice – Kyjov – Veselí nad Moravou má z kapacitného
hlediska výhodu, že je dvoukolejná, není však elektrifikovaná, traťová rychlost je převážně 80
km/h a zabezpečovací zařízení jsou zastaralé.
Trať Brno – Střelice – Zastávka u Brna (-Náměšť nad Oslavou – Třebíč – Jihlava) je
jednokolejná, neelektrifikovaná a má převážně zastaralé zabezpečovací zařízení. Kopcovitý
až horský terén je důvodem pro nízké traťové rychlosti (60-80 km/h).
Tratě
o Střelice – Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou
o Břeclav – Mikulov – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo
o Znojmo – Moravské Budějovice (-Okříšky) a
o Rohatec – Sudoměřice nad Moravou – Veselí nad Moravou
patří k lepší kategorii tratí regionálního významu: mají na většině úseků traťovou rychlost 80
km/h, zabezpečovací zařízení však jsou zastaralé nebo chybí vůbec.
Ostatní tratě mají zpravidla traťové rychlosti 30 – 50 km/h, chybějící nebo úplně zastaralé
zabezbečovací zařízení, místně stavěné výhybky.

2.3.2.2
2.3.2.2.1

Záměrná výstavba železniční infrastruktury
Oficiální scénář

Infrastrukturní záměry Generelu dopravy24 a Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje
železniční dopravou25 lze třídit na následující skupiny:
1. Projekty, o kterých podle etapizace v Generelu dopravy pravděpodobně nejpozději v době
ukončení této práce už bude definitivně rozhodnuto, a které mají být do časového horizontu
práci hotové:
 Přestavba stanice Břeclav
 Zdvoukolejnění tratě Brno – Nezamyslice a Křenovická spojka mezi tratí 340 ze směru
Veselí nad Moravou – Kyjov a tratí 300 ze směru Brno – Újezd u Brna
 Elektrizace Brno – Rapotice (-Jihlava), případně zdvoukolejnění úseku Střelice – Zastávka
u Brna nebo Tetčice
 Další dílčí projekty, které sice nejsou v etapizaci Generelu dopravy, ale vyskytují se v
textové části a v Koncepci dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje železniční
dopravou jsou uvedeny jako prioritní:
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Moravské Bránice – Ivančice
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Šakvice – Hustopeče
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Tišnov – Nedvědice
2. Projekty, které mohou být po ukončení práce ještě ovlivnitelné, a mohou být ukončené před
horizontem práce, neboť jsou uvedené v etapě železniční dopravy IDS 2013:
 Boskovická spojka pro bezúvraťové jízdy Brno - Boskovice
 Modernizace a elektrizace Hrušovany u Brna – Židlochovice
 Různé nové zastávky
3. Projekty, které nebudou ukončené před horizontem práce, a které budou ještě ovlivnitelně k
ukončení této práce:
 Elektrizace Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou
 Elektrizace některých vedlejších tratí, například Střelice - Moravské Bránice –
Ivančice/Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou – Hodonín, Šakvice – Hustopeče, Tišnov
– Nedvědice.
Zastavení provozu nebo zrušení některých trati: Současně jsou tratě 257 Mutěnice – Kyjov a od
9.12.2007 i 847 Sudoměřice nad Moravou – Skalica na Slovensku mimi osobního provozu. Obě tratě
však dosud nebyly zrušené26, což mohlo být překážkou pro jejích oživení které je návrženo
v optimistických variantách na svazku trati Břeclav-Hodonín.
Podrobnější popis záměrných výstaveb je najít ve kapitolech podle svazků tratí.
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Závěrem lze konstatovat, že v horizontu práce mají být řešeny hlavní kapacitní problémy, a sice
železniční uzly Brno a Břeclav a trať Brno – Přerov. S vyjímkou elektrizace trati Brno – Rapotice a
ojedinělých případů zvýšení tratových rychlostí na některých vedlejších tratích ale nebudou zvýšeny
traťové rychlosti, ani nebude provedena elektrizace - proto je ještě aktuální srovnávat možné jízdní
doby s novými vozidly a zhodnotit nutnost elektrizace a zvýšení traťových rychlostí různých tratích vůči
nasazeni nových motorových vozidel, zejména z hlediska potřeb integrálního taktového jízdního řádu.
2.3.2.2.2

Jiné scénáře

Zkušenosti z minulosti ukazují, že časové harmonogramy výstaveb železniční infrastruktury jsou velmi
často příliš optimistické, a většina projektů je realizována se značným zpožděním.27 Je velmi
pravděpodobné, že aspoň části výše uvedených projektů odchylně od etapizace Generelu dopravy
nebudou v horizontu této práci ukončeny. Například velké projekty výstaveb trati Praha – Norimberk a
Praha – Linec „čekají“ mnohem déle na realizaci a mají podle celostátních koncepcí vyšší prioritu, než
trať Brno – Přerov. Proto je třeba brát do úvahy následující scénáře:
 Mírné a rovnoměrné zpoždění nemá příliš velký dopad na relevance této práci, navržené
varianty mohou být tím pádem realizované o něco později, možná v odlišných lhůtach dle
svazků tratí.
 Problematičtější je, když realizace některých významnějších projektů bude o velkou dobu
zpožděna nebo pokud se objeví jiné koncepce, které tyto projekty už vůbec nezahrnují.
Největší nejistotu v tomto smyslu představuje výstavba trati Brno – Nezamyslice (Přerov/Olomouc), možná je takové zdržení podstatné u všech projeků. Vzhledem k pracovní
náročnosti není celá práce provedena ve velkém množství scénářů podle kombinací
myslitelných zpožděných projektů, je ale užitečné zhodnotit varianty i podle toho, zda vyžadují
spíše celý rozsah záměrné výstavby infrastruktury, zda jsou zrealizovatelné dokonce i na
stávající infrastruktuře.
Vzhledem k pravděpodobnosti značných zpoždění při výstavbě infrastruktury byl vybrán jako časový
horizont této práce období 2015-2018 (rok 2017 z hlediska indexování nákladů), přesto že bližší
časový horizont Generelu dopravy je rok 2013. 2017 je i reálný termín dokončení prvních fázi
přestavby železničního uzlu Brno (viz 6.1)
Ve třech případech se vychází záměrně z optimističtějšího stavu infrastruktury, než je možné
současně v horizontu práce očekávat:
 Stanice Bzenec-křížování je podle Generelu dopravy sice termínovano jen za horizontem
práce, příneslo by však takové zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení provozu, že s ním
bylo počítano
 Zvýšení traťové rychlosti z minimálně 40 na 100 km/h mezi Valticemi a Hrušovany nad
Jevišovkou na všech úsecích, kromě jedné chybějící nebo nedostatečné přechodnice
západně od Mikulova a jednoho oblouku s poloměrem 470m východně od Novosedel, je
potřebné pro realizaci celokrajského schématu integrovaného taktu (viz 2.6.2).
 Zdvoukolejnění úseku Střelice – Zastávka u Brna je sice v Generelu dopravy doporučeno,
není ale současně v žádných jiných plánech výstavby železniční infrastruktury. Bez něj se
však nezdá, že by byl realizovatelný záměr půlhodinového taktu příměstské dopravy až do
stanice Zastávka u Brna s vyhovujícími časovými polohami vlaků pro přípoje ve Střelicích.

2.4 Záměr kraje o rozsahu železniční osobní dopravy28,29
Výkony regionální a dálkové dopravy mají podle představ kraje, jako objednavatele výkonů
v regionální dopravě, do roku 2013 (oproti roku 2003) růst o zhruba 50% (ze 155 na 240 tisíc
vlakokilometrů za týden v regionální a ze 32 na 50 tisíc vlakokilometrů za týden v rychlíkové dopravě).
Výkon regionální dopravy má do roku 2030 narůst dokonce o zhruba 75% na 275 tisíc vlakokilometrů
za týden. Narůst, zobrázený v obrázku 6 je způsoben zejména na příměstských traťových úsecích
v blízkosti Brna, kde mají být frekvence vlaků zdvou-, občas i ztrojnásobené, na ostatních tratích
(kromě linky Břeclav – Hodonín – Veselí nad Moravou) lze očekávat spíše stagnaci, v některých
případech i zastavení dopravy. Nadprůměrný narůst regionální dopravy je záměrem na svazcích tratí
Sever a Severozápad, které jsou většinou blízko k Brnu a mají málo odbočných tratí, podprůměrně má
růst vlakový výkon na svazcích Jihozápad a Břeclav – Hodonín.
Stejně jako u projektů výstavby infrastruktury bylo oproti Generelu dopravy pesimistictěji
předpokládano, že záměr rozsahu dopravy pro rok 2013 bude realizován v roce 2017.
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Obrázek 6 vlevo: celkový záměrný vlakový výkon podle dálkové a regionální dopravy a svazků tratí pro etapy 2013 a
2020 – 2030. (vlakový výkon dálkové dopravy pro etapu 2020-2030 byl předpokládán stejný jako pro etapu 2013).
Vpravo: záměrný relativní narůst vlakového výkonu podle svazků tratí, dálkové a regionální dopravy pro etapy 2013
a 2020 – 2030.
30

31

Zdroje: Generel dopravy a pracovní výstupy jeho autorů . Status quo = 2003.

