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5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu
dle svazků tratí
V této, nejdelší ze všech kapitol, jsou souhrněé všechny informace, týkající se zvlášť jednotlivých
svazků tratí:




Výchozí předpoklady
Varianty jízdního řádu a železničního provozu bez propojení více svazků
Výsledky: Absolutní a specifické náklady a některé nefinanční ukazatele těchto variant

Na konci kapitoly jsou uvedeny varianty s propojením více svazků tratí včetně předpokladů a výsledků,
varianty kolejové infrastruktury v Brně nasledují v kapitole 6.

5.1 Vysvětlivky
5.1.1 Vymezení svazků tratí
Železniční síť Jihomoravského kraje je v rámci práce rozdělena do šesti svazků tratí. Většiny variant
se týká jen jeden svazek, nezávisle na provozu na ostatních svazcích. Ze srovnání výsledků
podobných variant na různých svazcích je usuzováno, do jaké míry jsou výsledky přenositelné na jiné
regiony, či způsobené místními charakteristikami.
Rozdělení železniční sítě do svazků tratí, která je provedena podle principu co nejnížšího počtu
přestupů mezi svazcích, je zobrázeno v obrázku 25:
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Obrázek 25: Rozdělení sítě do svazků tratí. Mapový podklad: České dráhy

5.1.2 Vysvětlivky k tabulkám variant
U jednotlivých svazků tratí jsou při popisu variant jizdního řádu a železničního provozu použity velké
tabulky, obsahující mj. schematické obrázky a zkratky pro identifikaci v diagramech. Tabulky jsou
sestaveny následovně:


Číslo: Číslování variant pro každý svazek zvlášť, použitá i ve velké tabulkce výsledků
v přiloze G.



Zkratka: Označení varianty v omezeném prostoru diagramů tak, aby bylo rozeznátelné i
u velkého počtu variant, byla vytvořena zkratka, která je sestavená z maximálně šesti prvků,
dělených značkou / :
1. Návaznost mezi hlavní tratí a vedlejší tratí, případně použitý pohon:
 P: Přestup
 K: Skupinový vlak
 M: Přímá linka, realizovaná jízdou motorovým pohonem pod troleji
 E: Přímá linka, realizovaná elektrizací vedlejší trati
 H: Přímá linka, realizovaná nasazením hybridních vozidel
2. Obslužnost zastávek v příměstské dopravě, integrací rychlíkové dopravy:
 O: jen zastávkové vlaky, žádný vlak v systému příměstské a regionální dopravy
žádnou zastávku neprojíždí
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3.
4.
5.

6.

S: varianta obsahuje spěšné vlaky, které projíždějí část zastávek na příměstských
úsecích
 R: Integrace meziměstských rychlíků do regionální dopravy ve smyslu tarifu a přípojů
(nebo skupinových vlaků).
Značka R nevylučuje, že jsou vedeny i spěšné vlaky – uvádí se nejvyšší kategorie vlaků v
systému příměstské a regionální dopravy
Napojení do městské dopravy:
 N: Hlavní nádraží jako konečná stanice všech vlaků
 T: Část vlaků vedena jako vlakotramvaj
Přizpůsobení intervalů:
 °: žádné přizpůsobení
 ^: mimo špičku jsou intervaly na některých linkách resp. úsecích prodlouženy
Přizpůsobení kapacity jednotlivých vlaků:
 |--|: žádné přizpůsobení
 --: žádné časové, ale prostorové přizpůsobení (část souprav jede jen do určité stanice,
a to celý den stejně)
 |<>|: přizpůsobení kapacit na konečných stanicích
 <>: přizpůsobení kapacit i na mezilehlých stanicích
 <.>,-.-,|<.>|: Ve variantě je (do značné míry) předpokládano nasazení menších
vozidel, než jsou současně výrobená.
1,2,3: Varianty, které se podle jiných kriterií nerozlišují, například různý rozsah nabídky
nebo jiné časové polohy vlaků kvůli přípojům na odlišné varianty jiných svazků. Větší číslo
znamená spíše lepší, rozsahlější nabídku.

Na svazcích Jihozápad a Břeclav – Hodonín není uvažována vlakotramvaj, proto tam odpadá
třetí prvek, na svazku Břeclav – Hodonín počítají všechny varianty s integrací rychlíků, proto
tam opadá i druhá značka. V některých případech byly varianty smíšené, v tom případě byla
uvedena dominantní vlastnost varianty.
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Obrázek: znázorňuje vedení linek, intervaly, jízdní doby, přípoje a uzly integrovaného taktu,
obslužnost zastávek a použitý pohon. (Legenda viz obrázek 26) V případě přizpůsobení
intervalů ukazuje nejnižší intervaly, to znamená jízdní řád ve špičce.
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Obrázek 26: Legenda k schématům v tabulkách variant.




Popis: verbální popis varianty jízdního řádu, stejná informace jako na obrázku, doplněná o
další poznámky, například potřebné úpravy infrastruktury
Kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové přizpůsobení přepravní kapacity:
Navržená kapacita nasazených souprav dle linek, případně přizpůsobení intervalů nebo
kapacit jednotlivých vlaků (na konečných stanicích nebo i na cestě). V případě přizpůsobení
přepravní kapacity podrobný popis, v jaké doběa a na jakých úsecích je přepravní kapacita
přizpůsobena. Aby popis byl srozumitelný, byl následně zjednodušen:
o „Z“ a „do“ je vždy z hlediska Brna, a jestli se píše například o vlacích „do Boskovic“ jde
samozřejmě o vlaky z a do Boskovic
o V případě přizpůsobení přepravní kapacity se vychází zpravidla z toho, že ranní
špička je orientována do Brna a odpolední na venkov. To znamená, že v opačném
směru jsou doplňkové vlaky či části souprav vedeny jen v rozsahu, který je potřebný,
aby vozidla byla k dispozici pro další jízdu ve směru špičky. Odlišné případy jsou
zvlášť označené, například zesílení „v obou směrech“; v případě svazku BřeclavHodonín je vždy uveden směr zesílení.
V případě stanic na nebo za hranicí kraje může znamenát například „do Letovic“ i „do Letovic
a dál“

Obecně znamená „vlaky za hodinu“ vždy páry vlaků za hodinu resp. vlaky za hodinu a směr.

a

Je uvedená doba, pro kterou je zesílení přepravní kapacity nutno z hlediska denní variaci zatížení.
Vzhledem k tomu, že na začátku a na konci této doby nemusí srovná být čas odjezdu vlaku, a že
provozní doba i doplňkových oběhů měla být dělitelná intervalem, bylo počítano s délší provozní
dobou doplňkových oběhů, zpravidla o půl hodinou ve ránní špičce a o půl hodině v odpolední špičce.
61

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5.2 Svazek Sever
Tratě dle knižního jízdního řádu
o
o

260: Brno hl.n. – Brno Židenice – Blansko – Skalice nad
Svitavou – Letovice (-Česká Třebová)a – 47 kmb
262: Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké
Opatovice (-Chornice – Česká Třebová) – 22 km

Tabulka 8: Přehled o tratích svazku Sever.

5.2.1 Rámcové podminky pro varianty jízdního řádu a provozu
5.2.1.1

a

Geografická a časová charakteristika zatížení214,215

Traťový úsek Brno hl.n. – Brno Židenice je vzhledem ke krátké vzdálenosti uveden zvlášť pro svazky
Sever a Severozápad
b
uvedené délky trati jsou vždy až k hranici kraje
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Obrázek 27: Zatížení svazku tratí Sever. Zdroj: České Dráhy , vlastní
výpočty. *: Vzhledem k citlivosti obchodních údajů Českých Drah jsou počty
cestujících uvedené jako podíl na všech cestujících, příjíždějících a
odjíždějících z Brna hl.n.

Trať 260 Brno – Skalice nad Svitavou – Letovice (- Česká Třebová) je
hlavní trať svazku trati Sever (viz tabulka 8 a obrázek 28), po které do- a
odjíždí do a z Brna zhruba 24% všech cestujících, které kteří cestují do
a z Brna (viz obrázek 27). Předměstský úsek trati (Brno-Židenice –
Bílovice nad Svitavou) je frekventován v průměru všechny dny asi 6000
cestujícími. Frekvence cestujících po Blansko (z Brna) klesá na dvě
třetiny, po Skalici nad Svitavou na polovinu předměstského úseku.
Kolem tří čtvrtin z asi 2300 cestujících za den v jednom směru, kteří
přejíždí hranice kraje v Letovicích, používají meziměstské rychlíky, které
doplňují vlaky EC a Ex na této trati, pro 5 až 10 procent příměstských
cest mezi Blanskem a Brnem jsou používány rychlíky.218

Obrázek 28: Zeměpisná mapa
svazku
trati
Sever.
Mapový
podklad: Geo - Mapa země 1:250
000 Česká Republika, barevně
217
Měřítko:
cca.
upravená .
1:330000

Na jediné odbočné tratí tohoto svazku tratí, na trati 262 (Česká Třebová- Chornice-) Velké Opatovice –
Boskovice – Skalice nad Svitavou příjíždí a odjíždí do a ze Skalice průměrně asi 560 cestujících za den
v jednom směru, severně od Boskovic je ovšem tato trať zatížena jen asi 150 - 200 cestujícími za den v
jednom směru a za hranicí kraje ještě méně.
V horizontu práce je předpokládán narůst zatížení o cca. 1500 osob za pracovní den a směr mezi Brnem
a Blanskem a o cca. 1000 cestujících mezi Blanskem a Boskovicemi (výstavba Boskovické spojky nebo
jiné opatření za účelem rychlejšího a bezpřestupního spojení Brno – Boskovice).
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Obrázek 29: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 260 v regionální dopravě v pracovních dnech pro období 2015
- 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanici, vzdálenějších od Brna (například: "Brno-Židenice" znamená úsek
Brno hl.n. - Brno-Židenice).
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Obrázek 30: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 262 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018.

Podle odhadu denní variace jsou na trati 260 předpokládány špičková zatížení regionální dopravy až do
1100 cestujících za hodinu a směr ráno do Brna a o něco méně než 1000 odpoledne z Brna (viz obrázek
29). Po Blansku (ve směru Č.Třebová) činí největší zatížení cca. 600 cestujících za hodinu, na hranici
kraje již pouhých 200. Mimo špičku činí zatížení vlaků před Brnem ve směru Brno většinou kolem 200
cestujících za hodinu, v opačném směru trvá odpolední špička relativně dlouho, zatížení od 12 až do 19
hodin dosahuje 400 cestujících za hodinu. Na hranici kraje je zatížení většinu dne nižší, než 100
cestujících za hodinu.
Na krátkém zbytku trati 262 (obrázek 30) Skalice nad Svitavou (nebo Lhota-Rapotina) – Boskovice bude
zatížení většínou v rozpěti 50-70 cestujících za hodinu a směr, ve špičkách ale až do 275 (ráno směrem
do Brna) resp. 225 (odpoledne do Boskovic).
Na svazku Sever je předpokládán celkový dopravní výkon cca. 410000 osobokilometrů za pracovní den.
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5.2.1.2

Infrastrukturní předpoklady219

Obrázek 31: Současný stav a očekavatelná výstavba infrastruktury na svazku trati Sever pro období 2015 - 2018.
220
221
222
Zdroje: Železniční Mapa České Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Na obrázku 31 jsou zobrázené současný stava krajem záměrné výstavby infrastruktury na svazku trati
Sever. Hlavní trať tohoto svazku, trať 260 Brno Skalice nad Svitavou – Letovice (– Česká Třebová) byla
jako součást VI. Panevropského koridoru elektrifikována a komplexně modernizována, další modernizace
nelze zatím očekávat a byla by kvůli složitému terénu i velmi náročná. Kapacita této trati vystačí pro
plánovaný rozsah dopravy a tím i pro varianty jízdního řádu a provozu této práce, pouze v úseku
Maloměřice – Adamov navrhuje Generel dopravy zřízení výhybny pro zlepšení provozu v případě výluky.
Jižně od stanice Svitavy (km 228,1) se nachází styk mezi střídavou (25 kV / 50 Hz) a stejnosměrnou (3
kV) trakční soustavou. To je sice mimo Jihomoravský kraj, přesto se však musí zohlednit, že vlaky, které
pokračují do České Třebové musí být vedeny dvousystémovými soupravami. 223
Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice (-Chrlice-Česká Třebová) je jednokolejná,
neelektrifikovaná. Navrhována je stavba elektrifikované tzv. Boskovické spojky, to znamená zřízení
odbočky mezi stanicemi Doubravice nad Svitavou a Skalice nad Svitavou, pak zřízení nové zastávky
Lhota-Rapotina a zaústění do stávající trati. Cílem Boskovické spojky je zkrácení cestovní doby do Brna
díky kratší vzdálenosti a vynechání přestupu nebo úvrati ve stanici Skalice nad Svitavou. Výstavba
Boskovické spojky je etapizovaná na rok 2010, takže by měla být hotová ještě v horizontu této práce. Na
trati 262 severně od Boskovic lze očekávat spíše zrušení, než modernizaci trati.
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5.2.1.3

Záměrný rozsah dopravy224

225

Obrázek 32: Záměrný rozsah nabídky osobní dopravy na tratích svazku Sever. Zdroj: Generel dopravy
výpočty. *: V případě výstavby Boskovické spojky Lhota-Rapotina.

, vlastní

Krajem záměrné hustoty osobní dopravy na jednotlivých tratích svazku Sever jsou zobrázené na obrázku
32. Na úseku Brno – Skalice trati 260 (v případě výstavby Boskovické spojky Brno – Doubravice nad
Svitavou) se má podle Generelu dopravy počet regionálních vlaků do roku 2013 zhruba zdvojnásobit
z hodinového na půlhodinový takt. Na úseku Skalice (nebo Doubravice nad Svitavou)-Letovice zůstává
hustota dopravy asi stejná, mezi Skalicemi (nebo Doubravicemi nad Svitavou) a Boskovicemi (trať 262)
je navrhován narůst o polovinu, nikoliv však směrem dál do Velkých Opatovic: KORDIS226 kvůli malému
zatížení a velkm vzdálenostem od obcí (nezbytná souběžná autobusová doprava) doporučuje zastavení
osobní dopravy na této trati severně od Boskovic a zřízení přestupního terminálu v Boskovicích. Za
těchto okolností, kde není vidět šance pro tuto železnice ani ona kvůli souběžné trati 260 nemá funkce
spojky v železniční síti, je autorem počítano se zastavením osobní dopravy, ve všech variantách končí
provoz v Boskovicích. Provozní výkon na celém svazku trati se má oproti roku 2003 zvětšit o 81% ze 17
na 30 tisíc vlakokilometrů za týden v regionální dopravě a o 14% v rychlíkové dopravě. Tabulka 9 ukazuje
rozmezí provozních výkonů pro tvorbu variant s nebo bez integrace rychlíkové dopravy pod podmínkou,
že provozní výkon nesmí být o více než 25% odchylný oproti generelu dopravy:
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Svazek trati Sever
Status quo dálková
doprava bez
EC

regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Letovice Skalice*
Brno - Skalice*
Skalice* Boskovice
Boskovice - Velké
Opatovice
Suma svazek trati
Sever

Status quo regionální
doprava

Trať

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

2457
10920

882
3920

2520
25760

1008
4480

3510
31200

1890
19320

3150
32200

2646
22680

4410
37800

1205

0

1820

0

1950

1365

2275

1365

2275

2091

0

0

0

0

0

0

0

0

16673

4802

30100

5488

36660

22575

37625

26691

44485

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
bez integraci
integraci rychlíkové
rychlíkové dopravy
dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum

227

Tabulka 9: reálné provozní výkony na svazku tratí Sever. Zdroj: Generel dopravy
Boskovické spojky Lhota-Rapotina.

5.2.1.4

, vlastni výpočty. *: V případě výstavby

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS228

Svazek Sever je už plně integrován do IDS JMK, který dokonce pokryje i úsek severně od Letovic.
Obsluha území mezi železničními tratěmi integrovanou dopravou je zajistěna přestupními uzly,
uvedenými v tabulce 10:
Svazek tratí Sever
stávající přestupní uzly IDS
Uzel
výbrané obsloužené obce
Bílovice nad Svitavou
Ochoz u Brna
Adamov
Bukovina, Račice-Pístovice
Blansko
Jedovnice, Ostrov u Macochy, Moravský Kras
Rájec - Jestřebí
Černá Hora
Doubravice nad Svitavou Újezd u Boskovic
Skalice nad Svitavou
Kunštát, Olešnice
Boskovice
Protivanov, Vážany, Velké Opatovice
Letovice
Kunštát, Olešnice
Tabulka 10: přestupní uzly vlak-bus na svazku tratí Sever v rámci IDS. Zdroj: www.kordis.cz

5.2.1.5

Možnosti napojení do města formou vlakotramvají

Umístění propojení mezi železniční a tramvajovou tratí je proveditelné u stanice Brno-Židenice směrem
Brno hl.n. v podobě nájezdu na pravé straně železničního tělesa a zaústěním do Bubeníčkovy ulice
směrem do centra, eventuelně by bylo možné zřídit i druhý nájezd na levé straně železnice, aby
vlakotramvaj nemusela křížit protisměrnou kolej, na rozdíl od jiných svazků s kratším intervalem (viz
varianty, 5.2) je na tomti místě počítáno jen s jednoukolejnou spojkou (viz obrázek 33). Délka nájezdu činí
cca. 120m, při odhadované výšce mostu 5-6 metrů to znamená sklon 40-50 promile. Vzhledem k tomu že
není uvažováno zaústění této trati do severojižního kolejového diametru, není takový přechod v rozporu
s tímto projektem, aniž by se toto stalo v případě realizace diametru ztracenou investicí. Dále pokračuje
vlakotramvaj stejně jako tramvajová linka číslo 2 ke stávajícímu hlavnímu nádraží, přičemž jízdní doba ze
Židenic by trvala kolem 7 minut do centra (Malinovského náměstí) a 10 minut ke stávajícímu hlavnímu
nádraží. Tento svazek tratí je jediný, kde by zavedení vlakotramvají značně (o cca. 5 minut) prodloužilo
cestu k hlavnímu nádraží.
Více informací ohledně vedení linek vlakotramvaje dále po městě viz kapitola 6.1.4.3 o variantě
zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno se zavedením vlakotramvaje.
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Obrázek 33: Poloha možné spojky vlakotramvaje v oblasti stanice Brno - Židenice. Fialovou barvou jsou označeny
nově potřebné koleje, modrými symboly kamerovy perspektivy snímků. Mapový podklad ortofotomapy: www.mapy.cz,
jinak vlastní snímky z července 2006. Přehledný plán všech prvků infrastruktury pro vlakotramvaj viz obrázek 157.

5.2.2 Srovnávané varianty jizdního řádu a provozu
Na svazku sever byly zpracované a hodnoceněné celkém 43 varianty, které se rozliší následujícími
kriterii:









Spojení Brno – Boskovice:
o Přestup ve Skalicích
o Skupinové vlaky Brno – Letovice/Boskovice
o Přímé linky Brno – Letovice a Brno – Boskovice:
 Vlaky Brno – Boskovice, jedoucí Brno – Skalice motorovým pohonem pod trolejí
 Elektrizace trati Skalice – Boskovice
 Nasazení hybridních vozidel
Půlhodinový nebo čtvrthodinový takt na úseku Brno – Blansko, čtvrthodinový takt možná i jen o
dopravních špičkách.
Hodinový nebo půlhodinový takt na úsecích Skalice – Boskovice a Skalice – Letovice
Možné závedení vlakotramvaji na úseku Brno – Blansko, však jen v podobě osobních vlaků ve
souběhu se na tomto úseku projíždějícimi spěšnými vlaky nebo rychlíky, jinak by kapacita
souprav vlakotramvaji při realistickém intervalu nestačila na zatížení trati.
Možné integrace dvouhodinových rychlíků Brno - Česká Třebová do regionální dopravy:
Doplňění rychlíků spěšnými vlaky na hodinový takt zrychlněných vlaků Brno – Letovice a na
půlhodinový takt Brno – Blansko, v Blansko přípoje mezi osobními vlaky i rychlíky/spěšné vlaky,
případně i tvorba skupinových vlaků. I v tomto případě byly by zachované vhodné časy pří- a
odjezdů rychlíků ve České Třebově (příjezd xx.50, odjezd xx.10).
Možné přizpůsobení kapacit souprav:
o jen na konečných stanicích Brno, Letovice, Boskovice nebo Blansko,
o nebo i na mezilehlých stanicích Blansko nebo Skalice.

Ve všech variantách na svazku sever je předpokládan aspoň půlhodinový takt do Skalic nad Svitavou,
kde se setkají vlaky do a z Brna vždy ve xx.15 a xx.45 tak, že nejsou jen přípoje na relaci Boskovice –
Brno, ale i Boskovice – Česká Třebová. Takové časové polohy vlaků odpovídá i žádoucím časům
příjezdů (xx.45) a odjezdů (xx.15) osobních vlaků ve stanici Česká Třebová podle celokrajského
schémata integrovaného taktu (viz příloha B.IV). Pro hodnocení provozních nákladů nemá možná
výstavba Boskovické spojky značný vliv, neboť se stejné počítá s jednotkami, které umožní snadný a
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rychlý úvrať a úvraťové doby ve Boskovicích jsou dost dlouhé, že ztráty času pro úvrať ve Skalicích
nezpůsobí větší počet potřebných vozidel nebo záměstnánců. Důležitě bylo by však, aby v případě
výstavby Boskovické spojky by byla zřízená nová zástavka Lhota-Rapotina před odbočkou spojky od
hlavní trati 260, jinak je obtížnější dodržet přípoje na relaci Boskovice – Česká Třebová a přítom
zachovávat možnost krátkého úvraťu ve Letovicích.
Některé varianty (s integrace rychlíků a vlakotramvaji) přesáhují horní méze realistického dopravního
výkonu (125% výkonu, plánovaný v Generelu dopravy ve vlkm za týden, viz kapitola 2.4), přesto byly dále
sledované a zhodnocené, neboť po odečtu kompenzovaného tramvajového výkonu je provozní výkon
zase v realistickém rámci.
Celistvý a podrobný popis srovnávaných variant jízdního řádu začiná na příšti stránce.
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obrázek

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové přizpůsobení přepravní
kapacity

popis

P/O/N/°/|--|/1

zkratka

podstatná varianta jízdního řádu

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
mezi Brnem a Skalicí n.S., hodinový žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Skalice a Letovic 450, do Boskovic
225, pro regionální cestující v rychlíku 200
do Boskovic a Letovic. Ve Skalici
n.S. Nutno přestoupit z elektrické do
motorové soupravy. Ve Skalici n.S.
přípoj na relaci Boskovice - Letovice.

P/O/N/°/|--|/2

S-2

S-1

čislo
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jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
mezi Brnem a Boskovicemi,
žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Skalice 400, do Letovic 500, do
hodinový do Letovic. Ve Skalici n.S. Boskovic 100, pro regionální cestující v rychlíku 200
nutno přestoupit z elektrické do
motorové soupravy. Ve Skalici n.S.
přípoj na relaci Boskovice - Letovice.
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P/R/N/°/|--|
P/R/N/°/|<>|
P/R/N/°/<>
P/R/T/°/|--|
P/R/T/°/<>

P/R/T/°/|<>|

S-3
S-4
S-5
S-8

S-7

S-6
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integrace hodinových rychlíků
(každou druhou hodinu jen do
Letovic) do regionální dopravy,
půlhodinový takt zastávkových vlaků
do Skalice, hodinový do Boskovic a
Letovic. Do Blanska půlhodinový takt
projíždějících vlaků (spěšné vlaky). V
Blansku přestup mezi zastávkovými
a projíždějícími vlaky. Vlaky do
Boskovic jedou v úseku Blansko Skalice motorovým pohonem pod
trolejí.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: spěšný vlak do Letovic 350, rychlík do
Letovic/České Třebové 350 (pro regionální cestující), Brno - Blansko 150, Blansko Boskovice 225

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: Boskovice Blansko 80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; rychlíky a
spěšné vlaky 125, dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 17; Brno - Blansko celý den 150

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: Boskovice - Blansko
80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; rychlíky a spěšné
vlaky 125, dalších 125 do Blanska 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 do Skalic 4.30
- 8, 13.30 - 17; Brno - Blansko celý den 150

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: spěšný vlak do Letovic 350, rychlík do
Letovic/České Třebové 350 (pro regionální cestující), Brno - Blansko 180, Blansko integrace hodinových rychlíků (každá Boskovice 225
druhá hodina jen do Letovic) do
regionální dopravy, půlhodinový takt
zastávkových vlaků do Skalice,
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: Boskovice hodinový do Boskovic a Letovic, do
Blansko 80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; rychlíky a
Blanska místa zastávkových vlaků
spěšné vlaky 125 , dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 vlakotramvaj Do Blanska i
17; Brno - Blansko 90, dalších 90 5 - 8 a 14 - 17.30
půlhodinový takt projíždějících vlaků
(spěšné vlaky). V Blansku přestup
mezi vlaky a vlakotramvajemi. Vlaky
do Boskovic jedou v úseku Blansko Skalice s motorovým pohonem pod celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: Boskovice - Blansko
trolejí.
80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; rychlíky a spěšné
vlaky 125, dalších 125 do Blanska 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 do Skalic 4.30
- 8, 13.30 - 17; Brno - Blansko 90, dalších 90 5 - 8 a 14 - 17.30

M/O/N/°/|--|/1
M/O/N/°/|<>|
M/O/N/°/<>

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 450, pro regionální
cestující v rychlíku 200

E/O/N/°/|<>|

E/O/N/°/|--|/1

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Letovic a Boskovic
125, dalších 100 do Blanska 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 do Skalic 5 - 8.30, 13
- 18.30, dalších 100 do Letovic a Boskovic 5 - 7.30, 14.30 - 18

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
mezi Brnem a Skalicí n.S., hodinový celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a
do Boskovic a Letovic. Přímé spoje i Boskovic 125, dalších 100 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 5 - 8.30, 13 - 18.30,
dalších 100 5 - 7.30, 14.30 - 17
do Boskovic s elektrizací tratě do
Boskovic. Ve Skalici n.S. přípoj na
relaci Boskovice - Letovice.

E/O/N/°/<>

S-10

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
mezi Brnem a Skalicí n.S., hodinový celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a
do Boskovic a Letovic. Přímé spoje i Boskovic 125, dalších 100 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 5 - 8.30, 13 - 18.30,
do Boskovic s nasazením
dalších 100 5 - 7.30, 14.30 - 17
motorových vozidel pod trolejí. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice.

S-13

S-11

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 450, pro regionální
cestující v rychlíku 200

S-14

S-12

S-9
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celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Letovic a Boskovic
125, dalších 100 do Blanska 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 do Skalic 5 - 8.30, 13
- 18.30, dalších 100 do Letovic a Boskovic 5 - 7.30, 14.30 - 18
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E/O/N/°/|--|/2
H/O/N/°/|--|/1
H/O/N/°/|<>|

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
mezi Brnem a Skalicí n.S., hodinový celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a
do Boskovic a Letovic. Přímé spoje i Boskovic 125, dalších 100 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 5 - 8.30, 13 - 18.30,
do Boskovic s nasazením hybridních dalších 100 5 - 7.30, 14.30 - 17
vozidel. Ve Skalici n.S. přípoj na
relaci Boskovice - Letovice.

H/O/N/°/<>

S-15
S-17

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 450, pro regionální
cestující v rychlíku 200

S-18

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
do Boskovic, hodinový do Letovic s
hodinovým vedením skupinového
žádné přizpůsobení, kapacity celý den: přímý vlak do Boskovic 400, skupinový
vlak: 400 do Letovic, 100 do Boskovic, pro regionální cestující v rychlíku 200
vlaku Brno - Boskovice/Letovice.
Přímé spoje i do Boskovic s
elektrizací tratě do Boskovic. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice.

S-16
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celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Letovic a Boskovic
125, dalších 100 do Blanska 4.30 - 9.30 a 11 - 20, dalších 125 do Skalic 5 - 8.30, 13
- 18.30, dalších 100 do Letovic a Boskovic 5 - 7.30, 14.30 - 18
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M/O/N/^/|--|
E/O/N/°/|--|/3
E/O/N/^/|--|

M/O/N/°/|--|/2

S-20
S-21
S-22

S-19
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
Blansko 125, pro regionální cestující v rychlíku 200
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), čtvrthodinový
takt mezi Brnem a Blanskem,
půlhodinový do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic.
Přímé spoje i do Boskovic s
nasazením motorových vozidel pod
trolejí. Ve Skalici n.S. přípoj na relaci
přizpůsobení intervalů: doplňkové vlaky Brno - Blansko jen 5 - 7.30, 14.30 - 17,
Boskovice - Letovice.
kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno - Blansko 125, pro regionální
cestující v rychlíku 200

jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), čtvrthodinový
takt mezi Brnem a Blanskem,
půlhodinový do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic.
Přímé spoje i do Boskovic s
elektrizací tratě do Boskovic. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno Blansko 125, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: doplňkové vlaky Brno - Blansko jen 5 - 7.30, 14.30 - 17,
kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno - Blansko 125, pro regionální
cestující v rychlíku 200
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S-23

H/O/N/°/|--|/2

S-24

H/O/N/^/|--|

S-25

M/S/T/°/|--|

S-26

M/S/T/^/|--|

S-27

M/S/T/°/|<>|
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jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), čtvrthodinový
takt mezi Brnem a Blanskem,
půlhodinový do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic.
Přímé spoje i do Boskovic s
nasazením hybridních vozidel. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice.

Půlhodinový takt do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic,
mezi Brnem a Blanskem překrývání
projíždějících spěšných vlaků a
zastávkových vlakotramvají
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy). Přímé spoje i do Boskovic
s nasazením motorových vozidel pod
trolejí. Ve Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice, v Blansku mezi
vlakotramvajemi a zastávkovými
vlaky do Letovic a Boskovic
(symetrický taktový uzel)

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno Blansko 125, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: doplňkové vlaky Brno - Blansko jen 5 - 7.30, 14.30 - 17,
kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 325, Brno - Blansko 125, pro regionální
cestující v rychlíku 200

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj
180, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: vlakotramvaje jen 4.30 - 7.30 a 14.30 - 17.30, jinak
zastavují vlaky z Letovic/Boskovic ve všech stanicích, kapacity celý den: do
Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 200

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a do
Boskovic 125, dalších 125 5 - 8 a 14.30 - 16.30. vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 8.30 a 12 - 19, pro regionální cestující v rychlíku 200

S-28

E/S/T/°/|--|

S-29

E/S/T/^/|--|

S-30

E/S/T/°/|<>|

S-31

H/S/T/°/|--|

S-32

H/S/T/^/|--|

S-33

H/S/T/°/|<>|
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Půlhodinový takt do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic,
mezi Brnem a Blanskem překrývání
projíždějících spěšných vlaků a
zastávkových vlakotramvají
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy). Přímé spoje i do Boskovic
s elekrizací tratě do Boskovic. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice, v Blansku mezi
vlakotramvají a zastávkovými vlaky
do Letovic a Boskovic (symetrický
taktový uzel)

Půlhodinový takt do Skalice n.S.,
hodinový do Boskovic a Letovic,
mezi Brnem a Blanskem překrývání
projíždějících spěšných vlaků a
zastávkových vlakotramvají
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy). Přímé spoje i do Boskovic
s nasazením hybridních vozidel. Ve
Skalici n.S. přípoj na relaci
Boskovice - Letovice, v Blansku mezi
vlakotramvají a zastávkovými vlaky
do Letovic a Boskovic (symetrický
taktový uzel)

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj
180, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: vlakotramvaje jen 4.30 - 7.30 a 14.30 - 17.30, jinak
zastavují vlaky z Letovic/Boskovic ve všech stanicích, kapacity celý den: do
Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 200

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a do
Boskovic 125, dalších 125 5 - 8 a 14.30 - 16.30. vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 8.30 a 12 - 19, pro regionální cestující v rychlíku 200

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj
180, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: vlakotramvaje jen 4.30 - 7.30 a 14.30 - 17.30, jinak
zastavují vlaky z Letovic/Boskovic ve všech stanicích, kapacity celý den: do
Boskovic a Letovic 300, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 200

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do Letovic a do
Boskovic 125, dalších 125 5 - 8 a 14.30 - 16.30. vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 8.30 a 12 - 19, pro regionální cestující v rychlíku 200
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K/O/N/°/|--|

Půlhodinový takt skupinových vlaků
Brno - Letovice/Boskovice, jen
zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy) Ve Skalici
vznikne symetrický taktový uzel.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Letovic 350, do Boskovic 100, pro
regionální cestující v rychlíku 200.