32,33

Obrázek 7: Záměrné rozšíření nabídky podle Generelu dopravy
výkonů pro období 2015-2018.

a z toho odvozené rozpětí reálných vlakových

V obrázku 7 jsou i zobrázené rozpěti provozných výkonů dle svazků tratí, předpokládané za reálné pro
návrh variant.
Podrobnější popis záměru kraje o rozsahu dopravy lze najít v kapitolách o jednotlivých svazcích tratí.
(viz 5.2.1.3, 5.3.1.3, 5.4.1.3, 5.5.1.3, 5.6.1 a 5.7.1.3)

2.5 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS
JMK)34
Od 1.ledna 2004 se rozvíjí integrovaný dopravní systém Jihomoravského Kraje (IDS JMK) postupně
v etapách – nejdřív šlo o 112 obcí v okolí Brna, do 1.července 2007 byl již několikrát rozšířen
(poslední etapa viz obrázek 8). Zatím pokrývá IDS JMK 41% rozlohy a 50% všech obci
Jihomoravského kraje, kde bydlí 65% jeho obyvatel. IDS JMK je koordinován firmou KORDIS, která je
společným vlastnictvím Jihomoravského kraje (51%) a Statutárního města Brna (49%)35. KORDIS
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spolupracuje s Českými dráhami, Dopravním podnikem města Brna a velkým množstvím
autobusových dopravců. Vzhledem k jednotnému tarifu vystupuje KORDIS vůči veřejnosti a
cestujícími čím dál více jako jednotný poskytovatel služeb hromadné dopravy na území IDS JMK,
vydává jízdní řády, zorganizoval přečíslovaní linek na jednotný systém a dokonce změnil označení
všech autobusových i tramvajových zastávek. Důležitým prvkem IDS JMK není ale jen jednotný tarif
(paralelně existuje tarif ČD), ale hlavně i zlepšení jízdních řádu ve smyslu četnosti, pravidelnosti a
návaznosti spojů. Strategií KORDISu je postavení kolejové dopravy jako páteřního systému a
vytvoření přestupních terminálů – místo souběžné dopravy a mnohých nepřehledných autobusových
linek mají mít cestující k dispozici taktovou dopravu na regionálních autobusových linkách, na kterých
dojíždí na přestupní terminál, kde mohou přestoupit na vlaky nebo MHD. K dosážení tohoto modelu
hromadné dopravy jsou jízdní řády železniční a tramvajové dopravy spíše na základě předchozího
stavu, upravené a rozšířené (provozní výkon železniční osobní regionální dopravy v celém kraji,
vyjádřeno ve vlakokilometrech, se v období 2003 – 2006 zvýšil o 7%36), autobusová doprava je však
zorganizovaná zcela nově, i s novým vedením linek, jsou nově vybraní autobusoví dopravci. Rok po
zahájení první etapy se zvýšil počet přepravených cestujících o 18%37, strategie páteřního systému
železniční dopravy je ve prospěch železniční dopravy, narůst počtu cestujících činil například na relaci
Brno – Tišnov 45%38. Cílem Jihomoravského kraje je rozšíření IDS na celé území kraje do roku
201039, to znamená, že v horizontu této práce pravděpodobně budou všechny tratě zaintegrované.

Obrázek 8: Plán regionálních linek IDS JMK, zdroj: www.kordis.cz stav k.1.7.2007

2.6 Podmínky (taktového) jízdního řádu nadkrajové úrovně
2.6.1 Stávající prvky taktové dopravy v okolí Jihomoravského kraje
Varianty jizdního řádu jsou realistické a smysluplné jen, když zohledňují stávající prvky (integrované)
taktové dopravy v sousedních krajích a zemích, protože není reálné, aby všichni sousedé přizpůsobili
jízdní řády na svém uzemí na změny v Jihomoravském kraji, a není z hlediska atraktivity veřejné
dopravy příjatelné, aby na hranicích kraje vznikly čekácí doby. Proto představují stávající prvky
taktové dopravy důležitý podklad pro tvorbu variant, i když v horizontu práce je myslitelné, že i jízdní
řády v sousedních krajích se mohou změnit.
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Sousední uzlové stanice lze podle dokonalosti taktu a přípojů v jizdním řadu 2005/6 rozdělit do
následujících skupin:
1. Stanice Přerov a Havlíčkův Brod jsou vzorné příklady symetrických taktových uzlů s příjezdem
ze všech směrů krátce před, a odjezdem krátce po taktovém času, a sice kolem celé sudé
hodiny.
2. Na většině stanic jsou přípoje optimalizovány ve smyslu symetrického uzlu jen pro některé
tratě nebo pro některé druhy vlaků. To této kategorie můžeme zařadit:
 Česká Třebová (mírné čekací doby mezi rychlíky)
 Kúty (symetrický taktový uzel jen pro osobní vlaky)
 Olomouc (dobré a pravidelné přípoje jen na geograficky spíše neužitečných relacích)
 Jihlava (dobré a pravidelné přípoje jen na geograficky spíše neužitečných relacích)
Komplexní systém vídeňské příměstské dopravy předurčuje možné polohy odjezdů a příjezdů
osobních vlaků do hraničních přechodů Rakousko/Česká Republika. Po elektrizaci trati do
Znojma jsou reálné příjezdy a odjezdy do Břeclavi kolem celé hodiny a do Znojma v 30.
minutě nebo obráceně. Ve stanici Laa/Thaya jsou příjezdy a odjezdy kolem 30. minuty.
3. Jen ojediněle se prvky taktového jízdního řádu vyskytují v oblasti Staré Město u Uherského
Hradiště – Kunovice – Bylnice - Trenčianská Teplá; Veselí nad Moravou –
Vrbovce/Sudoměřice nad Moravou.
Podrobný popis i tabulkový přehled prvků taktové dopravy v sousedních uzlových stanicích se
nalézá v příloze B.IV.

2.6.2 Návaznost mezi jednotlivými svazky tratí s taktovou dopravou
Integrální taktový jízdní řád je v České Republice současně realizován jen částečně a jeho další rozvoj
není tématem této práce. Je ale důležité, aby navrhované varianty byly v souladu s již existujícími
prvky nadkrajského integrovaného taktu, dalším cílem je zajištění co možná nejvíce dobrých přípojů
na uzlových stanicích uvnitř Jihomoravského kraje. Prioritu má přítom vytvoření funkčních
symetrických uzlů a přípojů v důležitejších relacích nesymetrických uzlů v regionu, samo Brno hlavní
nádraží však nemá plnit funkce jednoho velkého symetrického uzlu. Tento přístup, který sleduje i
KORDIS jako organizátor veřejné dopravy Jihomoravského kraje40 má následující důvody:






Příjezdy a odjezdy všech vlaků ve stejném čase by vyžadovaly na tak velkém uzlu jako je
Brno velkou kapacitu hlavního nádraží a přilehlých traťových useků
Jeden nebo dva časy příjezdů a odjezdů ve všech směrech, by znamenaly velkou špičkovou
zátěž v městské dopravě
V případě vedení několika linek příměstské dopravy po stejných traťových úsecích ve mestě
(například severojižní diametr, vlakotramvaj nebo trasa Brno-Horní Heršpice – Brno hlavní
nádraží – Brno Židenice) mohou odlišné doby příjezdů a odjezdů umožňit kratší interval na
těchto usecích
Počet cestujících jedoucích skrz Brno je zanedbatelná vůčí počtu cestujících do a z Brna41,
kromě toho jsou případné čekácí doby v kratších (například půlhodinových) intervalech v
Brněnské příměstské dopravě mnohem kratší, než v případě hodinového či dokonce
dvouhodinového taktu na okraji regionu.

Kvůli tomu, že Brno neplní funkci uzlu taktového jízdního řádu zasahují potřebné přípoje na železniční
dopravu mimo Jihomoravský kraj především jednotlivé svazky tratí a jsou zohledněny při tvorbě
variant podle svazku (viz 5.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1). Vyjímky, které způsobují určitou vazbu
mezi jízdnímy řády jednotlivých svazků tratí, jsou:
1. Rychlíky (Ostrava-)Přerov – Brno – Jihlava(-České Budějovice-Plzeň), jedoucí ve
dvouhodinovém intervalu s přípoji v symetrických uzlech Přerov a České Budějovice
2. Rychlíky (Praha-)Havličkův Brod – Brno – Břeclav (-Bratislava), jedoucí mezi Havlíčkovým
Brodem a Brnem ve dvouhodinovém intervalu s přípoji v symetrickém uzlu Havlíčkův Brod. Do
Břeclavi současně pokračují sice jen 4 páry vlaků (z toho dva v noci), podle Generelu
dopravy42 je ale plánována častější rychlíková doprava na tomto úseku, což má být
realizováno už v příštích letech. 43,a
a

stav v jízdním řadu 2005/6 (zdroj předpokladu integrovaného taktu). V jízdním řádu 2007 byla
rychlíková doprava na této trati doplňována čtyřmi páry rychlíků Brno – Vídeň a zpět.
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3. Další průjezd přímými dálkovými vlaky přes Brno je relace Břeclav – Česká Třebová, tam se
ale jedná především o vlaky EuroCity, které představují nedotovanou dopravu s časovým
polohami, které jsou určené mezinárodní dohodou a proto nejsou v rámci této práce
zohledněny.
4. Na severní straně Jihomoravského kraje leží tangencíální tratě, spojující jednotlivé radiály
z Brna, výhradně na území sousedních krajích, a zejména na trati Praha – Česká Třebová –
Olomouc – Přerov/Ostrava není reálné, aby hustá doprava se všemi přípoji na mnoha
uzlových stanicích byla přizpůsobena potřebám regionální dopravy v Jihomoravském kraji.
Jižně od Brna je situace jiná: tangenciální tratě Přerov-Břeclav-Znojmo-Okřísky-JihlavaHavličkův Brod leží ve velké části na uzemí Jihomoravského kraje a nejsou zvláště dokonalé
přípoje na Slovensko a do Rakouska, které by mohly být přerušeny. Proto je ovšem
smysluplné optimalizovat přípoje a vytvořit řetezec regionálních taktových uzlů na tomto tahu.
Podrobnější návrh krajského schématu taktové dopravy na úrovni svazků tratí je zobrazen na obrázku
9:
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Obrázek 9: návrh hrubého schématu taktového jízdního řádu pro Jihomoravský kraj.
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Obrázek 10: Vysvětlívky k Obrázek 9