K/S/T/^/|--|

S-35

S-34
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Půlhodinový takt skupinových vlaků
Brno - Letovice/Boskovice, mezi
Brnem a Blanskem překrývání
projíždějících spěšných vlaků a
zastávkových vlakotramvají
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy). Symetrické taktové uzly ve
Skalici a v Blansku (přestup mezi
vlakotramvají a spěšnými vlaky).

přizpůsobení intervalů: vlakotramvaje jen 4.30 - 7.30 a 14.30 - 17.30, jinak
zastavují vlaky z Letovic/Boskovic ve všech stanicích, kapacity celý den: ve
skupinových vlacích 200 do Letovic a 100 do Boskovic, vlakotramvaj 180, pro
regionální cestující v rychlíku 200
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jen zastávkové vlaky (dvouhodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), čtvrthodinový
takt mezi Brnem a Blanskem,
půlhodinový do Boskovic a Letovic
pomoci skupinových vlaků. Ve
Skalici vznikne symetrický taktový
uzel

integrace hodinových rychlíků
(každou druhou hodinu jen do
Letovic) do regionální dopravy,
půlhodinový takt zastávkových vlaků
do Skalice, hodinový do Boskovic a
Letovic. Do Blanska i půlhodinový
takt projíždějících vlaků (spěšné
vlaky). Skupinové vlaky Brno Blansko - (rychlík) - Česká
Třebová/Blansko - (zastávkový) Boskovice. Vlaky do Boskovic jedou
v úseku Blansko - Skalice
motorovým pohonem pod trolejí.

přizpůsobení intervalů: doplňkové vlaky Brno - Blansko jen 5 - 7.30 a 14.30 - 17,
kapacity celý den: ve skupinových vlacích 225 do Letovic a 100 do Boskovic,
osobní vlaky Brno - Blansko 125, pro regionální cestující v rychlíku 200

přizpůsobení intervalů: doplňkové vlaky Brno - Blansko jen 5 - 7.30 a 14.30 - 17,
přizpůsobení kapacit na konečných: ve skupinových vlacích 125 do Letovic a 65
do Boskovic, dalších 100 do Letovic a 65 do Boskovic 4.30 - 9 a 11.30 - 19; osobní
vlaky Brno - Blansko celý den 125; pro regionální cestující v rychlíku 200

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: spěšný vlak do Letovic 350, Brno Blansko 150, ve skupinovém vlaku do České Třebové (rychlík) 150 (pro regionálních
cestujcích), do Boskovic 225.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: spěšný vlak do
Letovic 125, dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 - 17; Ve
skupinovém vlaku celý den 150 do České Třebové, do Boskovic 80, dalších 80 4.30
- 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; Brno - Blansko celý den 150

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: spěšný vlak do
Letovic 125, dalších 125 do Blanska 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 do Skalic
4.30 - 8 a 13.30 - 17; Ve skupinovém vlaku celý den 150 do České Třebové, do
Boskovic 80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; Brno Blansko celý den 150
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integrace hodinových rychlíků
(každou druhou hodinu jen do
Letovic) do regionální dopravy,
půlhodinový takt zastávkových vlaků
do Skalice, hodinový do Boskovic a
Letovic, do Blanska místa
zastávkových vlaků vlakotramvaj. Do
Blanska půlhodinový takt
projíždějících vlaků (spěšné vlaky).
Skupinové vlaky Brno - Blansko (rychlík) - Česká Třebová/Blansko (zastávkový) - Boskovice. Vlaky do
Boskovic jedou v úseku Blansko Skalice motorovým pohonem pod
trolejí.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: spěšný vlak do Letovic 350, Brno Blansko 180, ve skupinovém vlaku do České Třebové (rychlík) 150 (pro regionálních
cestujcích), do Boskovic 225.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: spěšný vlak do
Letovic 125 , dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 - 17; Ve
skupinovém vlaku celý den 150 do České Třebové, do Boskovic 80, dalších 80 4.30
- 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; Brno - Blansko 90, dalších 90 5 - 8 a
14 - 17.30

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: spěšný vlak do
Letovic 125 , dalších 125 do Blanska 4.30 - 9 a 12 - 19.30, dalších 100 do Skalic
4.30 - 8 a 13.30 - 17; Ve skupinovém vlaku celý den 150 do České Třebové, do
Boskovic 80, dalších 80 4.30 - 9 a 11.30 - 19, dalších 65 5 - 8 a 14 - 16.30; Brno Blansko celý den 90, dalších 90 5 - 8 a 14 - 17.30
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5.2.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:





5.2.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Sever jsou dle variant v rozpětí 200 až 325 mil.
Kč/rok (viz obrázek 34). Jednoduché, zcela obvyklé varianty, například s přestupem ve Skalici na relaci
Brno – Boskovice, bez intregraci rychlíkové dopravy a bez časového přizpůsobení přepravní kapacity
mají roční náklady cca. 285 mil. Kč, provozně proveditelné varianty s přímými linkami (elektrická nebo
hybridní trakce do Boskovic) a s přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků jen na konečných stanicích
mají roční náklady přibližně 225 mil. Kč. Maximální rozdíl mezi nejdražší a nejvýhodnější srovnávanou
variantou činí cca. 40%, mezi neefektivní, ale nikoliv neobvyklou variantou a efektivní a provozně zcela
reálnou variantou 23% (vztahuje se vždy na větší hodnotu).
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Obrázek 34: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Sever a provozní výkon
jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části
sloupce pod nulou, aby konečná výška konce sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu
kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou bez zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady jsou prognózovány na
cenovou úroveň roku 2017.

Obrázek 35: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Sever, přepočítano na jeden vlkm.
Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části sloupce pod nulou, aby konečná výška konce
sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou bez zohlednění
redukcí tramvajových výkonů. Náklady jsou prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Náklady na jeden vlakokilometr jsou dle variant v rozpětí 100 až 190 Kč (obrázek 35), jednoduché, zcela
obvyklé varianty, například s přestupem ve Skalici na relaci Brno – Boskovice, bez intregrace rychlíkové
dopravy a bez časového přizpůsobení přepravní kapacity mají specifické náklady kolem 170 Kč/vlkm,
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varianty s nejnižšími specifickými náklady jsou všechny s integrací rychlíkové dopravy, většinou i s
vlakotramvají, nejlevnější, „konzervativnější“ varianty jsou zhruba 120 Kč/vlkm. Maximální rozdíl ve
specifických nákladech tím číní téměř 50%, mezi neefektivní, ale nikoliv neobvyklou variantou, a
efektivnější, ale přesto reálnou variantou cca. 27%.
Fakt, že rozdíly jsou větší ve specifických nákladech znamená, že v rámci srovnavaných variant a
v reálném rozpětí provozních výkonů (+/- 25%) není celkový rozsah vlakové nabídky rozhodujícím
faktorem nákladů, možnosti ovlivnit specifické náklady jsou větší, než možné úspory díky redukci
nabídky. Řešení se současným zlepšením pro dopravce (resp. objednavatele dopravy) a pro cestující
jsou zcela reálné.
Ke srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu229,230,231 se pohybují okolo 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170 Kč/km v
případě rychlíků (všechny hodnoty jsou již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu práce).
Jedná se však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zůstanou dopravcům.
5.2.3.2
5.2.3.2.1

Náklady podle variant jizdního řádu a provozu
Návaznost mezi hlavní a vedlejší tratí a obslužnost zastávek v příměstské dopravě

Způsob navázání vedlejší tratě na hlavní trať a s tím často související otázka obslužnosti zastávek
v příměstské dopravě má spíše druhotný vliv na celkové náklady: I mezi nejdražšími pěti a
nejvýhodnějšími sedmi variantami se najdou varianty s přestupy, s přímými linkami nebo s vedením
skupinových vlaků a varianty s nebo bez integrace rychlíkové dopravy. Nejvýhodnější varianty vůbec, a to
i v podskupině variant bez časového přizpůsobení přepravní kapacity, jsou varianty s přímými linkami.
Varianty s nejnižšími specifickými náklady jsou všechny s integrací rychlíků do regionální dopravy, potom
následují varianty se spěšnými vlaky. V tomto smyslu nejneefektivnější varianty jsou varianty jen
s osobními vlaky, a to převážně s přímými linkami nebo s přestupem.
5.2.3.2.2

Trakce (v případě přímých linek)

Jednoznačně nejdražší je vedení vlaků motorovým pohonem z Boskovic až do Brna, celkové náklady
jinak stejných variant jsou v nejhorším případě (bez přizpůsobení přepravní kapacity) o cca. 10% vyšší,
než v případě elektrické nebo hybridní trakce, ve variantách s lepším vytížením souprav se sníží rozdíl na
méně než 5%. Rozdíl celkových zohledněných nákladů mezi hybridní a elektrickou trakcí je v přibližně
1,3% a tím i pod úrovní přesnosti nákladových sazeb. Přitom je ve variantách bez přizpůsobení přepravní
kapacity levnější elektrická trakce, ve variantách s přizpůsobením však hybridní – zcela logické, neboť
náklady na elektrizaci jsou nezávislé na velikosti vlaků, jinak však náklady na trakční naftu a na pořízení
hybridních vozidel.
5.2.3.2.3

Zapojení do města

V absolutních číslech jsou varianty s vlakotramvají dražší, než varianty s ukončením všech vlaků na
hlavním nádraží, otázka vlakotramvaj nebo ne není ale dominantní pro celkové náklady: již druhá
nejdražší varianta spočívá v ukončení vlaků na hlavním nádraží, nejvýhodnější varianta se vlakotramvají
je devatá nejlevnější a má o cca. 35 mil Kč/rok nebo 18% větší náklady, než nejlevnější bez
vlakotramvají. Pokud bychom nebrali do úvahy nejvýhodnější, ale zároveň nejkomplikovanější varianty s
přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků i na mezilehlých stanicích, jsou varianty s vlakotramvají o cca.
25 mil. Kč/rok dražší, než varianty s ukončením vlaků na hlavním nádraží.
Ve srovnání specifikých nákladů mají ovšem varianty s vlakotramvají mnohem lepší pozici, již třetí
nejlevnější varianta je varianta s vlakotramvají, a je jen o 4% dražší, než nejlevnější varianta vůbec. Šest
z deseti nejvýhodnějších variant počítají se zavedením vlakotramvají, osm nejdražších variant obsahuje
ukončení vlaků na hlavním nádraží, ve středním pole se specifickými náklady v rozmezí 120-140 Kč/vlkm
jsou varianty s a bez vlakotramvají zhruba vyrovnané.
5.2.3.2.4

Časové přizpůsobení přepravní kapacity

Časové přizpůsobení přepravní kapacity je jednoznačně tím prvkem provozní koncepce, kterým lze
nejvýrazněji ovlivnit celkové náklady nabídky, jak v absolutních, tak i ve specifických číslech. Mezi 14
absolutně nejdražšími varianty není žádná s časovým přizpůsobením přepravní kapacity. Nejvýhodnější
varianta bez přizpůsobení je dvacátá nejdražší z celkových 42, její náklady jsou s 260 mil. Kč/rok zhruba
o třetinu větší, než v případě nejvýhodnější varianty s 200 mil. Kč/rok. Uprostřed s náklady 240-260 mil.
Kč/rok jsou varianty s přizpůsobením intervalů nebo s přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků na
konečných stanicích, mezi 10 variantami s nejnižšími náklady (v rozpětí 200-240 mil. Kč/rok) jsou 3
s přizpůsobením kapacity na konečných stanicích a 7 s dělením a zesílením i na mezilehlých stanicích a
žádná s přizpůsobením intervalů.
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Přepočítano na provozní výkon (specifické náklady v Kč/vlkm) je účinek přizpůsobení přepravní kapacity
o něco menší, nejdražší varianta s přizpůsobením intervalů je celkem osmá nejdražší, dvanáctá
nejlevnější varianta je bez přizpůsobení přepravní kapacity, její specifické náklady jsou o cca. 20% vyšší,
než v případě nejlevnější varianty (oproti cca. 33% rozdíl v absolutních číslech).
5.2.3.2.5

Rozsah nabídky vlakové dopravya

Varianty, které se rozlišují jen hustotou dopravy (jinak stejná varianta jízdního řádu a provozu s odlišnými
intervaly na některých úsecích, v diagramu označeny čísly) jsou s jednou vyjímkou v absolutních číslech
levnější, i když je provozní výkon větší, v jednom případě až o cca. 8%. I mezi ostatními variantami je
spíše vidět souvislost, že varianty s větším provozním výkonem mají spíše menší celkové náklady. To je
z prvního pohledu sice překvapivé, je to ale možno vysvětlit tím, že varianty s větším provozním výkonem
spočívají zpravidla se zahuštěním dopravy na předměstském úseku Brno – Blansko a tím jsou nasazené
přepravní kapacity lépe přizpůsobeny na geografickou charakteristiku frekvence cestujících.
Ve specifických nákladech je rozdíl přírozeně ještě mnohem větší, v jednom případě má rozsáhlější
varianta dokonce náklady jen 120 Kč/vlkm oproti 170 Kč/vlkm v jinak stejné variantě s menším provozním
výkonem.

Obrázek 36: zohledněné náklady na svazku tratí Sever, přepočítané na předpokládaný dopravní výkon, nezávislý na
atraktivitě varianty. Náklady prognózované na cenovou úroveň roku 2017.

Celkové zohledněné náklady činí 1,4 až 2,4 Kč/oskm, vzhledem k tomu, že nebyl zohledněn vliv různé
atraktivity jednotlivých variant je řázení a poměry hodnot jednotlivých variant stejné, jako v případě
absolutních nákladů (viz obrázek 36).

a

Je třeba úvest, že v rámci této práce nebylo zohledněno, že atraktivnější varianty mohou způsobit větší
zatížení vlaků. Lze však očekávat, že účinek potřeby větší přepravní kapacity (kapacitnějších souprav,
než bylo předpokládáno při tvorbě variant) a učinek větších tržeb z prodeje jízdenek (možná i z důvodu
ochoty cestujících platit vyšší jízdné) se vzájemně více nebo méně kompenzují. Odhad vlivu provozního
výkonu na přepravní poptávku by vyžadoval více času a dat pro dopravní modelování, než bylo v rámci
této práce k dispozici.
84

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
5.2.3.3
5.2.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními ukazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 37: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnávaných variantách provozu na svazku tratí Sever. Varianty
jsou seřazeny podle jejích absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládaného zatížení v oskm na ujetý místokm dle
varianty) se pohybuje mezi 21% a 37% a je vidět úzká souvislost s celkovými náklady v absolutních
číslech (viz obrázek 37). V rámci srovnávaných variant jsou různá vytížení do větší míry způsobena
různými velikosti souprav (největší průměrné soupravy jsou více než dvákrat větší, než nejmenší), než
rozdílem v průměrném zatížením jednotlivých vlaků (v rozpětí 60-80 cestujících na vlak).
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5.2.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 38: Specifická spotřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Sever. Varianty jsou seřazeny
podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie je, přepočítano z automobilové dopravy známou jednotku, v rozpětí 1,3
až 2,6 l nafty / 100 oskma, přitom je vidět větší vliv průměrného vytížení přepravní kapacity, než spotřeby
trakční energie na přepravní kapacitu (viz obrázek 38). Finančně výhodnější varianty podle absolutních
celkových nákladů mají i značně menší spotřebu trakční energie.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesnější: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm232. Možnými důvody pro větší hodnoty v Německu mohou být vyšší traťové rychlosti (viz
výsledky pro svazek Jihovýchod, 5.4.3.3.2) anebo kratší vzdálenosti mezi zastávkami kvůli hustějšímu
osídlení.

a

Byli zohledněny i ztráty při výrobě nafty z ropy jako primárního nositel energii. Nebyli zohledněné úspory
trakční energii v tramvajovém provozu díky kompanzačních úspor vlakotramvaji.
86

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
5.2.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 39: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnávaných variantách
provozu na svazku tratí Sever. Varianty jsou seřazeny podle jejích absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahuje se pro případy pravidelného spojování souprav na strojvedoucího)
je v rozpětí cca. 41 – 57 km/h. Každé místo k sezení u vozového parku včetně záložních vozidel je denně
použité pro zhruba 140 - 200 oskm (viz obrázek 39). Není vidět žádná souvislost mezi oběhovou rychlostí
a celkovými náklady, i pokusy o sestavení variant s menší potřebou vozidel vedly jen k tomu, že využití
vozového parku je v případě výhodnějších variant tendenčně o něco vyšší.

5.3 Svazek Severovýchod
Tratě dle knižního jízdního řádu
o
o
o

300/301: Brno hl.n. – Křenovice horní - Vyškov na
Moravě – Nezamyslice (- Přerov / Olomouc) – 61 km
340: Brno hl.n. – Křenovice dolní – Kyjov – Bzenec –
Veselí nad Moravou – 90 km
342: Bzenec – Moravský Písek – 4 km

Tabulka 11: Přehled o tratích svazku Severovýchod.
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5.3.1 Rámcové podmínky pro varianty jízdního řádu a provozu

Obrázek 40: Zeměpisná mapa svazku tratí Severovýchod. Mapový podklad:
233
Republika, barevně upravená . Měřítko: cca. 1:400000.

5.3.1.1

Geo - Mapa země 1:250 000 Česká

Geografická a časová charakteristika zatížení234,235

236

Obrázek 41: Zatížení svazku tratí Severovýchod. Zdroj: České Dráhy , vlastní výpočty. *: Vzhledem k citlivosti
obchodních údajů Českých Drah jsou počty cestujících uvedeny jako podíl na všech cestujících, příjíždějících a
odjíždějících do a z Brna hl.n.

Severovýchodní svazek tratí, zobrazený na tabulce 11 a obrázku 40 se zestaví z tratí 300 (Brno –
Nezamyslice – Přerov/Olomouc) a 340 (Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště/Bylnice).
Na těchto tratich příjíždí a odjíždí do a z Brna celkem zhruba 22% všech cestujících, kteří přijíždí a odjíždí
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do a z Brna. Předměstské úseky tratí (Brno hl.n. – Chrlice a Brno–Slatina – Šlapanice) používá za
průměrný den v jednom směru asi 5500 cestujících. Souhrnná zatížení obou tratí v oblasti
Blažovice/Křenovice/Holubice, kde se vzájemně křižují, je o 14% menší, než bezprostředně před Brnem,
což je především způsobeno cestujícími ze stanic na jižní trati přes Újezd u Brna.
Frekvence cestujících na trati 340 činí v Křenovicích kolem 1600 za průměrný den v jednom směru,
počet cestujících postupně klesá až na 900 před Kyjovem (směrem z Brna), mezi Kyjovem a Veselím nad
Moravou však zase jezdí kolem 1100 cestujících za průměrný den v jednom směru (viz obrázek 41).
Spojovací trať Bzenec - Moravský Písek projede v průměrném dnu v jednom směru 340 cestujících.
KORDIS237 očekává po rozšíření integrovaného dopravního systému zhruba 500 cestujících za den a
směr navíc na předměstském úseku trati 340 (severní spojení Křenovice – Brno), ze Slavkova kolem 300.
Na trati 300 (jižní spojení Křenovice – Brno) se předpokládá značný narůst cestujících (až +800 za den a
směr) pouze v blízkosti Brna, z Újezda činí očekávaný narůst už pouhých 100 cestujících za den a směr.
Zatížení trati 300 je od stanice Holubice značně vyšší než zatížení trati 340 a neklesá s vzdáleností od
Brna: Za Holubicemi (směrem od Brna) jede stejně jako před i za Vyškovem kolem 2900 cestujících za
průměrný den a směr, jen od Nezamyslic směrem do Přerova klesá zatížení na 2100 cestujících za
průměrný den a směr, což znamená, že asi 800 cestujících denně odbočuje ve Nezamyslicích do
Olomouce, proto že Nezamyslice samotné jsou malá obec, která nemůže být významným cílem nebo
zdrojem dopravy. Neobvykle rovnoměrné zatížení trati je způsobené velkým podílem meziměstské,
rychlíkové dopravy (rychlíky do Olomouce, Přerova a dál jedou v dvouhodinovém taktu): Jen zhruba 300
cestujících za den a směr používá regionální dopravu mezi Křenovicemi a Nezamyslicemi.238
Po zavedení nového řešení dopravy na těchto tratích (výstavba druhé koleje na trati Brno – Přerov,
ulehčení zátěže infrastruktury díky závedení vlakotramvají nebo dvouskupinovým rychlíkům BrnoPřerov/Olomouc) se předpokládá značný narůst cestujících, především v blízké příměstské dopravě.
Bezprostředně na hranici města se očekává zatížení kolem 5000 cestujících za pracovní den a směr pro
každou z těchto dvou tratí. Na trati 300 mezi Křenovicemi a Vyškovem budou jezdit v regionální
dopravě (včetně regionálních cest v rychlících) 2000 až 3000 cestujích, mezi Vyškovem a Nezamyslicemi
kolem 500. Na trati 340 se předpokládá narůst o cca. 3500 cestujících za pracovní den a směr díky lepší
příměstské dopravě mezi Brnem a Slavkovem, východně od Slavkova o 2400 a až 500 (před Kyjovem a
až do Veselí n.M.)
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Obrázek 42: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 300 v regionální dopravě v pracovních dnech pro období 2015
- 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějsí od Brna (například: "Chrlice" znamená úsek Brno hl.n. Chrlice)
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Obrázek 43: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 340 v regionální dopravě v pracovních dnech pro období 2015
- 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenější od Brna (například: "Šlapanice" znamená úsek BrnoSlatina - Šlapanice)

Podle odhadu denní variace jsou předpokládaná špičková zatížení regionální dopravy 700 až 800
cestujících za hodinu na trati 300 (viz obrázek 42) bezprostředně u Brnaa, před Újezdem u Brna činí 600
a

Tratě 300 a 340 se křižují v Křenovicích bez přestupní stanice Existuje spojka Holubice – Blažovice (to
znamená relace Brno-Přerov), protilehlá, „Křenovická“ spojka je plánována. Dělení proudů cestujících
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až 700, před Vyškovem kolem 300, za Vyškovem již nedosahuje ani 100 cestujících za hodinu a směr.
Odpoledne činí zatížení trati 300 ve směru Brno na hranici Brna až 300, v oblasti Křenovice – Rousínov
až 150, ve Vyškově až 100 cestujících za hodinu a směr, v opačněm směru nejsou ráno (až od cca 10-11
hodin) nikde větší zatížení než 100 cestujících za hodinu a směr.
Na trati 340 (obrázek 43) je předpokládáno špičkové zatížení do 800 až 900 cestujících za hodinu a směr
a to stejně od hranici města až do Slavkova. Mezi Bučovicemi a Nemoticemi špičkové zatížení klesá z
600-700 na 250-300 cestujicích za hodinu a směr, v tomto rozsahu zůstavá až do Veselí nad Moravou,
změní se však několikrát směrová charakteristika: Proudy cestujících za zaměstnáním a vzděláním ze
západního směru do Kyjova a Veselí způsobují opačné špičky, než velký proud cestujících mezi Brnem a
východním okolím Brna. Odpolední špička z Veselí směrem na západ znamená zhruba stejných 200
cestujících za hodinu, jako ve stejném směru mimo špičku před Brnem.
Na svazku Severovýchod je předpokládán celkový dopravní výkon cca. 890000 osobokilometrů za
pracovní den.
5.3.1.2

Výchozí stav infrastruktury239

Obrázek 44: Výchozí stav infrastruktury svazku tratí Severovýchod pro období 2015 - 2018. Zdroje: Železniční Mapa
240
241
242
České Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Na tratích svazku Severovýchod jsou plánované rozsáhlé úpravy infrastruktury (viz obrázek 44):


Už do horizontu této práci (2015 – 2018) lze očekávat zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti
na trati 300 Brno – Přerov aspoň na 100-120 km/h (klasické soupravy) resp. 130-160 km/h
(naklápěcí vlaky). Podle etapizace Generelu dopravy má být do roku 2013 zhotovena na úseku
Blažovice – Nezamyslice, úsek Brno – Blažovice do roku 2015. Hlavním přínosem této stavby je
odstranění jednoho z nejproblematičtějších kapacitních omezení na území kraje. Kapacita
stávající trati je téměř vyčerpána rychlíkovou dopravou Brno – Olomouc a Brno – Přerov (Ostrava) a nákladní dopravou, pro osobní vlaky v úseku Křenovice – Vyškov zbyly jen časové
polohy, které nebyly vhodné pro dopravní potřeby obyvatelstva, což vedlo k náhradě osobních
vlaků v tomto úseku autobusy243 a zastavování rychlíků v některých stanicích menšího významu

Křenovice – Brno je vážně ovlivněno vedením vlaků ze směrů Přerov a Veselí nad Moravou severní či
jižní tratí. Uvedená čísla jsou počítána bez použití Holubičko i Křenovické spojky.
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jako Luleč (700 obyvatel244) a Rousínov (5000 obyvatel245). Současné problémy této tratě jsou
časté a mezi vlaky vzájemně přenášená zpoždění a nízké cestovní rychlosti kvůli častému
křižovaní vlaků, díky plánované výstavbě je možno v rámci této práce počítat s řešením těchto
složitostí a s dostatečnou kvalitou a kapacitou pro efektivní koexistenci dálkové a regionální
dopravy na této trati.
Ještě před rokem 2010 má být postavena tzv. „Křenovická spojka“ včetně zastávky Křenovice Hrušky, která umožní přímou jízdu ze směru Veselí nad Moravou – Kyjov – Slavkov (trať 340) na
dnešní trať 300 v úseku Újezd u Brna – Sokolnice-Telnice - Chrlice – Brno a přenechání
dnešního (kromě zaústění do Brna dvoukolejného) úseku trati 340 Blažovice – Šlapanice –
Slatina – Brno (přes již existující „Holubickou“ spojku) pro vlaky ze směru Nezamyslice – Vyškov,
což je v případě přesunu hlavního nádraží (viz 6.1.2) z hlediska jízdních dob a traťových kapacit
lepší, než současné vedení vlaků. Kromě Křenovické spojky jsou navrhována dílčí opatření
ke zvýšení kapacity jednokolejné trati Křenovice – Újezd u Brna – Brno, například zřízením
výhybny Hostěrádky-Rešov.
Navrhována je elektrizace dvoukolejné trati 340 z Blažovic nejdříve do Nesovic a potom dále do
Veselí nad Moravou, v etapizaci jsou obě etapy zařazené na období po roce 2015. Není však
uvedeno, zda Křenovická spojka má být od počátku výstavby elektrizována, elektrizována při
(pozdější) elektrizaci úseku Blažovice – Nesovice či zůstáne navždy neelektrizována. V případě,
že bude elektrizována hned, bylo by logické, aby byl elektrizován i navazující úsek Křenovice –
Slavkov (cca. 2 km).
Na severní trati Brno – Blažovice – Holubice bude zřízena nová zastávka Brno-Letiště, nástupiště
stanice Brno-Slatina budou přesunuta z důvodu lepší vazby na MHD, uvažována je zastávka
Hodějice na trati 340 mezi Slavkovem a Křižanovicemi.
Zaústěním do Brna se zabývá kapitola 6 o kolejové infrastruktuře v Brně

Kapacity na všech tratích mají být po výstavbě Brno – Nezamyslice dostatečné pro záměr rozsahu
dopravy podle Generelu dopravy, na který jsou orientovány i porovnávané varianty této práce.
Západně od stanice Nezamyslice (km 60,6), příbližně na hranici kraje, se nachází styk mezi střídavou (25
kV / 50 Hz) a stejnosměrnou (3 kV) trakční soustavou. Vlaky, jedoucí na úseku Vyškov – Nezamyslice
proto musí být vedeny dvousystémovými hnacími vozidly.246
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5.3.1.3

Rozsah záměru dopravy247

248

Obrázek 45: Rozsah záměru nabídky osobní dopravy na tratích svazku Severovýchod. Zdroj: Generel dopravy
vlastní výpočty. *: Suma tratích 300 Brno – Křenovice horní a 340 Brno – Křenovice dolní.

Krajem záměrné hustoty osobní dopravy na jednotlivých tratích svazku Severovýchod jsou zobrázené na
obrázku 45: Zdvoukolejnění trati Brno – Přerov a výstavba Křenovické spojky by měly být co nejdříve
použity pro zahuštění osobní dopravy na trati 300 Brno – Vyškov – Nezamyslice (v regionální dopravě
asi o polovinu, čímž bude dosažen hodinový takt), a na trati 340 Brno – Kyjov (do Slavkova na téměř
třínásobek, to znamená až tři vlaky za hodinua, do Kyjova o třetinu na celý hodinový takt), na tratích do
Veselí nad Moravou a odbočce do Moravského Písku zůstává interval přibližně stejný. Celkový počet
vlaků na tratích 300 a 340 mezi Brnem a oblastí Křenovice/Blažovice/Holubice bude asi dvojnásobný
oproti roku 2003. Provozní výkon na celém svazku tratí Severovýchod se má zvětšit o 54% ze 36 na 55
tisíc vlakokilometrů za týden v regionální dopravě a o 65% v rychlíkové dopravě. Tabulka 12 ukazuje
rozmezí provozních výkonů pro tvorbu variant s nebo bez integrace rychlíkové dopravy pod podmínkou,
že provozní výkon nesmí být o více než 25% odchylný oproti Generelu dopravy:

a

„vlaky za hodinu“ se rozumí páry vlaků za hodinou resp. vlaky za hodinou a směr.
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Svazek trati Severovýchod
regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Suma svazek trati
Severovýchod

Status quo dálková
doprava bez
EC

Brno - Křenovice*
Křenovice Výškov
Výškov Nezamyslice
Křenovice Slavkov
Slavkov - Kyjov
Kyjov - Veselí
n.M.
Bzenec Moravský Písek

Status quo regionální
doprava

Trať

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

10569

4692

21252

7728

29762

4026

4488

6160

7392

6160

4620

7700

10164

16940

3312

3264

4480

5376

4480

3360

5600

7392

12320

846
8460

0
0

2576
11200

0
0

4056
14560

1932
8400

3220
14000

1932
8400

3220
14000

7887

0

8316

0

8316

6237

10395

6237

10395

928

0

1352

0

1352

1014

1690

1014

1690

36028

12444

55336

20496

68686

41502

69170

56874

94790

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
integraci rychlíkové
bez integraci
dopravy
rychlíkové dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum
15939
26565
21735
36225

249

Tabulka 12: reálné provozní výkony na svazku tratí Severovýchod. Zdroj: Generel dopravy

5.3.1.4

, vlastní výpočty.

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS250,251,252

Obsluha území mezi železničními tratěmi integrovanou dopravou je zajištěna přestupními uzly,
uvedenými v tabulce 13 (stávající v dnešním IDS a možné budoucí):
Svazek tratí Severovýchod
stávající přestupní uzly IDS
Uzel
vybrané obsloužené obce
Ponětovice
Jiříkovice
Vyškov
Pustiměř, Drnovice, Račice-Pístovice
Sokolnice-Telnice Těšány, Otnice, Bošovice, Dambořice
Křenovice
Vážany nad Litavou
Slavkov u Brna
Slavkov (centrum) Holubice, Nížkovice, Němčany, Archlebov
Křižanovice
Rašovice
Bučovice
Letonice, Kozlany, Ždanice
uvažované přestupní uzly IDS
Uzel
vybrané obsloužené obce
Ivanovice na Hané Švabenice
Nesovice
Kozlany
Nemotice
Koryčany
Kyjov
Archlebov, Ždanice, Žeravice, Milotice, příp. Svatoboříce - Mistřín
Bzenec
Domanín, Žeravice, příp. Strážnice
Veselí nad Moravou Ostrožská Lhota, Kněždub
Tabulka 13: Přestupní uzly vlak – bus na svazku tratí Severovýchod v rámci IDS. Zdroj: www.kordis.cz, Generel dopravy.

5.3.1.5

Možnosti zapojení do města formou vlakotramvaje

V případě tohoto svazku tratí je třeba rozlišit podmínky podle dvou tratí: severní spojení Brno-Křenovice –
dnešní 340 a jižní spojení Brno-Křenovice – dnešní 300:

95

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí


Zaústění trati 340 (severní spojení Brno – Křenovice, viz obrázek 46):
Umístění přechodu mezi železniční a tramvajovou tratí by bylo proveditelné před stanicí BrnoČernovice směrem Brno hl.n. na jižní straně trojúhelníku Brno-Černovice/Brno-Židenice/BrnoSlatina. Přechod by měl být nájezdu na levé straně železničního tělesa a zaústění do Olomoucké
ulice směrem do centra. Vzhledem ke krátkým intervalům (až osm vlaků za hodinu, viz varianty,
5.3.2) se počítá s dvoukolejnou spojkou včetně zdvoukolejnění jižní strany trojúhelníka z odbočky
vlakotramvaje až k odbočce ve směru Židenice. Délka přechodu je více něž 200m, což vylučuje
problémy se sklonem. Vlakotramvaj křižuje železniční trať pod stávajícím mostem a je od
zastávky „Životského“ vedena jako tramvajové linky 8, 10 a 13 k hlavnímu nádraží. Jízda
z přechodového bodu přes tři zastávky až na hlavní nádraží trvá asi 7253 minut oproti 9 minut
vlakem ve stávajícím jízdním řádu po zajížďce přes Komárov.

Obrázek 46: Poloha možné spojky vlakotramvaje v oblasti trojúhelníku Brno - Černovice. Fialovou barvou jsou
označené nově potřebné koleje, modrými symboly kamer, perspektivy snímků. Mapový podklad ortofotomapy:
www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z července 2006 (1-3) a května 2007 (4). Přehledný plán všech prvek infrastruktury
pro vlakotramvaj viz Obrázek 157.
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Zaústění trati 300 (jižní spojení Brno – Křenovice, viz obrázek 47):
Přechod ze železnice na tramvaj pro tuto trať je možný stejně jako pro trať 250 Břeclav – Brno
bezprostředně u hlavního nádraží: Stavebně velmi jednoduché bylo by spojení jedné nebo dvou
kusých koleji hlavního nádraží s tramvajovými kolejemi před nádražím mezi zastávkami Nové
sady a Hlavní nádraží. Aby však nebyl komplikován provoz na hlavním nádraží tím, že včetně
vlakotramvají z trati 250 celkem minimálně čtyřikrát za hodinou musí souprava vlakotramvaje
křížit celé kolejiště z trati 300 na tramvajové zastávky před hlavním nádraží, je v případě
vlakotramvaje na této trati předpokládána nutnost výstavby mimoúrovňového křížení. Lehký
most, určený jen pro vlakotramvajová vozidla, může být zřízen mezi Svratkou a počátkem
nástupišť kusých kolejí (stávajícího) hlavního nádráží, nebo jižně od Svratky, kde by mohl být sice
lepší z esteticko-urbanistického hlediska, sloužil by však jen pro vlaky z tratě 300, nikoliv pro
vlaky z tratě 250 ze směru Břeclav:
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Obrázek 47: Poloha možné spojky vlakotramvaje v oblasti kusých kolejí hlavního nádraží, možné polohy přemostění
protisměrných kolejí. Fialovou barvou jsou označené nově potřebné koleje, modrými symboly kamer, perspektivy
snímků. Mapový podklad ortofotomapy: www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z Července 2006. Přehledný plán všech
prvků infrastruktury pro vlakotramvaj viz obrázek 157.
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O vedení linek vlakotramvají dále po městě viz kapitola 6.1.4.3 o variantě zjednodušené přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží Brno se zavedením vlakotramvají.

5.3.2 Srovnávané varianty jizdního řádu a provozu
Svazek tratí Severovýchod se odlišuje od ostatních svazků tím, že porovnané varianty jízdního řádu a
provozu úzce souvisí s otázkou možných úprav infrastruktury v této oblasti. Zde byly vytvořeny tři
podstatné varianty taktového jízdního řádu:


Bez integrace rychlíků: Hodinové rychlíky Přerov – Brno jsou součástí symetrického taktového
uzlu Přerov o celé (sudé) hodině. Časové polohy hodinových rychlíků z a do Olomouce jsou
podobné jako v jízdním řádu 2005/2006, ve směru Olomouc jedou o zhruba 8 minut později, ve
směru Brno o 8 minut dříve, než vlaky Přerov – Brno. Ve Vyškově je spíše náhodou nebo z
důvodu traťových kapacit přípoj na relaci Brno (osobní vlak) – Přerov (rychlík), jinak nejsou žádné
přípoje mezi rychlíky a osobními vlaky. Všechny vlaky na relaci Brno - Vyškov jedou přes
Blažovice. Na celé trati 300 Brno – Přerov a 301 Nezamyslice – Olomouc je hodinový takt
osobních vlaků.
Na trati 340 Brno – Veselí nad Moravou jedou v hodinovém taktu spěšné vlaky, které projíždí
úsek Brno – Blažovice - Slavkov a východně od Slavkova zastavují ve všech stanicích a
zastávkách. Doplňkově jedou osobní vlaky Brno – Slavkov přes Křenovickou spojku. Na úseku
Zbyšov - odbočka Holubice není pravidelná osobní doprava.
Tato varianta vyžaduje zdvoukolejnění celého úseku Blažovice – Nezamyslice (41 km) a
výstavbu 3 km dlouhé křenovické spojky včetně její elektrizace až do Slavkova.



S integrací rychlíků: Liší se od předchozí varianty tím, že rychlíky Přerov – Brno a Olomouc –
Brno tvoří půlhodinový takt na úseku Brno – Nezamyslice. Ve Vyškově je přípoj mezi rychlíkem z
Olomouce a osobním vlakem do Brna.