Tento návrh vychází převážně z dnešních jízdních dob a frekvencí vlaků. Značná zrychlení jsou
potřebná pouze mezi Břeclaví a Znojmem, do určité míry i mezi Okříšky a Jihlavou nebo mezi Jihlavou
a Havličkovým Brodem. Zatímco zrychlení mezi Okříšky a Jihlavou je dosažitelné nasazením
moderních, silněji motorizovaných vozidel, jsou pro žádoucí zkrácení jízdních dob na tratí Břeclav –
Znojmo nezbytné drobné úpravy infrastruktury. I když tato infrastrukturní opatření nejsou v Generelu
dopravy důrazně návrhovány, je jejích proveditelnost kvůli velkému významu pro atraktivitu
železčniční dopravy pro další práci předpokládána. Podrobnosti o simulacích a možných řešeních
zrychlení jsou v příloze D.
Se značným zhuštěním dopravy bylo počítáno v uzlu Břeclav, jinak lze podle Generelu dopravy oprotí
tomuto schématu spíše očekávat, že na některých tratích bude místo dvouhodinového taktu hodinový
takt.
V tomto „minimalistickém“ návrhu integrálního taktového grafikonu na úrovni kraje není Brno taktový
uzel ani v rychlíkové dopravě – časová poloha průjezdu rychlíků je sice vždy xx.30, kvůli
dvouhodinovém taktu jsou však dané přípoje jen v geograficky neužitečných relacích Havlíčkův Brod –
Jihlava a Přerov – Břeclav. Na úrovni jednotlivých svazků tratí jsou však ve variantách jizdního řádu
s integrací rychlíků do regionální dopravy intervaly rychlíků zkráceny na hodinu nebo 30 minut, a tedy
v těchto variantách plní Brno funkci symetrického uzlu v rychlíkové dopravě, což je užitečně pro
některé relace kratších vzdáleností jako Břeclav – Jihlava, Přerov – Žďár nad Sázavou a podobně.
Možné zkrácení jízdních dob na některých z uvedených tratí díky novým vozidlům nebo zlepšení
infrastruktury nejsou ve většině případů potřebné pro toto schéma taktového jízdního řádu, mohou ale
být stejně užitečné, pokud další přestupní doby snižují riziko zpoždění, nebo v případě že hlavní proud
cestujících je jen mezi dvěma sousednímy uzly. Dobrým příkladem pro takovou situaci jsou rychlíky
(Ostrava-)Přerov – Brno – Jihlava(-České Budějovice-Plzeň): Zkrácení jízdních dob nemůže být
využito cestujícími z Přerova do Jihlavy (pro všechny delší relace je stejně lepší jet přes Prahu),
protože tyto rychlíky jsou na obou koncích zapojeny do symetrických taktových uzlů Přerov a České
Budějovice. Nejlepším řešením je proto prodloužení doby pobytu těchto vlaků v Brně, neboť proudy
cestujících (Ostrava –) Přerov – Brno a Brno – Jihlava (– České Budějovice) jsou jistě větší, než proud
cestujících mezi mnohem menšími městy Přerov a Jihlava. I když celková jízdní doba vlaků se
zrychlením nezmění, přínese tato varianta rychlejší spoje z Brna do Jihlavy a Českých Budějovic, do
Přerova a do Ostravy.
25

2 Rámcové podmínky pro železniční regionální a příměstskou dopravu v Jihomoravském kraji
Zejména v případě integrace rychlíků do regionální dopravy je myslitelné, že výstavba infrastruktury
nebo výkonnější vozidla budou použita k tomu, aby rychlíky při stejné jízdní době zastavily ve více
stanicích.
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V této kapitole jsou podrobněji popsané hlavní kroky od průzkumu místních předpokladů a obecných
nákladových sazeb přes definice variant a výpočet množstevních ukazatelů až ke konečným
výsledkům. Nejsou zde ale uvedeny některé triviální kroky nebo zdroje a postupy, které nelze oddělit
od konkrétních hodnot v příslušných kapitolách, dále jsou některé podrobné popisy velmi
komplikovaných kroků až v příloze, například výpočet spotřeby energie, sčítaní, výpočet a extrapolace
denní variace zatížení vlaků nebo simulace jízdních dob.

3.1 Předběžné úvahy o možnostech zefektivnění příměstské a
regionální železniční dopravy
S ohledem na časový horizont a do toho horizontu předpokládanou obnovu vozového parku a
výstavbu infrastruktury, ale i na krajem záměrné rozšíření vlakové nabídky nevychází hledání
možnosti zefektivnění ze současného provozu příměstské a regionální železniční dopravy. I když
nebyl zhodnocen současný provoz, byla použitá určitá podoba „nulových variant“, a sice jednoduché,
obvyklé varianty jízdního řádu a provozu, představující více nebo méně současný provoz
modernějšími vozidly, s hustějším jízdním řádem, částečně na modernizované infrastruktuře.
Vycházející z „nulové“ varianty jednoduchého provozu s
 přestupem v uzlových stanicích,
 jen s osobními vlaky a
 bez časového přizpůsobení přepravní kapacity,
je možno ze zamýšlených variant očekávat výrazné úspory, ale i celou řadu dodatečných nákladů:
Například přizpůsobení délky vlaků časové a prostorové charakteristice poptávky může ušetřit
energie, opotřebení vozidel, poplatky za použití dopravní cesty a mnohdy i zmenšit potřebný počet
vozidel, vyžaduje ale automatická spřáhla a zvýší personální náklady o potřebný posun. Další
speciální vybavení vozidel je potřebné pro koncepci hybridní trakce nebo vlakotramvaje, tím zvyšené
ceny vozidel musí být srovnány vůči úsporám díky nížším energetickým nákladům resp. ulehčení
tramvajového provozu. Variantně specificky vznikají i náklady na výstavbu infrastruktury, například pro
elektrizace, která naproti tomu sníží náklady na trakční energie nebo zvýšení kapacity pro prohloubení
integrovaného taktu, ve kterém jsou zpravidla kratší čekací doby vozidel na konečných stanicích.
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Obrázek 11: Možné pokusy o snížení nákladů železniční regionální a příměstské dopravy a jejích možné, přímé a
nepřímé, učinky. Podrobnější popis podstatných variant viz 3.2.1 až 3.2.5

Na obrázku 11 jsou zobrazený všechni ostatní, v této práci zohledněny varianty, vycházející z „nulové“
varianty jednoduchého, obvyklého jako opatření ke snížení nákladů. Dále jsou zobrazeny učinky
těchto opatření, jak na významné faktory ovlivnující náklady, tak i na některé prvky nákladů přímo. Jak
je na obrázku vidět, je jen jedno jediné opatření, ze kterého vyplývají jen učinky snížující náklady, a
sice prodloužení intervalů mimo špičky a vedení přímých linek i na periferních tratích. To však
znamená redukce rozsahu nabídky, čímž se v přepočtu na provozní výkon zvyšují všechny ostatní,
jinak neovlivněné prvky nákladů. Jinak jsou různé učinky dost komplikovaně propletené, že nejsou
žádná opatření, která „samozřejmě“ mohou konečné náklady oproti „nulové“ variantě snížit. Proto
nebyly možnosti snížení nákladů zpracované jako „optimalizační opatření“, výcházející z „nulové
varianty“, ale byly vytvořeny mnohé samostatné varianty (pro různé části kraje celkem cca. 200). Pro
jednotlivé varianty jsou zvlášť odhadované všechny podstatné prvky provozních nákladů (včetně
amortizace vozidel a poplatků za použití infrastruktury), případně i náklady pro variantně specifické
výstavby infrastruktury. Zanedbané byly pouze drobnější, pro varianty jízdního řádu a provozu
nespecifické, položky. Nejefektivnější jsou varianty s nejnižšími náklady, zejména ve vztahu
k provoznímu výkonu a kvalitativním kriteriím. Rozdíl mezi náklady zmíněné nulové a nejvýhodnější
varianty představuje „možné úspory“ nebo „potenciál zefektivnění“.
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3.2 Srovnávané varianty jízdního řádu a provozu (obecně)
3.2.1 Varianty napojení vedlejších tratí na hlavní trať příměstské dopravy

Obrázek 12: Podstatné varianty napojení vedlejších tratí na hlavní trať příměstské dopravy

Na obrázku 12 jsou zobrazeny podstatné varianty napojení vedlejších tratí na hlavní trať příměstské
dopravy, jak jsou zohledněnyy v této práci. Nejjednoduší je varianta s přestupem (vlevo), která je však
pro cestující nejméne pohodná a případně vede i k neefektivně krátkým oběhům na vedlejší trati.
Varianty s přímými linkami (uprostřed) mají výhodu kratšího intervalu na silněji zatíženém
předměstském úseku, varianty se skupinovými vlaky (vpravo) však při stejném celkovém provozním
výkonu úmožňují hustější dopravu na vedlejších tratích a na periferním úseku hlavní trati. Skupinové
vlaky a přestupní varianty mají nevýhodu větší nestability provozu, protože zpoždění z vedlejších trati
mohou být přeneseny na hlavní trať, kde vlak musí dodržovat přípoj resp. čekat na přípojení přímých
vozů.
V případě, že vedlejší trať není elektrifikována, jsou ve variantách s přímými linky sledované
následující podvarianty:
 Investice do elektrizace vedlejší trati, která přínese menší provozní náklady v elektrickém
provozu na celé lince
 Použití motorových vozidel i pod trolejí, což umožňuje bezpřestupní spojení i bez elektrizace
vedlejší trati
 Pořízení dražších hybridních vozidel, kterými lze omezit nevýhody motorové trakce na vedlejší
trati, kterou se nevyplatí elektrizovat
Ve variantách s přestupem počítá se s elektrickým provozem na hlavní trati a s motorovým na vedlejší
trati. Ve variantách se skupinovými vlaky počitá se se smíšenými soupravy skupinových vlaků
(motorové vozy jsou na hlavní trati táženy elektrickými vozidly skupinového vlaku).
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3.2.2 Varianty obsluhy zastávek na hlavní trať příměstské dopravy

Obrázek 13: Podstatné varianty obsluhy zastávek na předměstském úseku hlavní trati

Na obrázku 13 jsou zobrazeny podstatné varianty obsluhy zastávek na hlavní trati příměstské
dopravy, které byly zohledněny v této práci: Oproti variantě, obsahující jen osobní vlaky (vlevo), má
varianta se spěšnými vlaky (vpravo) výhodu kratších jízdních dob pro cestující ze vzdálenějších a
významných stanic na předměstském úseku. Nevýhoda je delší interval pro menší zástavky na
předměstském úseku a nepravidelné intervaly na městském nebo předměstském konci úseku, který je
pojížděn spěšnými i osobními vlaky, kvůli odlišným jízdním dobám spěšných a osobních vlaků.

3.2.3 Varianty zapojení příměstské dopravy do města

Obrázek 14: Podstatné varianty zapojení příměstské dopravy do města
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Na obrázku 14 jsou zobrazené podstatné varianty zapojení příměstské dopravy do města, které jsou
zohledněny v této práci. Varianty s ukončením všech vlaků ve městě jsou varianty uvnitř jednotlivých,
vzájemně nezávislých svazků, varianty s propojením vlaků přes město jsou varianty s propojením více
svazků tratí. Vedení vlaků přes město je pro cestující pohodlnější, protože jim může úšetřit v některých
případech přestupy. Pro provozní náklady může představovt úspory, kdy odpadají čekací doby vozidel
a personálu, ale i dodatkové náklady, kdy znemožňuje přizpůsobení přepravní kapacity na skutečnou
poptávku.
Také je zohledněná možnost zapojení příměstské dopravy do města formou vlakotramvají, příjíždějící
do města po železniční trati a pokračující po tramvajové trati. Provoz vlakotramvají jako takový je
principielně dražší, než železniční provoz z důvodu potřebné infrastruktury a dražších vozidel se
speciálním vybavením pro kolejovou geometrii obou systémů, dvousystémovou elektrickou výzbroj,
zabezpečovací systémy, dodržení více různých předpisů o pevnosti vozové skříně, nápravových tlaků
a.t.d. Tyto dodatkové náklady variant s vlakotramvají jsou určeny na úrovni svazků tratí, přičemž byly i
zohledněny možné úspory díky ulehčení tramvajového provozu.
Zatímco je uloha systému vlakotramvají, odůvodňující její principielné vyšší provozní náklady je
zpravidla atraktivnější spojení z předměstí do města, je vlakotramvaj pro Brno v rámci této práci
uvažovaná proto, že mohla by umožnit zjednodušenou, finančně výhodnější variantu přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží (viz 3.3)

3.2.4 Varianty přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky

Obrázek 15: Žádné přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky

Na obrázku 15 je vidět volný příklad denní variace frekvence cestujících a provozní varianty
hodinového taktu se stálou přepravní kapacitou přes celý den. Přepravní kapacita je vytížená jen cca.
2 hodiny, ve vozovém parku je potřeba celkem 6 jednotek kapacity.

Obrázek 16: Přizpůsobení přepravní kapacity cestou přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků na konečných stanících

Na obrázku 16 je zobrazena varianta s přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků dělením a zesílením
vlaků na konečných stanicích. Potřebný počet vozidel je stejný, průměrné přepravní kapacity však
značně menší, přestože ve špičce pro dané zatížení postačují.
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Obrázek 17: Přizpůsobení přepravní kapacity cestou přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků i na mezilehlých stanících

Nejpřesnější přizpůsobení přepravní kapacity na denní variace je vidět na obrázku 17: Zpravidla klese
zatížení vlaků rychle se vzdáleností od města. Přizpůsobení přepravní kapacity jen na předměstské
polovině trati sice vyžaduje zesílení a dělení souprav v krátké době během zastavení na mezilehlé
stanici. Výsledkem jsou však ještě značně menší průměrné přepravní kapacity a tím pří pokrytí stejné
denní variace zatížení mnohem větší průměrné využití kapacity a k tomu menší potřebný vozový park
– místo šesti stačí čtyři jednotky. Pro takové varianty jsou však kvůli krátkém času pro zesílení a
dělení souprav nezbytné dodatečné pracovní síly pro odstavení a přistavení souprav, které nemohou
být na menších stanicích efektivně využité.

Obrázek 18: Přizpůsobení přepravní kapacity cestou přizpůsobení intervalů

Na obrázku 18 je zobrazeno přizpůsobení intervalů: Mimo špičku je nabízen jen dvouhodinový takt.
Přepravní kapacita je tím lépe využitá, než bez přizpůsobení, neblíží se k funkci denní variace však
tak dobře, jak v případě přizpůsobení kapacity jednotlivých vlaků. Potřeba vozidel je stejný jako bez
přizpůsobení kapacity: 6 jednotek. Ve srovnání s výše uvedenými třemi příklady je tato varianta pro
cestující sice jednoznačně horší, má však i menší provozní výkon a proto v podstatě není srovnatelná.
Vztaženo na provozní výkon nelze jednoznačně říct, co je pro cestující lepší: nejhustější intervaly v té
době, kdy je nejvíce cestujících, nebo dobře zapamatovatelný, spolehlivý takt (včetně přípojů) po celý
den.

3.2.5 Přípoje
Různé intervaly a jízdní doby na jednotlivých traťových úsecích přírozeně ovlivnují možnosti tvorby
přípojů. Proto je v jednotlivých variantách jízdního řádu dosaženo do různé míry všeobecného cíle
integrálního taktového grafikonu - dobré přípoje na všech relacích přestupních uzlů.

3.2.6 Nezohledněny varianty jízdního řádu a provozu
Výše představené podstatné varianty jizdního řádu a železničního provozu jsou sice ještě relativně
přehledné, kombinací jednotlivých kriterií však dojde k znásobení počtu konečných variant, kterým
dostaneme nekonečně mnoho konečných variant. Pro udržení v přehledním rámci nejsou u
jednotlivých výše uvedených kriterií (3.2.1 až 3.2.5) zahrnuty všechny myslitelné varianty a také jsou
vyloučeny některé kombinace variant. Konkrétně byly z tvorby a hodnocení variant vyloučeny
následující varianty a podvarianty:
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Elektrizace, nasazení motorových vozidel pod trolejí a nasazení hybridních vozidel bylo
posouzeno jen v případě vedlejších tratích a jen ve variantě s přímými linkami. V případě
skupinových vlaků se počítalo pouze se smíšenými soupravami, neboť simulace jizdních dob
ukazovaly, že pohon motorových vozů smíšených souprav může být až na případy, kde je
třeba zkrátit zpoždění, vypnutý a motorové vozy jsou táženy elektrickou jednotkou. O
elektrizaci delších tratí (například Blažovice – Veselí nad Moravou, Rohatec – Veselí nad
Moravou nebo Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou) nebylo uvažovano, protože se ukázalo,
že pří stávajících traťových rychlostech dosáhnou moderní motorová vozidla prakticky stejné
jízdní doby, jako elektrická. Více o výsledcích simulace jízdních dob viz příloha D
Nebyly zohledněny některé komplikovanější varianty provozu pří různých trakčních
soustavách, například přepřah lokomotiv s ručním spřáhlem nebo tažení elektrické soupravy
motorovou.
U vlakotramvají byly z velkého množství myslitelných variant vedení linek ve městě jen
zohledněny dvě podvarianty, které pravděpodobně mají nejlepší bilance nákladů provozu
vlakotramvají a kompenzačních úspor díky ulehčení tramvajového provozu: Ukončení vlaků
na protilehlém okraji centra nebo propojení přes město (viz 6.1.4.3 a 5.8.1.3.2).
Také nebyla sledována možnost průjezdu příměstských vlaků po nové diametrální podzemní
trati s několika zástavkami (princip „S-Bahn“), protože takový diametr je sice pro Brno
uvažován (viz 6.2), není však reálné očekávat jeho výstavbu v horizontu práce.
Nebyla dále uvažována varianta, že cestující podél hlavní trati musí přestoupit z velké
soupravy příměstské dopravy do malé soupravy regionální dopravy.
Kombinace přímých linek a vedeni osobních a spěšných vlaků je také vyloučena, protože se
zdá nelogické, když by cestující z jedné nebo několika větvi neměli užitek kratších jízdních
dob spěšných vlaků, nebo by museli přestoupit, což by zase znehodnotilo výhodu
bezpřestupní, přímé linky.
Kombinace přímých linek a přizpůsobení intervalů je také vyloučena: Pří překrývání dvou linek
s intervalem 30 min ve špičce a 60 min v sedle by vznikl problém, že v sedle bude
nepravidelný interval 15 + 45 min na společném předměstském úseku, nebo na jedné z linek
se musí mezi špičkou a sedlem přesouvat časy odjezdů a příjezdů o 15 minut, což by pro
cestující bylo nepřehledné a nesrozumitelné.
Přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky by bylo teoreticky možné ještě
mnohem podrobněji a více způsoby, než bylo zohledněno. To by však nezvýšilo jen počet
variant, ale vyžadovalo by přesnější údaje o zatíženích a denních variacích.