Se skupinovými rychlíky a vlakotramvají: Rychlíky do Přerova a Olomouce jsou vedeny jako
skupinový vlak Brno – Přerov/Olomouc s dělením a spojováním souprav v Nezamyslicích, tyto
vlaky jedou přes Újezd u Brna. Mezi Brnem a Vyškovem jedou přes Blažovice, vlakotramvaje v
půlhodinovém taktu. Dále jsou vlakotramvaje vedeny v půlhodinovém taktu na lince Brno – Újezd
u Brna – Holubice. Na úseku Vyškov – Nezamyslice jedou osobní vlaky také v půlhodinovém
taktu, jeden z těchto vlaků za hodinu má ve Vyškově přípoj na rychlík do Brna, druhý pokračuje
do Přerova a má v Nezamyslicích přípoj na osobní vlak ve směru Olomouc.
Na trati Brno – Blažovice - Slavkov – Nesovice (-Veselí nad Moravou) jedou jen vlakotramvaje, a
sice ve špičce nejméně čtyři vlaky za hodinou: půlhodinový takt spěšných vlaků, částečně
projíždějících až do Nesovic, doplněn půlhodinovým taktem osobních vlaků. Aspoň ve špičkách je
tento takt ještě zesílen dvěma spěšnými vlaky Slavkov-Brno. Na této trati není v horizontu práce
uvažována elektrizace, proto jsou potřebné soupravy vlakotramvají s hybridním pohonem.
Tato varianta nevyžaduje výstavbu křenovické spojky, na trati 300 počítá se místo dvoukolejné
výstavby celého úseku Blažovice – Nezamyslice pouze s dvěma dvoukolejnými úseky: křížování
vlaků mají být soustředené do úseků Luleč – Vyškov – Ivanovice na Hané a Chrlice – SokolniceTelnice – Hosterádky-Rešov (celkem 26 km). Pro určení vhodných míst pro křížování vlaků jsou
rozhodující jízdní doby, které jsou v případě trati 300 vážně ovlivněné tím, do jaké míry bude
upravena. Je proto zcela možné, že se v rámci přípravy modernizace trati a podrobnějšího
zpracování budoucích jízdních řádů na modernizované tratě ukazují jako vhodnější trochu jiné
polohy nebo délky dvoukolejných úseků. Počítalo se s jízdní dobou Brno – Vyškov 30 minut
včetně rezerv, což odpovídá průměrné rychlosti 90 km/h. Současná jizdní doba je 37 minut, což
je o 23% více a odpovídá průměrné rychlosti 73 km/h.
Kromě těch úseků, kde je dostatečná propustná výkonnost dosážena zdvoukolejněním, jsou tři
dotčené traťové úseky, kde by byla (včetně nákladní dopravě v současném rozsahu) značně
překročena současná propustnost254:
 Blažovice – Brno (až k odbočce vlakotramvají): Kvůli hustém intervalů vlakotramvajových
spojů měli by na tomto úseku jezdit 314 vlaků denně, což je o 88% více, než současná
propustná výkonnost trati (168 vlaků). Současně na této dvoukolejné trati jedou 102 vlaky
za den.
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 Chrlice – Brno: půlhodinový takt vlakotramvaji plus hodinový takt rychlíků znamená 109
vlaků denně nebo o 75% víc, než současná propustní výkonnost (62 vlaků). Současně na
tomto jednokolejném úseku jedou 61 vlaků za den.
 Ivanovice – Nezamyslice: Zde činí počet vlaků za den v této variantě 125, což je o 62%
víc, než současná propustnost (77 vlaků). V dnešním jízdním řádu je tento úsek pojížděn
73 vlaky denně.
Na všech uvedených úsecích pomůže k dosážení větší propustné výkonnosti zrychlění díky
modernizaci trati a nasazení vozidel s vyšším měrným výkonem, nízkopodlažními nástupy a.t.d.
Další prvek řešení je modernizace zabezpečovacího systému, to znamená nahrada současných
zařízení (převážně hradlo255) automatickým blokem, případně i zkracení prostorových oddílů. Ve
součinnosti se zvýšením rychlosti by měla být na dvoukolejné trati Blažovice – Brno dosažitelna
podobná propustnost, jako na koridorových tratích, kde je právě v potřebném pořádku (například
úseky Modřice – Hrušovany u.B. a Adamov – Blansko 311 vlaků za den, Modřice – Brno-Horní
Heršpice 317 vlaků za den).
Na jednokolejných úsecích může kromě zvýšení úsekové rychlosti mít kladný učinek
dvoukolejnění sousedních úseků, které umožňují upravit časové polohy vlaků tak, aby byli
kapacity jednokolejných úseků využity co nejlíp. Jinak je v úseku Chrlice-Brno poměrné
jednuduché řešení převedení souběžné koleje Komárovské spojky do druhé traťové koleje, čímž
by se zkrátil jednokolejný úsek z devěti na šest kilometrů. Další zkapacitnění by příneslo vyhýbna
Brněnské Ivanovice (nová zastávka). V úseku Ivanovice na Hané – Nezamyslice je myslitelna
výstavba zastávky Chvalkovice na Hané na vyhýbnu, kromě toho dojde na tomto úseku v této
variantě k částečném svazkováním vlaků (rychlíky a osobní vlaky jedoucí za sebou ve stejném
směru).
Komárovská spojka (Brno-Černovice – Brno hl.n.) již není potřebná pro osobní dopravu a může
být v rámci reorganizaci železničního uzlu Brna použita pro jiné účely (například přeložení
nákladního průtahu nebo zkapacitnění trati do Chrlic), nebo být zcela zrušena.
Přesné časové polohy vlaků Brno – Veselí nad Moravou jsou závislé na scénáři na svazku Břeclav –
Hodonín: Ve optimistických variantách je Veselí nad Moravou symetrický taktový uzel ve xx.30, v
pesimistické variantě přijíždí vlaky z Brna v cca. xx.47 a odjíždí v xx.13. Ve většině variant to nemá vliv
na potřebný počet souprav a na pracovní doby strojvedoucích, neboť delší čekací doby na jednom konci
zkrátí čekací doby na opačném konci. Pro ostatní varianty byl tento rozdíl zanedbán, protože vzhledem k
velké délce tratí není rozdíl příliš značný a mělo by to za následek zdvounásobení a znepřehlednění
variant.
Celkem bylo zpracováno 26 variant, které se kromě výše uvedených schémat taktového jízdního řadu liší
následovně:





Přestupy ve Vyškově a Nezamyslicích, nebo vedení přímých vlaků přes Vyškov resp. skupinové
vlaky s dělením osobních vlaků v Nezamyslicích, nebo s vyčleněním části rychlíků ve Vyškově,
který pokračuje jako osobní vlak do Nezamyslic, případně i dále.
Ve variantách s vlakotramvají přímé vlaky Brno – Veselí nad Moravou, vedené vlakotramvají,
nebo vlakotramvajové vlaky jen do Nesovic, kde se musí ve směru Veselí nad Moravou
přestoupit do motorové soupravy, aby se snížil počet potřebných tram-train-vozidel.
Ve variantách s vlakotramvají přizpůsobení intervalů: zdvounásobení intervalů mimo špičku na
úsecích Blažovice – Vyškov a Slavkov - Veselí nad Moravou
Přizpůsobení kapacit souprav:
o jen na konečných stanicích Holubice, Vyškov, Prostějov, Slavkov, Nesovice a Veselí n.M.
o nebo i na mezilehlých stanicích Vyškov, Nesovice a Kyjov

Všechny varianty s vlakotramvají přesahují horní meze reálného provozního výkonu: Kratší intervaly
vlakotramvají, potřebné kvůli jejich menší kapacitě, znamenají provozní výkon ve vlkm za týden až 171%
výkonu, plánovaném v Generelu dopravy (Za reálný je považován provozní výkon do 125%, viz 2.4).
Přesto byly vzhledem k možným úsporám v úpravách infrastruktury oproti konevenčním variant ám
(zdvoukolejnění kratších úseků, vynechání křenovické spojky, jednodušší přestavba železničního uzlu a
hlavního nádraží Brno) dále sledovány a hodnoceny. Některé z variant jsou po odečtení
kompenzovaného tramvajového výkonu opět v reálném rámci.
Celistvý a podrobný popis srovnávaných variant jízdního řádu začiná na příšti stránce.
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podstatná varianta jízdního řádu
obrázek

popis

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové
přizpůsobení přepravní kapacity

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Vyškova 375,
do Přerova a do Prostějova 80, do Veselí n.M. 700, do
Slavkova 225, v rychlíku do Olomouce pro regionální
cestující 100, do Přerova 175.

do Nezamyslic jen zastávkové vlaky
(hodinové rychlíky do Olomouce a Přerova
nezaintegrované do regionální dopravy),
hodinový takt do Prostějova a Přerova s
přestupem ve Vyškově, do Prostějova i v
Nezamyslicích. Hodinový takt spěšných
vlaků do Veselí n.M, projíždějící do
Slavkova přes Blažovice s nasazením
motorových vozidel pod trolejí (Brno Blažovice). Půlhodinový takt osobních
vlaků Brno - Slavkov. Vyžaduje výstavbu
druhé koleje Blažovice - Nezamyslice a
křenovickou spojku včetně její elektrizace
až do Slavkova.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: do Veselí n.M. 225, dalších 225 4.30 - 9.30 a
11.30 - 19.30, dalších 250 4.30 - 8.30 a 14 - 17.30, Brno Chrlice - Slavkov 100, dalších 125 4.30 - 9 a 12.30 - 19, do
Vyškova (osobní vlak) 125, dalších 125 4 - 30 - 9 a 12 - 19,
dalších 125 5 - 8 a 14.30 - 16.30, do Přerova a do
Prostějova celý den 80, v rychlíku do Olomouce pro
regionální cestující 100, do Přerova 175.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: do Veselí n.M. celý den 150 + 200 do Nesovic,
dalších 100 Kyjov - Veselí 6 - 8.30 a 14 - 16 v obou
směrech (obousměrné špičky, překrývání dojíždění do
Veselí, Kyjova a Brna), dalších 175 Brno - Kyjov 4.30 - 8.30
a 13.30 - 17.30, dalších 175 Brno - Nesovice 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30. Brno - Chrlice - Slavkov celý den 100, dalších
125 4.30 - 9 a 12.30 - 19, Brno - Vyškov (osobní vlak) celý
den 125, dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 125 5 - 8 a
14.30 - 16.30. Do Přerova a do Prostějova celý den 80, v
rychlíku do Olomouce pro regionální cestující celý den 100 a
do Přerova 175.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Vyškova 275,
do Přerova 80, do Prostějova 80, do Veselí n.M. 700, do
Slavkova 225, v rychlících pro regionální cestující 200.

Integrace rychlíků Brno - Olomouc do
regionální dopravy: ve Vyškově přípoj
Přerov (osobní vlak) - Brno (rychlík).
Přestupy ve Vyškově i ve Nezamyslicích
(do Prostějova). Hodinový takt spěšných
vlaků do Veselí n.M, projíždějící do
Slavkova přes Blažovice s nasazením
motorových vozidel pod trolejí (Brno Blažovice). Půlhodinový takt osobních
vlaků Brno - Slavkov. Vyžaduje výstavbu
druhé koleje Blažovice - Nezamyslice a
křenovickou spojku včetně její elektrizace
až do Slavkova.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: do Veselí n.M. 225, dalších 225 4.30 - 9.30 a
11.30 - 19.30, dalších 250 4.30 - 8.30 a 14 - 17.30, Brno Chrlice - Slavkov 100, dalších 125 4.30 - 9 a 12.30 - 19, do
Vyškova (osobní vlak) 125, dalších 150 4.30 - 8.30 a 13.30 17.30, do Přerova a do Prostějova celý den 80, v rychlících
pro regionální cestující 200.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: do Veselí n.M. celý den 150 + 200 do Nesovic,
dalších 100 Kyjov - Veselí 6 - 8.30 a 14 - 16 v obě směrech
(obousměrné špičky, překrývání dojížění do Veselí, Kyjova a
Brna), dalších 175 Brno - Kyjov 4.30 - 8.30 a 13.30 - 17.30,
dalších 175 Brno - Nesovice 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30. Brno Chrlice - Slavkov celý den 100, dalších 125 4.30 - 9 a 12.30 19. Do Vyškova (osobní vlak) 125, dalších 150 4.30 - 8.30 a
13.30 - 17.30, do Přerova a do Prostějova celý den 80, v
rychlících pro regionální cestující celý den 200.
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Integrace rychlíků do regionální dopravy:
ve Vyškově přípoj Nezamyslice (osobní
vlak) - Brno (rychlík). Skupinové rychlíky
Brno - Přerov/Olomoc e hodinovém taktu,
půlhodinový takt Brno - Vyškov jako
vlakotramvaj a Vyškov - Nezamyslice jako
osobní vlaky, hodinový takt do Přerova a
Prostějova. Přestupy ve Vyškově i v
Nezamyslicích (do Prostějova).
Půlhodinový takt vlakotramavají i Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají plus půlhodinový
takt zastávkových vlakotramvají do
Nesovic s nasazením hybridních
vlakotramvají (jedou v úseku Brno Blažovice motorovým pohonem pod
trolejí), doplňkově dvě spěšné
vlakotramvaje Brno - Slavkov za hodinu.
Ve Nesovicích přestup do tradiční
motorové soupravy, jedoucí v
půlhodinovém taktu do Veselí n.M. kvůli
zmenšení počtu potřebných tram-trainvozidel. Vyžaduje výstavbu druhé koleje
Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice Hostěrádky-Rešov.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkov
(90), Nesovice - Veselí n.M. 175, ve skupinovém rychlíku pro
regionální cestující 125 do Olomouce a 150 do Přerova,
Vyškov - Přerov 80, Vyškov - Nezamyslice 80, Nezamyslice Prostějov 80.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, půlhodinový takt Blažovice Vyškov a Vyškov - Nezamyslice jen 4.30 - 8.30 a 14 - 18,
jinak hodinový (vynechání s rychlíkem souběžně
vlakotramvaj a spoje Nezamyslice - Vyškov s přípojem na
rychlík), půlhodinový takt Nesovice - Veselí jen 4.30 - 8.30 a
13 - 18, půlhodinový takt osobních a spěšných vlaků
(dohromady čtvrthodinový takt) Slavkov - Nesovice jen 4.30 9, 12 - 19, jinak oba hodinové. Kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova
(90), Nesovice - Veselí n.M. 175, ve skupinovém rychlíku pro
regionální cestující 125 do Olomouce a 150 do Přerova,
Vyškov - Přerov 80, Vyškov - Nezamyslice 80, Nezamyslice Prostějov 80.
přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova jen 5 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení kapacit na
konečných: všechny vlakotramvaje mimo špičku 90, zesílení podle
linky: Brno - Vyškov (souběh s rychlíkem): 4.30 - 8 a 14.30 - 17,
Brno - Vyškov (bez souběhu): 4.30 - 9 a 12.30 - 19, Brno - Holubice
5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Brno - Nesovice (osobní i spěšná
vlakotramvaj): 4.30 - 9.30 a 11.30 - 19.30. Osobní vlaky Nesovice Veselí n.M. 80, dalších 100 5 - 8.30 a 14 - 17 v obou směrech
(obousměrné špičky, překrývání dojíždění do Veselí, Kyjova a
Brna). Kapacity ostatních vlaků celý den stejné: ve skupinovém
rychlíku pro regionální cestující 125 do Olomouce a 150 do
Přerova, Vyškov - Přerov 80, Vyškov - Nezamyslice 80,
Nezamyslice - Prostějov 80.
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Integrace rychlíků do regionální dopravy:
ve Vyškově přípoj Nezamyslice (osobní
vlak) - Brno (rychlík). Skupinové rychlíky
Brno - Přerov/Olomoc v hodinovém taktu,
půlhodinový takt Brno - Vyškov jako
vlakotramvaj a Vyškov - Nezamyslice jako
osobní vlak, hodinový takt do Přerova a
Prostějova. Přestupy ve Vyškově i ve
Nezamyslicích (do Prostějova).
Půlhodinový takt vlakotramavají Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají do Veselí n.M,
částečně projiždějící do Nesovic s
nasazením hybridních vlakotramvají
(jedou v úseku Brno - Blažovice
motorovým pohonem pod trolejí), a
půlhodinový takt zastávkových
vlakotramvají Brno - Nesovice, doplňkově
dvě spěšné vlakotramvaje Brno - Slavkov
za hodinou. Vyžaduje výstavbu druhé
koleje Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice
- Hostěrádky-Rešov.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova
(90), ve skupinovém rychlíku pro regionální cestující 125 do
Olomouce a 150 do Přerova, Vyškov - Přerov 80, Vyškov Nezamyslice 80, Nezamyslice – Prostějov 80.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, půlhodinový takt Blažovice Vyškov a Vyškov - Nezamyslice jen 4.30 - 8.30 a 14 - 18,
jinak hodinový (vynechání s rychlíkem souběžné
vlakotramvaje a spoje Nezamyslice - Vyškov s přípojem na
rychlík), půlhodinový takt Nesovice - Veselí jen 4.30 - 8.30 a
13 - 18, půlhodinový takt osobních a spěšných vlaků
(dohromady čtvrthodinový takt) Slavkov - Nesovice jen 4.30 9, 12 - 19, jinak obě hodinové. Kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova
(90), ve skupinovém rychlíku pro regionální cestující 125 do
Olomouce a 150 do Přerova, Vyškov - Přerov 80, Vyškov Nezamyslice 80, Nezamyslice - Prostějov 80.
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(dokončení z předchozí stránky)
přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení
kapacit na konečných: všechny vlakotramvaje mimo špičku
90, zesílení podle linek: Brno - Vyškov (souběh s rychlíkem):
4.30 - 8 a 14.30 - 17, Brno - Vyškov (bez souběhu): 4.30 - 9
dokončení z předchozí stránky:
Integrace rychlíků do regionální dopravy: a 12.30 - 19, Brno - Holubice 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Brno Veselí (Sp) a Brno - Nesovice: 4.30 - 9.30 a 11.30 - 19.30.
ve Vyškově přípoj Nezamyslice (osobní
vlak) - Brno (rychlík). Skupinové rychlíky Kapacity ostatních vlaků celý den stejné: ve skupinovém
Brno - Přerov/Olomouc v hodinovém taktu, rychlíku pro regionální cestující 125 do Olomouce a 150 do
Přerova, Vyškov - Přerov 80, Vyškov - Nezamyslice 80,
půlhodinový takt Brno - Vyškov jako
vlakotramvaj a Vyškov - Nezamyslice jako Nezamyslice - Prostějov 80.
osobní vlak, hodinový takt do Přerova a
Prostějova. Přestupy ve Vyškově i v
Nezamyslicích (do Prostějova).
Půlhodinový takt vlakotramvají Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají do Veselí n.M,
částečně projiždějící do Nesovic s
přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
nasazením hybridních vlakotramvají
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení
(jedou v úseku Brno - Blažovice
kapacit souprav: na konečných: všechnx vlakotramvaje
motorovým pohonem pod trolejí), a
mimo špičku 90, zesílení podle linek: Brno - Vyškov (souběh
půlhodinový takt zastávkových
vlakotramvají Brno - Nesovice, doplňkově s rychlíkem): 4.30 - 8 a 14.30 - 17, Brno - Vyškov (bez
dvě spěšné vlakotramvaje Brno - Slavkov souběhu): 4.30 - 9 a 12.30 - 19, Brno - Holubice 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30, Brno - Veselí (Sp) a Brno - Nesovice: 4.30 za hodinou. Vyžaduje výstavbu druhé
koleje Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice 9.30 a 11.30 - 19.30. Přizpůsobení kapacit i na cestě: v
době 4.30 - 5, 8 - 9.30, 11.30 - 14 a 16.30 - 19.30 jede druhá
- Hostěrádky-Rešov.
část spěšné vlakotramvaje Brno - Veselí jen do Nesovic.
Kapacity ostatních vlaků celý den stejné: ve skupinovém
rychlíku pro regionální cestující 125 do Olomouce a 150 do
Přerova, Vyškov - Přerov 80, Vyškov - Nezamyslice 80,
Nezamyslice - Prostějov 80.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: ve skupinovém
vlaku 175 do Přerova a 200 do Prostějova, do Veselí n.M.
700, do Slavkova 225, v rychlíku do Olomouce pro regionální
cestující 100, do Přerova 175.