Nebylo počítano s konkrétními vozidly konkrétních výrobců, ale s vozidly určitého pohonu a určité
kapacity, pro které byla podle řady příkladů skutečných vozidel odhadnuta hmotnost, délka etc.

3.3 Varianty železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně
Současný stav hlavního nádraží v Brně neodpovídá dnešním a budoucním požadavkům husté a
kvalitní příměstské železniční dopravy. Dosud byly různými politickými síly zpracované a vzájemně
vybranním týmem autorů z hlediska nákladů, výhod a nedostatků srovnávané dvě hlavní varianty:
 Přesun hlavního nádraží na místo současného nákladového průtahu, 700m jížně od
stávajícího nádraží, se zrušením stávajícího osobního průtahu
 Novostavba nádraží v centru, bezprostředně jížně od stávajícího nádraží na osobním průtahu,
výhledově s přeložkou současného nákladového průtahu
Návazující na varianty jízdního řádu a provozu s vlakotramvají je návržená třetí, nová varianta:
Zjednodušená přestavba hlavního nádraží a železničního uzlu, která je umožňená ulehčením
nástupních hran a přílehlých traťových úseků hlavního nádraží. V této variantě jsou obě průtahy
(osobní a nákladní) sloučené do polohy současného osobního průtahu, stávající nádraží je oproti
variantě novostavby v centru méně rozsáhle přestavené:
 Náhrada nástupišť v nevhodné poloze novými na jiné poloze
 Nové přemostění pro další spojení nástupišť vzájemně a s okolím
 Opatření k ochraně cestujících a městského prostředí před hlukem nákladních vlaků
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Varianty přestavby hlavního nádraží a železničního uzlu Brno jsou velmi zjednodušené zobrázené na
obrázku 19:

Obrázek 19: Zjednodušené schémata variant železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně

3.4 Rozdělení sítě do svazků tratí

Obrázek 20: hrubý přehled rozdělení železniční sítě do svazků tratí. Tlusté čáry: dvoukolejné tratě, slabé čáry:
jednokolejné tratě; souvislé čáry: elektrifikované tratě, čárkované: neelektrifikované. Podrobnější popis viz 5.1.1.

Železniční síť Jihomoravského kraje byla rozdělená do šesti svazků tratí (viz obrázek 20). Účelem
tohoto třídění je, že hlavní varianty provozu na hlavních příměstských tratích i na vedlejších tratich
mohou být hodnocené pro každý svazek zvlášť, teprve potom jsou tvořeny varianty s propojením
několika svazků, například s vlakotramvají. Hodnocení variant pro každý svazek zvlášť umožňuje
určitý odhad, zda výsledky platí spíše všeobecně nebo jsou způsobené místními zvláštnosti. Pět
zě šesti svazků vychází z radiální trati z Brna a jsou pojmenované podle geografického směru, šestý
obsahuje tratě v oblasti Břeclav – Hodonín podél hlavní tratě 330 (Wien/Bratislava-) Břeclav –
Hodonín – Moravský Písek (-Přerov – Ostrava). Tangencální tratě byly příděleny tak, aby byl co
nejmenší počet cestujících, kteří mezi jednotlivými svazky přestupují. Podrobnější popis tohoto
rozdělení sítě do svazků tratí, které by mohlo sloužit i pro definici balíčků v případě výběrových řízení,
se nachází v kapitole 5.1.1.
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3.5 Zkoumání rámcových podminek pro návrh variant
3.5.1 Odhadování budoucného stavu železniční infrastruktury
Výchozí stav pro budoucí varianty jízdního řádu a provozu, zejména co se týče železniční
infrastruktury a záměru kraje na rozsahu dopravy, lze najít především v návrhové části Generelu
dopravy Jihomoravského kraje44. Tento dokument se sice věnuje spíše dlouhodobému horizontu, pro
detailnější informaci a zjištění, které projekty budou v horizontu této práce (asi v období 2015-2018)
ukončeny, a které budou po ukončení této práce ještě ovlivnitelné, se setkal autor s jedním z autorů
tohoto dokumentu, Ing. Zbyňkem Budišem osobně.45 Generel dopravy je právně nezávazný
strategický dokument kraje46, zejména ve delším časovém horizontu je realizace uvedených záměrů
dost nejasná. V kapitolách o železniční infrastruktuře a veřejné hromadné dopravě vyjadřuje:




Záměry kraje v oblasti železniční infrastruktury a veřejné hromadné dopravě
Záměry koordinátora veřejné dopravy (firma KORDIS JMK) v oblasti železniční infrastruktury a
veřejné hromadné dopravy
Další návrhy autorů Generelu dopravy

Kromě Generelu dopravy disponuje autor konceptem „Koncepce dopravní obslužnosti
Jihomoravského kraje železniční dopravou“47, což je pracovní dokument neveřejného charakteru firmy
KORDIS JMK a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tento dokument má většinou spíše kratší
horizont než táto práce (příštích 4-6 jízdních řádů), a výchází z dnešního stavu, zejména co se tyče
jízdních řádu. Koncepce popisuje nejnaléhavější infrastrukturní opatření a věnuje se rozsáhlejí než
Generel dopravy záměrům zastavení osobní dopravy na některých tratích.
Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje železniční dopravou se sice ojedinelě věnuje
možným stanicím pro křížování vlaků, jinak se však oba dokumenty vůbec nezabývají otázkou
integralního taktového grafikonu. Žádoucí intervaly a jízdní doby jsou posouzené bez ohledu na
možnosti tvorby přípojů, nejsou zohledněny možné uzly integrálního taktového grafikonu a kritické
jízdní doby mezi nimi. Také nebylo při zpracování Generelu dopravy počítano s obnovou vozového
parku, a s tím souvisejícími možnosti zkrácení jízdních dob bez úprav infrastruktury, zejména na
neelektrifikovaných tratích48. Není však reálné v plánované míře (viz 2.4) rozšířit příměstskou a
regionální dopravu jen stávajícím vozovým parkem regionální dopravy, kde je průměrní věk 25-30
let49, a ve kterém již dnes je není dostatek některých kategorií vozidel50.

3.5.2 Určení rozpětí realistických provozních výkonů
V Generelu dopravy51 jsou navrhovány frekvence regionálních a dálkových vlaků na jednotlivých
tratích pro rok 2013 a intervaly na (částečně se vzájemné překrývajících) linkách kolejové dopravy
v rámci IDS pro rok 2013 a období 2020 – 2030, pomoci pracovních výstupu od autora příslušné části
Generelu dopravy52 byl možný přesný výpočet plánovaných provozních výkonů ve vlkm za týden.
Pro každý svazek tratí bylo stanoveno rozmezí provozních výkonů s nebo bez integrace dálkové
dopravy pod podmínkou, že provozní výkon nesmí být o více než 25% odchýlen oproti Generelu
dopravy. Tím je možně tvořit varianty, které sice mohou mít odlišné rozdělení rozsahu dopravy mezi
různými oblastmi (například mezi předměstím a regionem), celkový provozní výkon ve
vlakokilometrech však nesmí překročit ani být menší než orientační úroveň, kterou je kraj ochoten
financovat.

3.5.3 Odhad budoucího zatížení traťových úseků
3.5.3.1

Současné zatížení traťových úseků

Autor má k dispozici výsledky sledovaní cestujících Českých Drah z jara 2005 v tabulkové podobě
(MS Excel)53, které obsahují
-

celou dotovanou dopravu (vlaky Os, Sp a R)
každý úsek
všechny tratě (podle číslování v jízdním řádu), které se dotýkají Jihomoravského Kraje
v každém směru
pracovní dny, sobotu a neděli zvlášť
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-

obsázení jednotlivých vlaků, nástupy a výstupy
jako počet cestujících za 24 hodin.

Tato data představují citlivé obchodní údaje Českých Drah a.s. a proto nejsou zveřejněna v rámci této
práce v tabulkové podobě, uvedené jsou jen ojediněle absolutní čísla, ve zbytku relativní čísla
(například podíl cestujících jednotlivých tratí ze všech cestujících, jedoucích přes Brno) nebo
přepočítané údaje (například průměrné počty všech dnů v týdnu nebo odhadované denní variace).
Dalším zdrojem informaci je koncept „Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje veřejnou
dopravou“54, ze kterého lze vyčíst částečně i informace o podílu rychlíkové dopravy nebo regionálních
cest v rychlících.
3.5.3.2

Odhad změn zatíženi traťových úseků

Mnohem složitější než zjištění současných zatížení tratí, je odhad změn zatížení tratí za aktuálního
stavu do časového horizontu práce s předpokládaným zlepšením a rozšířením nabídky především v
příměstské dopravě. V rámci vytvoření Generelu dopravy bylo firmou CityPlan provedeno dopravní
modelování současných a možných budoucních intenzit dopravy pro roky 2013 a 2030. Použitý
dopravní model však není – aspoň v oblasti železniční dopravy – kalibrován skutečnými počty
cestujících, neboť firma CityPlan těmito čísly nedisponuje55. Rozdíl mezi výsledky modelování a
skutečností byl ale dost velký, modelováné počty cestujících (jak pro současnost, tak i do budoucna)
byly koordinátorem integrované dopravy (firmou KORDIS, která disponuje výsledky sledování
cestujících) považovány za nevěrohodné nízké.56 Generel dopravy (zveřejněná návrhová část) proto
obsahuje spíše málo údajů o prognózovaném zatížení tratí Jihomoravského kraje, existuje schéma s
„předpokládanými“ (ne prognózovanými) intenzitami příměstské dopravy pro rok 201357, úkazující
především značný narůst (až k vícenásobku) na blízkých příměstských tratích u Brna. Možné důvody
pro předpokládaní takového narůstu mohou být především suburbanizace Brna a zlepšení příměstské
dopravy. V oblastech, vzdálenějších od Brna jsou jen ojedinělé předpokládané větší narůsty zatížení,
například v – také do určité míre urbanizované – oblasti Břeclav – Hodonín – Kyjov – Veselí nad
Moravou. Jinak se zřejmě počítalo s tím, že podíl veřejné dopravy na celkovém dopravním výkonu
klesá aspoň pomaleji, než roste celkový dopravní výkon: Kromě těch tratí, kde Generel dopravy
doporučuje zastavení provozu, není nikde předpokládán pokles zatížení, ani například v případě trati
251 Tišnov – Nedvědice (-Nové Město na Moravě – Žďár nad Sazavou), kde již několik let značně
klesá zatížení.58 Dále je možní najít v konceptu „Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje
veřejnou dopravou“59 ojedinělé výroky o očekávaném vývoji zatížení jednotlivých tratí v blízké
budoucnosti, například kvůli rozšíření IDS nebo výstavbě souběžných silnic a dálnic.
Předpoklady Generelu dopravy nebyly v plné míře převzaty kvůli podezření, že celý dokument je spíše
optimistického charakteru a předpokládá do roku 2013 i některé výstavby infrastruktury, jejichž
ukončení do daného času je velmi nepravděpodobné. Předpokládaný vývoj intenzit dopravy byl
odhadován jako směs mezi současným stavem a předpoklady Generelu dopravy60 s ohledem na
informaci z konceptu „Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje veřejnou dopravou“61 a
s některými vlastními myšlenkami. Očekavatelné zatížení jednotlivých traťových úseků patří
samozřejmě mezi klíčové podklady pro tvorbu variant, které budou v rámci této práce porovnány.
Přesto představuje tento odhad pouze z hlediska autora nejpravděpodobnější budoucí stav. V rámci
této práce nejsou čas ani prostředky na podrobnější a spolehlivejší prognózu, když již při zpracování
Generelu dopravy nebyly výsledky dopravního modelování uspokojující. I když skutečné zatížení
některých tratových úseků v Jihomoravském kraji se může v budoucnosti značne lišit od předpokladů
této práce, jsou předpokládaná zatížení pravděpodobně značně realistická, pro získání všeobecných
výsledků pro regiony podobné charakteristiky.
Detailní informace, na kterých úsecích byl předpokládan jaký narůst počtu cestujících se nachází
v příloze A
3.5.3.3

Odhadování rozdělení zatížení traťových úseků přes den (denní variace)

Ke zjištění potřebné kapacity vlakové dopravy (obsaditelnost vozidel a četnost jízd) a návrhu různých
variant přizpůsobení nabízené kapacity na časové kolísání poptávky je nezbytně nutná aspoň
orientační informace, kolik osob cestuje na kterých úsecích v kterém směru v jakém čase přes den.
Denní variace frekvencí cestujících byli odhadovány následovně:
o

o
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Sčítání počtů cestujících na třech stanicích různé charakteristiky, kterými je dotčeno deset
traťových úseků, v pracovním dnu v jedné celé provozní době (začátek až konec
provozu).
Přepočet výsledků sčítaní na věrohodnou denní variaci
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o

Extrapolace na celou síť Jihomoravského kraje a dotčené úseky sousedních krajů

Týdenní kolísání poptávky byla zohledněna jen předpokladem, že o víkendech bylo počítáno
s omezením jízdního řádu do té míry, že provozní výkon celého týdne odpovídá 6,5 násobku
provozního výkonu pracovního dne.
Podrobnosti a výsledky sčítaní a výpočtů denní variace jsou v příloze B.III.

3.5.4 Určení rámcových podmínek pro taktový jízdní řád
3.5.4.1

Zkoumání prvků taktové dopravy ve stávajících jízdních řádech v sousedních
krajích

Z principu nejsou v této práci zohledněny podrobné časové polohy všech vlaků. Je sice potřebné
ověřovat celkovou průjezdnou kapacitu jednotlivých trati a možnosti křižování vlaků na jednokolejných
tratích, přesné časové polohy nákladných vlaků a dálkových osobních vlaků ale nejsou zohledněny (s
vyjímkou rychlíků, které mohou být variantně zaintegrovány do provozní koncepce příměstské a
regionální dopravy). Důvodem pro toto zjednodušení je nejen omezený rozsah práce, ale i nejistota
budoucního rozvoje nákladní dopravy a výsledků mezinárodních dohod o časových polohách
dálkových vlaků. Určitou vyjímku představují přípoje v uzlových stanicích za hranicemi kraje: Zde sice
také není jisté, zda se jízdní řády nebudou v následujících letech měnit, některé časy odjezdů a
příjezdů v některých uzlových stanicích však představují jediné smysluplné řešení. Proto je důležité
ztotožnit a zohlednit uzly taktové dopravy, aby změny jízdních řádů uvnitř Jihomoravského kraje
nezpůsobily roztržení přípojů v sousedních krajích. Pro tento učel bylo pro všechny sousední uzlové
stanice vypsáno z jízdního řádu62, které časy odjezdů a příjezdů v kterých směrech se v současném
jízdním řádu pravidelně opakují, které přípoje jsou pravidelně zaručené a v kterých směrech nebo
relacích nejsou dobré přípoje, nebo které relace z geografických důvodů nevyžadují přípoje. Konečně
byly vytvořeny některé taktové uzly, které je důležité zachovávat a návrhové hrubé schéma základních
prvků taktové dopravy v Jihomoravském kraji (viz 2.6.2).
Aby se vypočítané náklady vztahovaly na dopravu na území Jihomoravského kraje jsou i navrhované
varianty početně omezené na Jihomoravský kraj, případně jsou linky prodloužené do stanic křížování
nebo obratu vlaků v sousedním kraji s výpočtem rozdělení nákladů na dotčené kraje. Vychází se však
z toho, že linky skutečně vedou i dále do sousedního kraje, což bylo zohledněno zejména ve tvorbě
variant jízdního řádu (například přípoje osobních vlaků v České Třebové, které početně končí
v Letovicích).
3.5.4.2

Simulace jízdních dob na vybraných traťových úsecích

Uvedený návrh základních prvků integrálního taktového jízdního řádu v Jihomoravském krají vyžaduje
na některých traťových úsecích zkrácení jízdních dob. Pro ověřování, zda takové jízdní doby jsou
dosažitelné bez resp. s realistickými výstavbami infrastruktury, byli provedeny simulace jízdních dob
programem OpenTrack. Zejména šlo o simulace jízdních dob novými vozidly na stávající nebo mírně
upravené infrastruktuře, pro srovnání byly simulované i jízdní doby se stávajícími vozidly. Kromě toho
byly na některých úsecích srovnány jízdní doby osobních a spěšných vlaků a elektrických, motorových
a smíšených souprav jako podklad pro předvýběr, jaké varianty má smysl definovat a hodnotit.
Podrobnosti o simulacích jízdních dob se nacházejí v příloze D.