do Nezamyslic jen zastávkové vlaky
(hodinové rychlíky do Olomouce a Přerova
nezaintegrované do regionální dopravy),
hodinový takt do Prostějova a Přerova s
vedením skupinových vlaků Brno Nezamyslice - Prostějov/Přerov. Hodinový
takt spěšných vlaků do Veselí n.M,
projíždějících do Slavkova přes Blažovice
s nasazením motorových vozidel pod
trolejí (Brno - Blažovice). Půlhodinový takt
osobních vlaků Brno - Slavkov. Vyžaduje
výstavbu druhé koleje Blažovice Nezamyslice a křenovickou spojku včetně
její elektrizace až do Slavkova.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: do Veselí n.M. 225, dalších 225 4.30 - 9.30 a
11.30 - 19.30, dalších 250 4.30 - 8.30 a 14 - 17.30, Brno Chrlice - Slavkov 100, dalších 125 4.30 - 9 a 12.30 - 19,
Brno - Přerov/Prostějov Os 100/80, do Prostějova dalších
100 4.30 - 8.30 a 13.30 - 17.30 a dalších 100 5 - 7.30 a 15 16; v rychlíku do Olomouce pro regionální cestující 100, do
Přerova 175.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: do Veselí n.M. celý den 150 + 200 do Nesovic,
dalších 100 Kyjov - Veselí 6 - 8.30 a 14 - 16 v obou
směrech (obousměrné špičky, překrývání dojíždění do
Veselí, Kyjova a Brna), dalších 175 Brno - Kyjov 4.30 - 8.30
a 13.30 - 17.30, dalších 175 Brno - Nesovice 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30. Brno - Chrlice - Slavkov celý den 100, dalších
125 4.30 - 9 a 12.30 - 19. Skupinový vlak Brno Přerov/Prostějov 100/80, jen do Vyškova dalších 100 4.30 8.30 a 13.30 - 17.30, dalších 100, 5 - 7.30 a 15 - 16. Ve
rychlíku do Olomouce pro regionální cestující 100, do
Přerova 175.

K/R/N/°/|--|

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: skupinový vlak: do
Přerova (osobní vlak) 80, do Prostějova 80, v rychlíku do
Olomouce pro ostatní regionální cestujích 65, v rychlíku do
Přerova pro regionální cestující 225, osobní vlak Brno Vyškov 275; do Veselí n.M. 700, do Slavkova 225.

K/R/N/°/|<>|

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: do Veselí n.M. 225, dalších 225 4.30 - 9.30 a
11.30 - 19.30, dalších 250 4.30 - 8.30 a 14 - 17.30, Brno Chrlice - Slavkov 100, dalších 125 4.30 - 9 a 12.30 - 19, do
Vyškova (osobní vlak) 125, dalších 150 4.30 - 8.30 a 13.30 17.30; skupinový vlak celý den stejně: do Přerova (osobní
vlak) 80, do Prostějova 80, v rychlíku do Olomouce pro
ostatní regionální cestují 65, v rychlíku do Přerova pro
regionální cestující 225.
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Integrace rychlíků Brno - Olomouc do
regionální dopravy, vedení skupinových
vlaků: Brno - rychlík - Vyškov Olomouc(rychlík)/ Přerov(osobní vlak) /
Prostějov(osobní vlak). Hodinový takt
spěšných vlaků do Veselí n.M,
projiždějících do Slavkova přes Blažovice
s nasazením motorových vozidel pod
trolejí (Brno - Blažovice). Půlhodinový takt
osobních vlaků Brno - Slavkov. Vyžaduje
výstavbu druhé koleje Blažovice Nezamyslice a křenovickou spojku včetně
její elektrizace až do Slavkova.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: do Veselí n.M. celý den 150 + 200 do Nesovic,
dalších 100 Kyjov - Veselí 6 - 8.30 a 14 - 16 v obou
směrech (obousměrné špičky, překrývání dojíždění do
Veselí, Kyjova a Brna), dalších 175 Brno - Kyjov 4.30 - 8.30
a 13.30 - 17.30, dalších 175 Brno - Nesovice 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30. Brno - Chrlice - Slavkov celý den 100, dalších
125 4.30 - 9 a 12.30 - 19. Do Vyškova (osobní vlak) 125,
dalších 150 4.30 - 8.30 a 13.30 - 17.30, skupinový vlak celý
den stejně: do Přerova (osobní vlak) 80, do Prostějova 80, v
rychlíku do Olomouce pro ostatní regionálních cestují 65, v
rychlíku do Přerova pro regionální cestující 225.
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Integrace rychlíků do regionální dopravy:
Skupinové vlaky Brno - Přerov(rychlík)/
Olomouc(rychlík)/ Nezamyslice(osobní
vlak) v hodinovém taktu, doplňen
skupinovými osobními vlaky Vyškov Přerov/Prostějov na půlhodinový takt
Vyškov - Nezamyslice. Do Vyškova
vlakotramvaj v půlhodinovém taktu.
Půlhodinový takt vlakotramavají Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají plus půlhodinový
takt zastávkových vlakotramvají do
Nesovic s nasazením hybridních
vlakotramvají (jedou v úseku Brno Blažovice motorovým pohonem pod
trolejí), doplňkově dvě spěšné
vlakotramvaje Brno - Slavkov za hodinu.
Ve Nesovicích přestup do tradiční
motorové soupravy, jedoucí v
půlhodinovém taktu do Veselí n.M. kvůli
snížení počtu potřebných tram-trainvozidel. Vyžaduje výstavbu druhé koleje
Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice Hostěrádky-Rešov.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova
(90), Nesovice - Veselí n.M. 175, ve skupinovém rychlíku pro
regionální cestující 125 do Olomouce, 80 do Přerova a 80 do
Nezamyslic (od Vyškova zastávkově), ve skupinovém vlaku
od Vyškova 80 do Přerova a 80 do Prostějova.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, půlhodinový takt Blažovice Vyškov a Vyškov - Nezamyslice jen 4.30 - 8.30 a 14 - 18,
jinak hodinový (vynechání s rychlíkem souběžné
vlakotramvaje a část skupinového rychlíku, který pokračuje z
Vyškova zastávkově do Nezamyslic), půlhodinový takt
Nesovice - Veselí jen 4.30 - 8.30 a 13 - 18, půlhodinový takt
osobních a spěšných vlaků (dohromady čtvrthodinový takt)
Slavkov - Nesovice jen 4.30 - 9, 12 - 19, jinak oba hodinové.
Kapacity celý den: všechny vlakotramvaje 180 kromě
spěšné vlakotramvaje do Slavkova (90), Nesovice - Veselí
n.M. 175, ve skupinovém rychlíku pro regionální cestující
125 do Olomouce, 80 do Přerova a 80 do Nezamyslic (od
Vyškova zastávkově), ve skupinovém vlaku od Vyškova 80
do Přerova a 80 do Prostějova.
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(dokončení z předchozí stránky)

Dokončení z předchozí stránky:
Integrace rychlíků do regionální dopravy:
Skupinové vlaky Brno - Přerov(rychlík)/
Olomouc(rychlík)/ Nezamyslice(osobní
vlak) v hodinovém taktu, doplňen
skupinovými osobními vlaky Vyškov Přerov/Prostějov na půlhodinový takt
Vyškov - Nezamyslice. Do Vyškova
vlakotramvaj ve půlhodinovém taktu.
Půlhodinový takt vlakotramvají Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají plus půlhodinový
takt zastávkových vlakotramvají do
Nesovic s nasazením hybridních
vlakotramvají (jedou v úseku Brno Blažovice motorovým pohonem pod
trolejí), doplňkově dvě spěšné
vlakotramvaje Brno - Slavkov za hodinou.
Ve Nesovicích přestup do tradiční
motorové soupravy, jedoucí v
půlhodinovém taktu do Veselí n.M. kvůli
snížení počtu potřebných tram-trainvozidel. Vyžaduje výstavbu druhé koleje
Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice Hostěrádky-Rešov.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení
kapacit na konečných: všechny vlakotramvaje mimo špičky
90, zesílení podle linek: Brno - Vyškov (souběh s rychlíkem):
4.30 - 8 a 14.30 - 17, Brno - Vyškov (bez souběhu): 4.30 - 9
a 12.30 - 19, Brno - Holubice 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Brno Nesovice (vt a Spvt): 4.30 - 9.30 a 11.30 - 19.30. Osobní
vlaky Nesovice - Veselí n.M. 80, dalších 100 5 - 8.30 a 14 17 v obou směrech (obousměrné špičky, překrývání
dojíždění do Veselí, Kyjova a Brna). Kapacity ostatních vlaků
celý den stejné: ve skupinovém rychlíku pro regionální
cestující 125 do Olomouce, 80 do Přerova a 80 do
Nezamyslic (od Vyškova zastávkově), ve skupinovém vlaku
od Vyškova 80 do Přerova a 80 do Prostějova.
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Integrace rychlíků do regionální dopravy:
Skupinové vlaky Brno - Přerov(rychlík)/
Olomouc(rychlík)/ Nezamyslice(osobní
vlak) v hodinovém taktu, doplňen
skupinovými osobní vlaky Vyškov Přerov/Prostějov na půlhodinový takt
Vyškov - Nezamyslice. Do Vyškova
vlakotramvaj ve půlhodinovém taktu.
Půlhodinový takt vlakotramvají Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají do Veselí n.M,
částečně projíždějících do Nesovic s
nasazením hybridních vlakotramvají
(jedou v úseku Brno - Blažovice
motorovým pohonem pod trolejí), a
půlhodinový takt zastávkových
vlakotramvají Brno - Nesovice, doplňkově
dvě spěšné vlakotramvaje Brno - Slavkov
za hodinu. Vyžaduje výstavbu druhé
koleje Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice
- Hostěrádky-Rešov.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: všechny
vlakotramvaje 180 kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova
(90), ve skupinovém rychlíku pro regionální cestující 125 do
Olomouce, 80 do Přerova a 80 do Nezamyslic (od Vyškova
zastávkově), ve skupinovém vlaku od Vyškova 80 do
Přerova a 80 do Prostějova.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, půlhodinový takt Blažovice Vyškov a Vyškov - Nezamyslice jen 4.30 - 8.30 a 14 - 18,
jinak hodinový (vynechání s rychlíkem souběžné
vlakotramvaje a část skupinového rychlíku, který pokračuje z
Vyškova zastávkově do Nezamyslic), půlhodinový takt
Nesovice - Veselí jen 4.30 - 8.30 a 13 - 18, půlhodinový takt
osobních a spěšných vlaků (dohromady čtvrthodinový takt)
Slavkov - Nesovice jen 4.30 - 9, 12 - 19, jinak oba hodinové.
Kapacity celý den stejné: všechny vlakotramvaje 180
kromě spěšné vlakotramvaje do Slavkova (90), ve
skupinovém rychlíku pro regionální cestující 125 do
Olomouce, 80 do Přerova a 80 do Nezamyslic (od Vyškova
zastávkově), ve skupinovém vlaku od Vyškova 80 do
Přerova a 80 do Prostějova.
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Dokončení z předchozí stránky:
Integrace rychlíků do regionální dopravy:
Skupinové vlaky Brno - Přerov(rychlík)/
Olomouc(rychlík)/ Nezamyslice(osobní
vlak) v hodinovém taktu, doplňen
skupinovými osobní vlaky Vyškov Přerov/Prostějov na půlhodinový takt
Vyškov - Nezamyslice. Do Vyškova
vlakotramvaj v půlhodinovém taktu.
Půlhodinový takt vlakotramvají i Brno Újezd u Brna - Holubice. Půlhodinový takt
spěšných vlakotramvají do Veselí n.M,
částečně projíždějící do Nesovic s
nasazením hybridních vlakotramvají
(jedou v úseku Brno - Blažovice
motorovým pohonem pod trolejí), a
půlhodinový takt zastávkových
vlakotramvají Brno - Nesovice, doplňkově
dvě spěšné vlakotramvaje Brno - Slavkov
za hodinu. Vyžaduje výstavbu druhé
koleje Luleč - Ivanovice na Hané a Chrlice
- Hostěrádky Rešov.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení
kapacit na konečných: všechny vlakotramvaje mimo špičku
90, zesílení podle linek: Brno - Vyškov (souběh s rychlíkem):
4.30 - 8 a 14.30 - 17, Brno - Vyškov (bez souběhu): 4.30 - 9
a 12.30 - 19, Brno - Holubice 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Brno Veselí (Sp) a Brno - Nesovice: 4.30 - 9.30 a 11.30 - 19.30.
Kapacity ostatních vlaků celý den stejné: ve skupinovém
rychlíku pro regionální cestující 125 do Olomouce, 80 do
Přerova a 80 do Nezamyslic (od Vyškova zastávkově), ve
skupinovém vlaku od Vyškova 80 do Přerova a 80 do
Prostějova.

přizpůsobení intervalů: spěšná vlakotramvaj do Slavkova
jen 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, především ale přizpůsobení
kapacit souprav: na konečných: všechny vlakotramvaje
mimo špičku 90, zesílení podle linek: Brno - Vyškov (souběh
s rychlíkem): 4.30 - 8 a 14.30 - 17, Brno - Vyškov (bez
souběhu): 4.30 - 9 a 12.30 - 19, Brno - Holubice 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30, Brno - Veselí (Sp) a Brno - Nesovice: 4.30 9.30 a 11.30 - 19.30. Přizpůsobení kapacit i na cestě: v
době 4.30 - 5, 8 - 9.30, 11.30 - 14 a 16.30 - 19.30 jede druhá
část spěšné vlakotramvaje Brno - Veselí jen do Nesovic.
Kapacity ostatních vlaků celý den stejné: ve skupinovém
rychlíku pro regionální cestující 125 do Olomouce, 80 do
Přerova a 80 do Nezamyslic (od Vyškova zastávkově), ve
skupinovém vlaku od Vyškova 80 do Přerova a 80 do
Prostějova.
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5.3.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:





5.3.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Severovýchod jsou dle variant v rozpětí 750 až
1100 mil. Kč/rok, jednoduché varianty, například s přestupem ve Vyškově a v Nezamyslicích a bez
časového přizpůsobení přepravní kapacity mají roční náklady v asi 950 mil. Kč (viz obrázek 48). Podobné
varianty s přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků na konečných stanicích mají náklady přibližně 800840 Kč/rok a jsou tím o cca. 17% výhodnější.

112

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

Obrázek 48: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Severovýchod a provozní výkon
jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části
sloupce pod nulou, aby konečná výška konce sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu
kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou bez zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na
cenovou úroveň roku 2017.

Obrázek 49: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Severovýchod, přepočteno na
jeden vlkm. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části sloupce pod nulou, aby konečná
výška konce sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou
bez zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Specifické náklady (obrázek 49) činí od 150 do 260 Kč/vlkm, poměr nejmenších a největších nákladů je
podobný (cca. 60%) jako v absolutních nákladech, avšak s úlpně jiným řázením variant: z tohoto hlediska
jsou všechny varianty s vlakotramvají efektivnější, přesto že mají mnohém větší rozsah jízdního řádu
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(větší, než původně uvažovaný „reálný provozní výkon“, viz 5.3.2), což vyvažuje menší potřeba úprav
infrastruktury.
Pro srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu256,257,258 se pohybují okolo 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170 Kč/km v
případě rychlíků (všechny hodnoty jsou již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu práce).
Jedná se však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zůstanou dopravcům.
5.3.3.2
5.3.3.2.1

Náklady podle variant jízdního řádu a provozu
Naváznost mezi hlavní a vedlější tratí a obslužnost zastávek v příměstské dopravě

Uvnitř skupin variant s nebo bez vlakotramvají nemají otázky skupinových nebo přímých linek vůči
přestupům ve Vyškově a Nezamyslicích, případně i v Nesovicích, značný vliv na celkové náklady:
Výhodnější jsou spíše varianty s přestupy a bez integrace rychlíků, rozdíly mezi jinak podobnými
variantami však činí jen 3-5%. Ve variantách s vlakotramvají ušetří přestup v Nesovicích (v úseku
Nesovice – Kyjov – Veselí nad Moravou konvenční železniční vozidla) 20-40 mil Kč/rok nebo 2-4%
celkových nákladů.
5.3.3.2.2

Zapojení do města

V absolutních číslech jsou varianty s vlakotramvají dražší, než varianty s ukončením všech vlaků na
hlavním nádraží, a sice o 170 mil. Kč/rok oproti nejlevnější variantě bez vlakotramvají, nebo o 120 mil. Kč
oproti nejvýhodnější variantě bez vlakotramvají bez dělení a spojování vlaků na mezilehlých stanicích.
Ve specifických nákladech jsou ale nejefektivnější varianty s vlakotramvají se 150 Kč/vlkm o 25%
výhodnější, než nejlevnější varianta s ukončením všech vlaků na hlavním nádraží (200 Kč/vlkm), nebo o
31% oproti nejvýhodnější variantě bez vlakotramvají a bez spojování souprav na mezilehlých stanicích.
5.3.3.2.3

Časové přizpůsobení přepravní kapacity

Uvnitř skupiny variant s vlakotramvají mají varianty s časovým přizpůsobením přepravní kapacity různými
způsoby (přizpůsobení intervalů, kapacit jednotlivých vlaků na konečných nebo na mezilehlých stanicích
nebo oba současně) náklady v relativně úzkém rozpětí 930 – 970 mil. Kč/rok, což je o cca. 12% méně, na
rozdíl od variant bez časového přizpůsobení přepravní kapacity s 1060 – 1100 mil. Kč/rok.
Uvnitř skupiny variant bez vlakotramvají jsou dobře vidět tři stupně časového přizpůsobení přepravní
kapacity:
1. bez přizpůsobení: 960 - 980 mil. Kč/rok (=100%)
2. s dělením a zesílením souprav jen na konečných stanicích: 800-840 mil. Kč/rok (cca. 84%)
3. s dělením a zesílením souprav i na mezilehlých stanicích: 750-770 mil. Kč/rok (cca. 78%)
Tím je na svazku Severovýchod význam časového přizpůsobení přepravní kapacity menší, než na
ostatních svazcích a má jen druhotný význam po hlavní otázce vlakotramvaj nebo vedení všech vlaků na
hlavní nádraží.

Obrázek 50: zohledněné náklady na svazku trati Severovýchod, přepočítané na předpokládaný dopravní výkon, nezávislý
na atraktivitě varianty. Náklady prognózované na cenovou úroveň roku 2017.
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Celkové zohledněné náklady činí 2,5 až 3,7 Kč/oskm, vzhledem k tomu, že nebyl zohledněn vliv rozdílné
atraktivity jednotlivých variant je řázení a poměry hodnot jednotlivých variant stejné, jako v případě
absolutních nákladů (viz obrázek 50). Hodnoty jsou, jako i specifické náklady, na vlkm nadprůměrné, kvůli
větším potřebám úprav infrastruktury.
5.3.3.3
5.3.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními ukazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 51: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnávaných variantách provozu na svazku tratí severovýchod.
Varianty jsou seřazeny podle jejích absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládaného zatížení v oskm na ujeté místokm dle
varianty) pohybuje se mezi 23% a 41%, a je vidět úzká souvislost s celkovými náklady v absolutních
číslech, zejména uvnitř skupin variant s a bez vlakotramvají (viz obrázek 51). Kvůli velkém rozdílu v
provozním výkonu jsou na tomto svazku rozdíly v průměrném počtu cestujících na vlak větší, než na
ostatních svazcích tratí (45 až 80), průměrné soupravy mají dle varianty 145 až 350 míst.
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5.3.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 52: Specifická potřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Severovýchod. Varianty jsou
seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie je, přepočítano na z automobilové dopravy známou jednotku, v rozpětí
1,4 až 2,8 l nafty / 100 oskma, přitom je vidět větší vliv průměrného vytížení přepravní kapacity, než
spotřeby trakční energie na přepravní kapacitu (viz obrázek 52). Varianty s nejnižšími absolutními
náklady mají i nejmenší spotřebu trakční energie, varianty s největšími absolutním náklady spotřebují
také nejvíc energie.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesnější: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm. Možnými důvody pro větší hodnoty v Německu mohou být vyšší traťové rychlosti (viz
výsledky pro svazek Jihovýchod, 5.4.3.3.2) anebo kratší vzdálenosti mezi zastávkami kvůli hustějšímu
osídlení.259

a

Byly zohledněny i ztráty při výrobě nafty z ropy jako primárního nositele energie. Nebyly zohledněny
úspory trakční energie v tramvajovém provozu díky kompenzačním úsporám vlakotramvají.
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5.3.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 53: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnávaných variantách
provozu na svazku tratí Severovýchod. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahuje se pro případy pravidelného spojování souprav na strojvedoucího)
je v rozpětí cca. 37 – 46 km/h (viz obrázek 53). Každé místo k sezení u vozového parku včetně záložních
vozidel je denně použito pro zhruba 145 - 175 oskm. Tendenčně mají výhodnější varianty větší oběhové
rychlosti a lepší využití vozového parku.

5.4 Svazek Jihovýchod
Tratě dle knižního jízdního řádu
o
o
o
o
o

250: Brno hl.n. – Brno Horní Heršpice – Hrušovany u
Brna - Vranovice – Šakvice – Zaječí – Břeclava – 59 km
Případná nová trať Hrušovany u Brna – Židlochovice
253: Vranovice – Pohořelice – 8 km
254: Šakvice – Hustopeče – 7 km
255: Zaječí – Čejčb – 19 km

Tabulka 14: Přehled o tratích svazku Jihovýchod.

a

Traťový úsek Brno hl.n. – Brno Horní Heršpice je vzhledem ke krátké vzdálenosti uveden zvlášť pro
svazky Jihovýchod a Jihozápad.
b
Úsek Čejč – Mutěnice byl přidělen svazku Břeclav – Hodonín, neboť je záměr na zastavení osobního
provozu na celé trati Čejč – Mutěnice a ve svazku Břeclav – Hodonín jsou vytvořeny varianty s tímto
úsekem i bez něj.
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5.4.1 Rámcové podminky pro varianty jízdního řádu a provozu

Obrázek 54: Zeměpisná mapa svazku tratí Jihovýchod. Mapový podklad: Geo - Mapa země 1:250 000 Česká Republika,
260
barevně upravená . Měřítko: cca. 1:350000.
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5.4.1.1

Geografická a časová charakteristika zatížení261,262

263

Obrázek 55: Zatížení svazku tratí Jihovýchod. Zdroj: České Dráhy , vlastní výpočty. *: Vzhledem k citlivosti
obchodních údajů Českých Drah jsou počty cestujících uvedeny jako podíl na všech cestujících, příjíždějících a
odjíždějících z Brna hl.n.

Hlavní trať svazku trati Jihovýchod (viz tabulka 14 a obrázek 54) je trať 250 Břeclav – Brno, po které
příjíždí a odjíždí do a z Brna zhruba 20% všech cestujících, kteří dojíždí nebo odjíždí do a z Brna.
Předměstský úsek trati (Brno-Horní Heršpice – Modřice) používá v týdenním průměru kolem 5000
cestujících za den v jednom směru. Zatížení se vzdáleností od Brna klesá postupně až na polovinu ve
stanici Vranovice (směrem z Brna), odtud do Břeclavi kvůli překrývání s proudem cestujících do a
z Břeclavi zůstavá stejné. Na trati jedou denně jen čtyři rychlíky, z toho dva v noci, celkové zatížení těchto
vlaků však dosahuje 1500 cestujících za den v jednom směru.264
Mezi Šakvicemi a Hustopečemi (trať 254) jezdí 260 lidí za průměrný den v jednom směru, v pracovních
dnech více než 300 (viz obrázek 55). Zatížení trati 255 Zaječí – Mutěnice se pohybuje kolem 300
cestujících v Zaječích a kolem 100 v Čejči. Trať 253 Vranovice – Pohořelice je v provozu jen
v pracovních dnech, kdy činí zatížení úseku Přibice – Vranovice kolem 220 cestujících za den v jednom
směru, mezi Přibicemi a Pohořelicemi však jen polovinu této hodnoty.
Až do horizontu práce (2015-2018) se předpokládá narůst zatížení především na předměstském úseku
trati 250 – o 3500 cestujících za pracovní den v jednom směru mezi Brnem a Rajhradem a o 2300 z a do
Hrušovany u Brna, 1500 těch nové získaných bude pravděpodobně pokračovat přes obnovenou trať 25x
do Židlochovic. Mezi Hrušovany u Brna a Šakvicemi lze očekávat cca. o 700 cestujících více za pracovní
den v jednom směru, narůst cca. 900 cestujících je předpokládan i pro vedlější trať 254 Šakvice –
Hustopeče, kde mají být zavedeny přímé vlaky z Brna. Pro úseky Šakvice – Břeclav a Zaječí – Čejč (trať
255) není předpokládan značný narůst zatížení. Trať 253 Vranovice – Pohořelice bude zrušena.
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Obrázek 56: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 250 (Brno – Břeclav) v regionální dopravě v pracovních dnech
pro období 2015 - 2018. Traťové úseky jsou vymenovány podle stanic, vzdálenější od Brna (například: "Modřice"
znamená úsek Brno-Horní Heršpice - Modřice)
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Obrázek 57: Odhad absolutní denní variace zatížení budoucí trati 25x Hrušovany u Brna – Židlochovice v pracovních
dnech pro období 2015 - 2018.

Obrázek 58: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 254 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018.
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Obrázek 59: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 255 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou vyjmenovány podle stanic, vzdálenější od Brna (například: "Velké Pavlovice" znamená úsek Zaječí – Velké
Pavlovice)

V ranní špičce dosáhne předpokládané zatížení trati 250 v úseku jižně od Brna hodnotu téměř 1400
cestujících za hodinu, ve odpolední špičce kolem 1200 (viz obrázek 56). Před Hrušovany u Brna
(směrem z Brna) činí špičkové zatížení zhruba 1000 za hodinu v jednom směru, před Vranovicemi 600,
před Šakvicemi 400. V oblasti Zaječí – Břeclav jsou špičky kvůli překryvání proudů do/z Brna a do/z
Břeclavi obousměrné, špičkové zatížení jsou v řádu 200 osob za hodinu v jednom směru. Mimo špičku
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jsou ve směru Břeclav zatížení všude pod 200 cestujících za hodinu v jednom směru, ve směru Brno
cestuje odpoledne přímo před Brnem zhruba 300 lidí za hodinu, v oblasti Zaječí – Vranovice kolem 100.
Špičkové zatížení na obnovené trati 25x Hrušovany u Brna – Židlochovice (obrázek 57) dosáhnou 250
cestujících za hodinu v jednom směru, mimo špičky kolem 50 osob za hodinu v jednom směru. Na trati
254 (obrázek 58) se předpokládá 160-180 cestujících za hodinu v jednom směru ve špičce a zhruba 60
mimo špičku – i zde jsou předpokládány menší špičky v protisměru kvůli záměstnání a vzdělavání v
Hustopečích.
Na trati 255 (obrázek 59) se předpokládají v blízkosti Zaječí špičky v rozpětí 60-80 cestujících za hodinu
v jednom směru, u Čejče kolem 40. Mimo špičku se na této tratí počítá se zatížením 10 – 25 cestujících
za hodinu v jednom směru. O zatížení trati 255 mezi Čejčí a Hodonínem viz svazek tratí Břeclav –
Hodonín (5.7).
Na svazku Jihovýchod je předpokládan celkový dopravní výkon cca. 490000 osobokilometrů za pracovní
den.
5.4.1.2

Výchozí stav infrastruktury265

Obrázek 60: Výchozí stav infrastruktury svazku tratí Jihovýchod pro období 2015 - 2018. Zdroje: Železniční Mapa České
266
267
268
Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Na obrázku 60 jsou zobrázené současný stav a krajem záměrné výstavby infrastruktury na svazku trati
Jihovýchod. Trať 250 Břeclav – Brno byla komplexně modernizována na rychlost 160 km/h v celé trati,
chybí pouze přestavba železničních uzlů Břeclav a Brno, které oba představují relativně dlouhé úseky
s nízkou traťovou rychlostí, proto je po ukončení přestavby těchto uzlů (ještě v horizontu této práci)
očekáváno další zkrácení cestovní doby Brno – Břeclav a dostatečné kapacity nástupních hran v
Břeclavi. Na hlavní trati nelze očekávat další zlepšení, kapacita je dostatečná pro rozsah záměru dopravy
podle Generelu dopravy a tím i pro varianty, srovnávané v této práci. Navrhuje se pouze zřízení výhybny
v úseku Modřice – Hrušovany u Brna pro zlepšení provozu v případě výluky. Navrhovano jsou dále
zřízení zastávky Holasice a zlepšení přestupních vazeb ve stanicích Rajhrad (na autobusy) a Modřice (na
tramvaj číslo 2), zrušena však bude stanice Brno – Horní Heršpice.
Situace na odbočných tratích je následující:




Bývalá trať 25x Židlochovice – Brno, dnes součást stanice Hrušovany u Brna, je navržena
k rekonstrukci, elektrizaci a zvýšení traťové rychlosti v blízké budoucnosti, aby už v roce 2013
tam bylo možno zajíždět s přímými vlaky do Brna v hustém taktu.
Jednokolejná, neelektrifikovaná trať 253 Vranovice – Pohořelice je kvůli nevyhovující poloze
zastávek a značně kratší cestě autobusem po rychlostní komunikaci navržena k zastavení
provozu a zrušení.
Jednokolejná, neelektrifikovaná trať 254 Hustopeče – Šakvice, dnes ve špatném stavu
s traťovou rychlosti 40 km/h, by se měla naopak rychle modernizovat se zvýšením traťové
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rychlosti, v druhé etapě (za horizontem této práce) i elektrizovat – situace se liší od Pohořelic tím,
že stanice Hustopeče je v centru města vedle autobusového nádraží (vhodné jako terminál IDS)
a zajížďka oproti dálnici je menší.
 Na jednokolejné, neelektrifikované trati 255 Zaječí-Čejč-Mutěnice je jen výhledově navrhováno
řešit nepříznivou traťovou rychlost 50 km/h, úsek Čejč-Mutěnice-Hodonín je navržen k zastavení
osobního provozu, nikoliv však ke zrušení tratě.
Lze očekávat, že kapacity odbočných tratí vystačí pro rozsah záměru dopravy ve smyslu Generelu
dopravy a tím i pro varianty, porovnané v rámci této práce, případně je nutné ověřit vhodnost stanic pro
křižování vlaků.
5.4.1.3

Záměrný rozsah dopravy269

270

Obrázek 61: Záměrný rozsah nabídky osobní dopravy na tratich svazků jihovýchod. Zdroj: Generel doprav
výpočty.