3.6 Tvorba variant jízdního řádu a provozu a výpočet množstevních
ukazatelů
3.6.1 Tvorba variant uvnitř jednotlivých svazků tratí
Ve první, podrobnější etapě byly vytvořeny jen varianty provozu uvnitř jednoho svazku tratí, to
znamená bez průjezdu přes Brno a bez možného propojení svazků Severovýchod, Jihovýchod,
Jihozápad a Břeclav-Hodonín.
3.6.1.1

Tvorba podstatných variant

Nejdříve byly vytvořeny podstatné varianty jizdního řádu z hlediska naváznosti mezi hlavními a
vedlejšími tratěmi (včetně použité trakce), obslužnost zastávek v příměstské dopravě a zapojení
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příměstské dopravy do města. Tyto základní varianty však ještě neřeší potřebné kapacity vozidel a
případné časové přizpůsobení těchto kapacit. Je navržen podrobný, konkrétní jízdní řád, čímž lze určit
možnosti přestupů v symetrických a nesymetrických taktových uzlech, dále se tím definují čekací doby
na obratových stanicích. Pro každý svazek bylo vytvořeno 6 - 19 těchto základních variant bez
časového přizpůsobeni přepravní kapacity, na všech svazcích dohromady je jich 74. V každém
případě byla vytvořena „nejjednodušší varianta“ s přestupem na vedlejší tratě, bez projíždějících vlaků
(případně bez integrace rychlíků do regionální dopravy), bez vlakotramvají a bez přizpůsobení
časovému kolísání zatížení a další „jednoduché, obvyklé varianty“, které neobsahují složitější prvky
provozu jako například tvorba skupinových vlaků nebo dělení a zesílení vlaků. Takové „nulové
varianty“ sice nemusí být totožné se současným provozem, neměla by však být ani nerealistické a
nesmyslné, proto například není žádná varianta, kde by cestující z Brna do Moravského Krumlova
museli ve Střelicích přestoupit.
Co se tyče provozní proveditelnost variant jízdního řádu, zejména propustnou výkonnost tratí, byl brán
zřetel na možné stanice křížení na jednokolejných tratích s předpokladem úsekových jízdních dob,
které byly v několika kritických případech oveřeny simulacemi (viz D) a jinak odhadovany podle
výsledků simulaci podobných tratí. Jiné aspekty propustné výkonnosti byly zohledněny jen orientačni:
 Bylo dbáno na to, aby na zatíženějších jednokolejných tratích nebyly použité všechny možné
stanice křížení (možnost souvání křížení v případě zpoždění, možnost křížení nákladních
vlaků).
 V případě hustého sledu osobních a zrychlěních vlaků bylo dbáno na to, aby mezitím zůstali
trasy pro nákladní nebo nedotované dálkové vlaky.
 Pro kapacitně náročnější varianty a problematictější úseky bylo provedeno srovnání počet
vlaků a celodenní propustní výkonnosti pro současný stav a očekávatelný rozvoj a pro
uvažovanou variantu a byly případně navrženy opatření ke zvýšení propustnosti.
I když nejsou zhodnocené zřejmě neproveditelné varianty nemůže být úplně zaručená provozní
proveditelnost všech navržených variant. V případě záměru realizace určité varianty měl by být prvním
krokem oveření provozní proveditelnosti podrobnými simulacemi.
Varianty s větší pochybnosti o jejích provozní proveditelnosti jsou v popisu variant (viz 5.3.2, 5.5.2 a
5.6.2) zvlášt komentované.
3.6.1.2

Rozložení zatížení na jednotlivé vlaky

Následujícím krokem bylo rozloženo odhadované špičkové zatíženi na jednotlivé vlaky k určení
potřebné kapacity souprav. V případě, že na určité trati jedou jen zástávkové vlaky stejné trasy se
stejnými přípoji je tento krok triviální dělení počtu cestujících za hodinu početem vlaků za hodinu.
Mnohem komplikovanější jsou následující případy:





Pokud jsou vedené zastávkové a částečně projíždějící vlaky má jen část cestujících možnost,
částečně projíždějící vlaky využít, pro tyto cestující je však spěšný vlak nebo rychlík kvůli
kratší cestovní době atraktivnější, než zastávkový vlak.
V případě, že každý druhý vlak jede do vzdálené konečné stanice tratě, a každý druhý pojede
jen kratší příměstský úsek, je vlak s delší trasou přírozeně zatíženější, než vlak s kratší
trasou, neboť ve vlaku s kratší trasou nejsou cestující ze vzdálenějších stanic a zastávek, kteří
se soustředí na poloviční počet vlaků, než cestující z příměstského úseku. Tento efekt byl
jasně vidět pří sčítaní u osobních vlaků z/do Vranovic a z/do Břeclavi ve stanici Hrušovany u
Brna (viz B.II)
To samé platí, když bude mít jen část vlaků v uzlových stanicích přípoj na jiné vlaky.

Rozložení špičkového zatížení bylo nečekaně složité. Prvním podkladem bylo oficiální sčítání
cestujících63, které obsahuje nejen zatížení jednotlivých úseků, ale i počet vystupujících a
nastupujících cestujících na jednotlivých stanicích a zastávkách, nikoliv však skutečné proudy
cestujících (odkud-kam), což by samozřejmě ani nešlo zobrazit v přehledném tabulkovém formátu.
Druhým a posledním podkladem byly výsledky sčítaní lidí, domů a bytů64, které byly použity pro
orientaci jaké obce a města mohou do jaké míry plnit centrální funkce. Výpis sčítání cestujících
pomohl zjistit relativní význam jednotlivých stanic a zastávek a tím odhad, kolik cestujících může
používat částečně projíždějící vlaky a kolik lidí bydlí v obci, kterou tyto vlaky projíždějí. Srovnáním
počtu nastupujících a vystupujících dle směrů byl také možný určitý odhad, jaký podíl cestujících
směřuje do kterých středisek (například na jižním úseku trati 250 do Brna nebo do Břeclavi).
Rozložení cestujících z větších stanic na zastávkové a tam zastavující spěšné vlaky či rychlíky bylo
autorem odhadnuto s ohledem na rozdíl cestovních dob a na to, zda zastávkový vlak jede spíše
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v souběhu se zrychleným vlakem (téměř stejný příjezd při značně dřívějším odjezdu, nebo takřka
stejný odjezd při značně pozdějším příjezdu) nebo zda jede spíše mezi částečně projíždějícími vlaky.
Ve některých případech bylo odhadnuto odlišné rozložení zatížení dle směru resp. času: V blízkosti
regionálních středisek se překrývají proudy cestujících z menších obci do regionálního střediska a
z tohoto regionálního střediska a menších obcích dohromady do velkého města. Například na úseku
Kuřim – Tišnov lze očekávat, že ráno ve směru Brno a odpoledne ve směru Tišnov je větší podíl
cestujících v rychlíku nebo spěšném vlaku, zatímco opačně, ráno ve směru Tišnov a odpoledne ve
směru Brno, (z hlediska dojížďění do Brna proti špičce) je větší podíl cest mezi Tišnovem a menšími
obcemi jihovýchodně od Tišnova a proto větší podíl cestujících v zastávkových vlacích.
Vedle výpočtu a extrapolace denních variací patří rozložení cestujících na jednotlivé vlaky určitě
k nejproblematičtějším krokům a nejpravděpodobnějším zdrojům chyb v rámci této práce.
3.6.1.3

Tvorba variant s časovým přizpůsobením přepravní kapacity

Z funkce denní variace a z rozložení zatížení na jednotlivé druhy vlaků nebyla zjistěna jen maximální
potřebná přepravní kapacita ve špičkách, ale i možnosti redukce přepravní kapacity mimo špičku. Byly
vytvořeny následující skupiny variant s časovým přizpůsobením přepravní kapacity, občas i jejich
vzájemné kombinace:




Přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků jen na konečných stanicích
Přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků dělením a zesílením souprav i na mezilehlých
stanících
Přizpůsobení intervalů

Přítom byla zohledněna i směrovitost špiček, to znamená, zda jsou v celé době špiček potřebné jízdy
zesílenou soupravou v obou směrech, nebo zda převladá jen jeden směr (zpravidla ráno do Brna a
odpoledne na venkov), a jízdy v protisměru jsou potřebné jen v tom rozsahu, aby byla k dispozici
vozidla pro další jízdu ve směru špičky.

3.6.2 Tvorba variant s propojením více svazků tratí
Vycházející z variant jednotlivých svazků byli ještě tvořeny varianty s propojením dvou nebo více
svazků, to znamená zejména průjezd přímých vlaků přes Brno, byly ale navrženy i propojení svazků
Severovýchod a Břeclav – Hodonín v Kyjově a Veselí nad Moravou, svazků Jihovýchod a Břeclav –
Hodonín v Břeclavi nebo v Čejči a svazků Jihovýchod a Jihozápad též v Břeclavi.
Zatímco uvnitř jednotlivých svazků vzniklo velké množství vzajemně nezávislých variant, byly
v případě propojení dvou nebo více svazků určeny příbližné úspory, kterých je možné pomocí
propojení docílit:
 Snížení počtu zaměstnanců resp. redukce celkové pracovní doby strojvedoucích díky
odpadnutí čekacích dob
 Snížení počtu potřebných vozidel díky zkrácení dob obratu (byl zohledněn větší roční proběh
zbývajících vozidel a s tím spojená kratší životnost).
Varianty s propojením dvou svazků trati (zpravidla průjezdem přes Brno) jsou složité tím, že potřebné
kapacity jsou většinou velmi rozdílné mezi jednotlivými rameny. O variantách s propojením tak, že na
jednom rameni pojede souprava s vyšší kapacitou, než je potřeba, nebylo uvažováno, neboť již podle
výsledků variant bez propojení (velký význam přizpůsobení přepravní kapacity na skutečné zatížení,
viz 7) bylo možno očekávat, že varianty s nepřiměřeně velkou kapacitou souprav na jednom rameni by
byly jednoznačně mnohem dražší, než ukončení vlaků na hlavním nádraží: Zkrácením dob obratu lze
ovlivnit jen pracovní doby strojvedoucích a amortizační náklady vozidel (kvůli větším proběhům a
kratší životnosti však do menší míry, než by bylo se na první pohled očekávalo), jízda nepříměřeně
velkou soupravou však způsobí větší amortizační náklady, náklady na údržbu, trakční energii a větší
poplatky za údržbu tratí.
Proto bylo vždy předpokládano, že projede jen část soupravy, která odpovídá potřebné kapacitě na
slabším rameni, zbylá část zůstane v Brně a pojede příštím vlakem zpět. V případě skupinových vlaků,
zejména však v případě časového přizpůsobení kapacity jednotlivých vlaků to může to vyžadovat
velmi komplikované sestavení souprav a konečně i neproveditelné posuny v Brně hl.n, proto byly
možné úspory vždy srovnávány s náklady variant bez časového přizpůsobení kapacit jednotlivých
vlaků. V případě variant s časovým přizpůsobením přepravní kapacity by zohledněné úspory byly sice
procentulně větší, mohly by však vzniknout další náklady na posun a kvůli menší možnosti
přizpůsobení přepravní kapacity.
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V případě propojení linek vlakotramvají byli zohledněny i ostatní prvky nákladů (které však nemají
větší význam) i odhadovaná redukce kompenzačních úspor vlakotramvají.

3.6.3 Definice variant a výpočet množstevních ukazatelů
Tvorba variant znamenala současně jejich definice a souběžně i výpočet množstevních ukazatelů.
Klíčové prvky pro definice variant a výpočet množstevních ukazatelů jsou oběhy: Oběh je definován
sledem úseků, projížděných určitými soupravami v určitém interval od začátku až do konce provozní
dobya. Z vlastnosti soupravy a úseků byly podrobně vypočítány nejdůležitější úkazatele, a sice:
o
o
o
o
o

Potřebný počet vozidel dle velikosti a pohonu (nebylo však počítano s konkrétními modely
konkrétních výrobců)
Denní proběh těchto vozidel
Pracovní doby strojvedoucích „v oběhu“
Spotřeba koncové trakční energie (dle nositelů energie)
Poplatky za použití železniční dopravní cesty

Uvedené ukazatele byly pro všechny oběhy, ze kterých je varianta sestavena, sečteny a doplněny
následujícimi ukazately variant:
o
o
o

Variantně potřebná výstavba železniční nebo tramvajové infrastruktury
Pracovní doby pro posun (přistavení a odstavení souprav)
Kompenzační snížení tramvajových výkonů díky vlakotramvaji, v jednom případě
(rozsáhlější varianty na svazku trati Břeclav – Hodonín) i redukce souběžné autobusové
dopravy.

Podrobnější popis metodiky definice variant a výpočtu množstevních ukazatelů lze najít v přiloze D.

3.7 Odhad nákladových sazeb
S vyjímkou stavebních nákladů zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno, které byly zvlášť
odhadnuty pomocí propočtu nákladů varianty novostavby v centru, byly konečné náklady vypočítány
podle principu náklady =  (množstevní ukazatel * nákladová sazba)
Proto byly pro podmínky České republiky, jinak ale obecně a nespecificky konkrétnímu regionu nebo
variantě, odhadované sazby nákladů resp. jednotkové ceny:
o

o

o

Náklady provozu železniční dopravy
 Náklady vozidel
 Amortizační náklady vozidel za rok a místo k sezení
 Náklady na údržbu za ujetý místokilometr
 Ceny nosičů energie a účinnost přeměny energií
 Úplné náklady jedné pracovní hodiny strojvedoucího
Náklady na infrastrukturu
 Náklady na údržbu stávající infrastruktury a řízení provozu = poplatky za použítí
železniční dopravní cesty
 Náklady na výstavbu infrastruktury (za kilometr elektrizace, zdvoukolejnění etc.
dle obtížnosti projektů)
kompenzační úspory vlakotramvajeb (za tramvajový vůz, vozo-km nebo hrtkm, který je
nepotřebný díky zavedení vlakotramvaje)

Nákladové sazby byli odhadovány pomocí nejrůznějších zdrojů a pomoci indexů spotřebitelských cen,
cen stavebních prací resp. růstem mezd prognózovaným na rok 2017.
Všechny náklady byly počítány bez daně z přidané hodnoty (DPH), resp. u všech nalezených zdrojů
bylo předpokládano, že se jedná o ceny bez DPH, neboť nikde nebylo uvedeno, zda je to čistá nebo
hrubá cena.
a

V případě přizpůsobení intervalů časové charakteristice poptávka jen ve špičkách
Kompenzační úspory však dokážou dodatkové náklady variant s vlakotramvají jen snížit, náklady
variant s vlakotramvají jsou i se zohledněním kompenzačních úspor vyšší, než u konvenčních variant.
Podrobnosti viz výsledky: 5.2.3.2.3, 5.3.3.2.2, 5.4.3.2.3 a 5.6.3.2.3.

b
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Nebyly zohleděny tržby z prodeje jízdenek, vývoj počtu cestujících a úroveň jizdného stejně jako
následující prvky nákladů:
1. Náklady pro výstavbu a údržbu infrastruktury (kromě variantně specifických výstaveb), neboť
jsou hrazeny dopravcem resp. objednavatelem dopravy jen v míře poplatků za použití
dopravní cesty
2. Drobnější prvky nákladů, u kterých lze očekávat, že nejsou závislé na variantě jízdního řádu a
provozu, například spravní režie
3. Drobnější prvky nákladů, u kterých lze očekávat, že jsou proporcionálně větší, již zohledněné
prvky nákladů, například náklady na odstavení vlaků v depech, pojištění, vandalismus,
pomocné energie, předtápění a jiné přípravy souprav před nasazením
4. Náklady, spojené s prodejem a kontrolou jízdenek, které představují zmenšení tržeb, nikoliv
náklady nabídky železniční dopravy. Nebyly zohledněny náklady na průvodčí, to ale i proto, že
je určitá pravděpodobnost, že vlaky budou v příměstské a regionální dopravě s moderními
soupravami jezdít bez průvodčích.
5. Náklady na zvýšení výkonnosti řídicích a zabezpečovacích zařízení: V několika variantách je
sice očekávat potřeba variantně specifické modernizace, její hodnocení by však vyžadovalo
velmi podrobné informace o současném stavu této infrastruktury, případně i simulace, jakými
opatření je možné dodržení jakého jízdného řádu.
Externí náklady železniční dopravy a díky atraktivní nabidce možné nahrazení individuální
automobilové dopravy, zejména dopady na životní prostředí a bezpečnost v dopravě, nebyly
kvantifikovány, atraktivita jednotlivých variant jízdního řádu pro cestujících a spotřeba energií vlakovou
dopravou byly ale kvalitativně zohledněny v závěrečném doporučení.
Podrobnější popis metodiky odhadu nákladových sazeb nelze oddělit od konkrétních hodnot a je proto
vysvětlěn v příslušné kapitole (viz 4)

3.8 Varianty zjednodušené přestavby železničního uzlu Brna
Vycházející z hypotézy, že zavedením vlakotramvají způsobené úlehčení nástupních hran hlavního
nádraží by mohlo umožnit méně náročnou přestavbu hlavního nádraží byly vytvořeny varianty
zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Postup tvorby a hodnocení těchto variant byl následující:




Návrh možných a srovnatelně jednoduchých úprav kolejiště a modelů použití jednotlivých
nástupišť
Návrh urbanistického řešení
Odhad stavebních nákladů podle informací o předpokládaných nákladech přestavby hlavního
nádraží dle varianty občanské koalice „nádraží v centru“

Vzhledem k dostupným informacím, ale i k rozsahu práce je přesnost jak z hlediska geometrických
poměrů urbanistického návrhu, tak i z hlediska odhadu nákladů značně horší, než v oblasti variant
jizdního řadu a železničního provozu – jedná se spíš o orientační poměry infrastrukturních a
dodatkových provozních nákladů variant s vlakotramvají oproti úsporám díky zjednodušené přestavbě
železničního uzlu Brna.
Podrobnější postup nelze oddělit od návrhu variant resp. od výsledků a je proto vysvětlen v kapitolách
6.1.4 a 6.2, kde jsou i uvedené použité zdroje informací.

3.9 Zkoušky věrohodnosti výsledků
K ověření věrohodnosti nákladních sazeb (ale také ostatních výpočtů) byla provedena následná
srovnání s jinými zdroji informací (podrobnější zdroje viz kapitoly 7 o výsledcích) :
 Srovnání poměru nákladů na pořízení i na údržbu vozidel se zveřejněnými hodnotami
z provozních zkušenosti
 Celková struktura nákladů variant jizdního řádu a provozu (kromě variantně specifických
staveb a kompenzačních úspor vlakotramvaje) byla srovnána s materiálem firmy Siemens o
ekonomice provozu jednotky Desiro Classic
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Celkové náklady za vlkm byly srovnány s výsledky výběrových řízení na některé vlakové
výkony a příklady úhrad dopravcům – v těch případech se však nejedná o celkové náklady,
ale o uhrazené ztráty po odečtu třžeb z prodeje jízdenek
Spotřeba primární energie na oskm a průměrné vytížení míst k sezení byly srovnány se studií
o spotřebě energie železniční osobní dopravy v Německu.
Průměrná oběhová rychlost byla srovnávána s hodnotou, obsaženou ve výše uvedeném
materiálu firmy Siemens.
Autorem neočekávaný nízký podíl nákladů strojvedoucích byl srovnáván se strukturou
personálu integrovaných drážních podniků.