, vlastní

Krajem záměrné hustoty osobní dopravy na jednotlivých tratích svazku Jihovýchod jsou zobrázené na
obrázku 61. Na úseku trati 250 Brno – Hrušovany u Brna má být v roce 2013 překrýváním linek
Židlochovice – Boskovice, Vranovice – Tišnov a Břeclav – Žďár nad Sázavou dosažena hustota
příměstské dopravy pět vlaků za hodinua ve špičce a tři vlaky za hodinu mimo špičku, což je na tomto
úseku zhruba třínásobná frekvence vlaků oproti roku 2003. Na současně neprovozované trati 25x
Hrušovany u Brna – Židlochovice mají jezdit vlaky v intervalu 30 minut ve špičce a 60 minut mimo špičku.
Na úseku Vranovice – Hrušovany u Brna se rozsah regionální dopravy zvýší o zhruba 85%, než v roce
2003, mezi Břeclaví a Vranovicemi zůstávne pravděpodobně stejný hodinový takt. Na odbočných tratích
do Hustopečí (254) a do Čejče (255) má být doprava zvýšena o třetinu až polovinu, čímž bude dosažen
celý hodinový takt. Do roku 2030 mají být i Hustopeče obslouženy přímými vlaky z a do Brna v
půlhodinovém až hodinovém taktu, čímž se ještě značně zvýší frekvence vlaků na úsecích Šakvice –
Hustopeče a Vranovice – Šakvice.
Podle KORDISu271 nepomůže žádná modernizace problému, že Pohořelice jsou příliš daleko od nádraží
a mohou být mnohem rychleji spojeny s Brnem autobusovou dopravou přes přímou rychlostní
komunikaci, proto se doporučuje zastavení osobní dopravy na celé trati 253 Vranovice - Pohořelice. Za
těchto okolností lze vycházet z toho, že osobní doprava bude zastavena. Naopak je reálné očekávat
a

„vlaky za hodinu“ se rozumí jako páry vlaků za hodinu resp. vlaky za hodinu v jednom směru.
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obnovení provozu na trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, kde bude zřízen terminál IDS, počítá se s
2000 cestujícími za den v jednom směru na této nové trati. O otázce provozu úseku Čejč – Mutěnice viz
svazek tratí Břeclav – Hodonín (5.7).
Provozní výkon na celém svazku tratí Jihovýchod se má zvětšit o 60% z 24 na 39 tisíc vlakokilometrů za
týden v regionální dopravě a o 150% v rychlíkové dopravě. Tabulka 15 ukazuje rozmezí provozních
výkonů pro tvorbu variant s nebo bez integrace rychlíkové dopravy pod podmínkou, že provozní výkon
nesmí být o více než 25% odchylný oproti Generelu dopravy:

Svazek trati Jihovýchod
Status quo dálková
doprava bez
EC

regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Brno - Hrušovany
u.B.
Hrušovany u.B. Židlochovice
Hrušovany u.B. Vranovice
Vranovice Pohořelice
Vranovice Šakvice
Šakvice Hustopeče
Šakvice - Zaječí
Zaječí - Čejč
Čejč - Mutěnice
Zaječí - Břeclav
Suma svazek trati
Jihovýchod

Status quo regionální
doprava

Trať

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

5891

952

17136

2380

18020

12852

21420

14637

24395

0

0

700

0

780

525

875

525

875

2772

448

5152

1120

5360

3864

6440

4704

7840

1040

0

0

0

0

0

0

0

0

2759

504

2520

1260

6030

1890

3150

2835

4725

1386
1527
3116
1400
4551

0
336
0
0
1064

1764
1680
4788
0
5320

0
840
0
0
2660

2730
1680
4788
0
5320

1323
1260
3591
0
3990

2205
2100
5985
0
6650

1323
1890
3591
0
5985

2205
3150
5985
0
9975

24441

3304

39060

8260

44708

29295

48825

35490

59150

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
bez integraci
integraci rychlíkové
rychlíkové dopravy
dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum
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Tabulka 15: realistické provozní výkony na svazku tratí Jihovýchod. Zdroj: Generel dopravy

5.4.1.4

, vlastní výpočty.

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS273,274,275

Obsluha území mezi železničními tratěmi integrovanou dopravou je zajištěna přes přestupní uzly,
uvedené v tabulce 16 (stávající v dnešním IDS a možné budoucí):
Svazek tratí Jihovýchod
stávající přestupní uzly IDS
Uzel
vybranné obsloužené obce
Modřice
Pohořelice, Dolní Kounice, Ořechov, Rajhradice, Blučina
Hrušovany u Brna Židlochovice, Dolní Kounice
Žabčice
Přisnotice
uvažované přestupní uzly IDS
Uzel
vybranné obsloužené obce
Vranovice
Velké Nemčice, Uherčice, Pohořelice
Šakvice
Strachotín, Věstonice
Podivín
Lednice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov
Břeclav
Poštorná, Charvátská nová ves, Lednice, Moravský Žižkov, Kostice, Tvrdonice
Hustopeče
Šitbořice, Klobouky u Brna
Čejč
Klobouky u Brna, Ždánice, Šardice
Tabulka 16: Přestupní uzel vlak – bus na svazku tratí Jihovýchod v rámci IDS. Zdroje: www.kordis-jmk, Generel dopravy,
studie proveditelnosti IDS Břeclav – Hodonín.
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5.4.1.5

Možnosti zapojeni do města formou vlakotramvaji

Přechod na tramvajovou sít může být organizován shodně s přechodem z trati 300 (viz 5.3.1.4) :
Stavebně velmi jednoduché bylo by spojení jedné nebo dvou kusých koleji hlavního nádraží
s tramvajovými kolej před nádražím mezi zástavky Nové sady a Hlavní nádraží. O možnosti
mimoúrovňového křížení právého koleje trati 250 (směrem do Brna) a celé trati 300, aby nezablokovat
traťových kapacit kvůli přejížděním protisměrných koleji, viz svazek Severovýchod (5.3.1.4)
O vedením linek vlakotramvaji dále po městě viz kapitola 6.1.4.3 o variantě zjednodušené přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží Brno se závedením vlakotramvají.

5.4.2 Srovnávané varianty jizdního řádu a provozu
Rámcovou podmínkou pro všichni varianty na svazku Jihovýchod jsou časové polohy rychlíků ve aspoň
dvouhodinovém taktu podle návrhu celokrajského schémata integrovaného taktu (viz Příloha B.IV):
Rychlíků příjíždějí do Břeclavi zhruba ve xx.15 a odjíždějí ve xx.45, žádoucí pří- a odjezdy osobních vlaků
je však možně dodržovat jen ve některých variantách, jinak by chyběli dúležitější přípoje (viz varianty
dole). Jízdní doba rychlíků mezi Brnem a Břeclavi nesmí být déle než 45 minut, aby se vyšlo dodržet
přípoje ve taktovém uzlu Havličkův Brod.
Kromě těchto rámcových podmínek se rozliší schéma taktového jízdního řádu uvnitř svazku podle
variant:
 V případě integraci rychlíků do regionální dopravy je dvouhodinový takt rychlíků doplňen na
hodinový takt do Břeclavi, a spěšnými vlaky na půlhodinový takt částečně projíždějících vlaků na
úseku Brno – Šakvice. Spěšné vlaky se zastavují stejně jako rychlíky mezi Brnem a Šakvicích
jen ve Vranovicích, Hrušovanech u Brna, Rajhradu a případně i v Modřicích (ve variantě
s vlakotramvaji v případě přetížení souprav vlakotramvaji), a pokračují ze Šakvic se zastavením
ve všech stanicích a zastávkách až do Břeclavi. Zaječí a Šakvice tvoři společný symetrický
taktový uzel ve celé hodině, to znamená, že rychlíky se setkávají mezi těmito stanici, na relacích
Čejč – Břeclav a Hustopeče – Brno vznikají čekací doby na přestup nebo přípojení přímého vozu
na skupinový vlak o zhruba 4 minuty.
Díky půlhodinovém taktu Šakvice – Hustopeče vzniká ve Šakvicích i symetrický taktový úzel ve
xx.30 s přípojem na spěšný vlak, i pří- a odjezdy osobních vlaků Brno – Šakvice jsou
přizpůsobení na taktový uzel Šakvice ve xx.00 a xx.30.
Ve Hrušovanech u Brna jsou z/do Židlochovic (půlhodinový takt) přípoje na rychlíky a spěšné
vlaky ve obě směrech a na osobní vlaky ve směru Brno, nikoliv však na osobní vlaky ve směru
Šakvice. Přesně půlhodinový interval mezi rychlíkem i spěšném vlaku na úseku Šakvice – Brno, a
tím související i půlhodinové intervaly Šakvice – Hustopeče a Židlochovice – Hrušovany u Brna
způsobují, že kvůli délší jízdní době osobních vlaků na úseku Zaječí – Břeclav nemůže být
dodržován žádoucí příjezd osobních vlaků ve xx.45 a odjezd ve xx.15 z/do Břeclavi. Tím se ztrátí
přípoj ze stanic Rakvice, Podivín a Ladna do Hodonína, což bylo autorem považováno za méně
problematický, než nepravidelně intervaly (cca. 22 + 38 minut místa půlhodinového taktu) na
celém ostatném svazku trati.
 V případě, že rychlíky nejsou integrované do regionální dopravy, jedou rychlíky jen ve
dvouhodinovém intervalu a nezastavují se nikde mezi Brnem a Břeclavi. Jinak jedou jenom
osobní vlaky, a to do Hrušovan u Brna ve čtvrthodinovém taktu (půlhodinový takt Hrušovany u
Brna – Židlochovice), do Šakvic ve půlhodinovém taktu (hodinový takt Šakvice – Hustopeče) a
do Břeclavi ve hodinovém taktu. Ve Hrušovanech jsou přípoje na relaci Židlochovice – Brno
nikoliv však na relaci Židlochovice – Břeclav. Ve Šakvicích je přípoj na relaci Hustopeče – Brno,
na relaci Hustopeče – Břeclav se musí 10 minut čekat. Stanice Zaječí tvoři nedokonalý
symetrický taktový uzel ve xx.30: vlaky z Čejče příjíždějí ve xx.25 a odjíždějí zpátky ve xx.35,
vlaky Brno – Břeclav se zastaví ve xx.25, vlaky Břeclav – Brno ve xx.35. Rozlišné časové polohy
vlaků Zaječí – Čejč způsubují, že v optimistickém scénáře na svazku Břeclav – Hodonín je nutno
káždou variantu přízpůsobit na podvarianty podle varianty na svazku Jihovýchod.
Celkem byly zpracované 25 variant, které se kromě schémy taktu rozliší následně:
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Varianty s integraci rychlíků:
o Přestupy na vedlejší trati nebo vedení skupinových vlaků
o Vedení všech vlaků na hlavní nádraží, nebo vedení příměstských osobních vlaků jako
vlakotramvaj
o Možné vedení dalších osobních vlaků Brno-Vranovice ve dopravních špičkach
(přizpůsobení intervalů)
o Možné přizpůsobení kapacit souprav:
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 Jen na konečných stanicích Břeclav, Šakvice, Hustopeče, Židlochovice nebo
Čejč (částečně i malými vozidly)
 nebo i na mezilehlých stanicích Šakvice nebo Hrušovany u Brna (částečně i
malými vozidly)


Varianty bez integraci rychlíků:
o Přestupy na všichni vedlejší trati nebo vedení přímých linek Brno – Židlochovice a Brno Hustopeče
V případe přímých linek:
 Nasazení motorových souprav, které jedou na trati 250 Šakvice/Hrušovany –
Brno motorovým pohonem pod trolejí
 Elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice a Šakvice – Hustopeče
 Nasazení hybridních vozidel
o Možné přizpůsobení kapacit souprav:
 Jen na konečných stanicích Břeclav, Hustopeče nebo Židlochovice
 nebo i na mezilehlé stanicí Šakvice
Ve variantě bez integraci rychlíků do regionální dopravy nebylo uvažovano o variantě
vlakotramvaji, neboť zatímco ve variantě s integraci rychlíkové dopravy jsou rychlíky a spěšné
vlaky mnohem zatíženější, než osobní vlaky či vlakotramvaje (většina zatížení z větších stanic a
z vedlejších tratích soustředí se na zrychlněné vlaky), je zatížení jednotlivých vlaků v této variantě
rovnoměrnější, a proto nejsou dost malo zátížené vlaky, na které by mohla stačit kapacity
vlakotramvajové spoupravy.

Celistvý

a

podrobný

popis

srovnávaných

variant

jízdního

řádu

začiná

na

příšti

stránce.
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zkratka
P/O/N/°/|--|
P/R/N/°/|<>|
P/R/N/°/<>

P/R/N/°/|--|

JV-3
JV-4

JV-2

JV-1

čislo
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podstatná varianta jízdního řádu
obrázek

popis

jen zastávkové vlaky (bez
integrace dvouhodinových
rychlíků), hodinový takt do
Břeclavi, Čejče a Hustopečí,
půlhodinový do Šakvic a
Židlochovic, čtvrthodinový do
Hrušovan. Do Čejče, Hustopečí a
Židlochovic nutno přestoupit.

integrace hodinových rychlíků do
regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky projíždějícími do
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi
se zastavením na všech
zastávkách. Vlaky z Čejče,
Hustopečí a Židlochovic mají
přípoje na rychlíky a spěšné vlaky,
částečně i na zastávkové vlaky.

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové přizpůsobení
přepravní kapacity

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Břeclavi 450, do Šakvic 425,
do Hrušovan 225, Hrušovany - Židlochovice 125, Šakvice - Hustopeče 175,
Zaječí - Čejč 80, pro regionální cestující v rychlíku 100

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: rychlík do Břeclavi 525, spěšný
vlak do Břeclavi 500, zastávkový vlak do Šakvic 175, Hrušovany u Brna Židlochovice 125, Šakvice - Hustopeče 100, Zaječí - Čejč 80
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do
Břeclavi rychlík 150, spěšný vlak 125, dalších 125 (rychlík i spěšný vlak
stejně) 4.30 - 10 a 11 - 20, dalších 250 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30; zastávkový
vlak do Šakvic celý den 175, do Židlochovic celý den 125, do Hustopečí
celý den 100, do Čejče celý den 80.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Břeclavi
rychlík 150, spěšný vlak 125, dalších 125 (rychlík i spěšný vlak stejně) jen
do Šakvic 4.30 - 10 a 11 - 20, dalších 250 jen do Šakvic 4.30 - 8.30 a 13 18.30; zastávkový vlak do Šakvic celý den 175, do Židlochovic celý den
125, do Hustopečí celý den 100, do Čejče celý den 80.

JV-5

M/O/N/°/|--|

JV-6

M/O/N/°/|<>|

JV-7

M/O/N/°/<>

JV-8

E/O/N/°/|--|

JV-9

E/O/N/°/|<>|

JV-10

E/O/N/°/<>
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jen zastávkové vlaky (bez
integrace dvouhodinových
rychlíků), hodinový takt do
Břeclavi, Čejče a Hustopečí,
půlhodinový do Šakvic a
Židlochovic, čtvrthodinový do
Hrušovan. Přímé vlaky do
Hustopečí a Židlochovic s
nasazením motorových vozidel
pod trolejí, do Čejče nutno
přestoupit.

jen zastávkové vlaky (bez
integrace dvouhodinových
rychlíků), hodinový takt do
Břeclavi, Čejče a Hustopečí,
půlhodinový do Šakvic a
Židlochovic, čtvrthodinový do
Hrušovan. Přímé vlaky do
Hustopečí a Židlochovic
s elektrizací tratí Hrušovany u
Brna - Židlochovice a Šakvice Hustopeče, do Čejče nutno
přestoupit.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Břeclavi 450, do Hustopečí
425, do Židlochovic 225, Zaječí - Čejč 80, pro regionální cestující v rychlíku
100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do
Břeclavi 225, do Hustopečí 200 a dalších 225 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, do
Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí - Čejč celý
den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Břeclavi a
Hustopečí 255 a dalších 225 jen do Šakvic 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, do
Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí - Čejč celý
den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Břeclavi 450, do Hustopečí
425, do Židlochovic 225, Zaječí - Čejč 80, pro regionální cestující v rychlíku
100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do
Břeclavi 225, do Hustopečí 200 a dalších 225 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, do
Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí - Čejč celý
den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Břeclavi
225, do Hustopečí 200 a dalších 225 jen do Šakvic 4.30 - 8.30 a 13 18.30, do Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí Čejč celý den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100
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jen zastávkové vlaky (bez
integrace dvouhodinových
rychlíků), hodinový takt do
Břeclavi, Čejče a Hustopečí,
půlhodinový do Šakvic a
Židlochovic, čtvrthodinový do
Hrušovan. Přímé vlaky do
Hustopečí a Židlochovic s
nasazením hybridních vozidel, do
Čejče nutno přestoupit.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Břeclavi 450, do Hustopečí
425, do Židlochovic 225, Zaječí - Čejč 80, pro regionální cestující v rychlíku
100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do
Břeclavi 225, do Hustopečí 200 a dalších 225 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, do
Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí - Čejč celý
den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě: do Břeclavi
225, do Hustopečí 200 a dalších 225 jen do Šakvic 4.30 - 8.30 a 13 18.30, do Židlochovic 125 a dalších 100 4.30 - 8.30 a 13 - 18.30, Zaječí Čejč celý den 80, pro regionální cestující v rychlíku 100

integrace hodinových rychlíků do
žádné přizpůsobení, kapacity celý den: zastávkový vlak do Šakvic 175,
regionální dopravy, doplněné
skupinový vlak: do Břeclavi 225 (rychlík) příp. 275 (spěšný vlak), do
spěšnými vlaky projíždějícími do
Židlochovic 125, do Hustopečí 100, do Čejče 80.
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
Hustopečí i Čejče.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných:
skupinový vlak: do Břeclavi 100 (rychlík i spěšný vlak), dalších 125 (rychlík)
resp. 175 (spěšný vlak) 4.30 - 9 a 12.30 - 19; zastávkový vlak do Šakvic
celý den 175, do Židlochovic celý den 125, do Hustopečí celý den 100, do
Čejče celý den 80.
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celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných i malými
vozidly: skupinový vlak: do Břeclavi (rychlík a spěšný vlak stejné) 100,
integrace hodinových rychlíků do dalších 65 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 100 5 - 8.30 a 14 - 17; zastávkový
vlak do Šakvic 100, dalších 65 5 - 8.30 a 14 - 17; do Židlochovic 45,
regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky projíždějícími do dalších 90 (dvakrát 45) 4.30 - 9 a 12 - 19, do Hustopečí 45, dalších 45 4.30
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi - 8.30 a 13 - 17.30, Břeclav - Čejč 45, dalších 45 Brno - Čejč jen 5 - 8.30 a
14 - 17.
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě i malými
Hustopečí i Čejče, přímé vozy i
vozidly: skupinový vlak: do Břeclavi (rychlík i spěšný vlak stejné) 100,
Břeclav - Čejč
dalších 65 jen do Šakvic 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 100 jen do Hrušovan 5
- 8.30 a 14 - 17; zastávkový vlak do Šakvic 100, dalších 65 5 - 8.30 a 14 17; do Židlochovic 45, dalších 90 (dvakrát 45) 4.30 - 9 a 12 - 19, do
Hustopečí 45, dalších 45 4.30 - 8.30 a 13 - 17.30, Břeclav - Čejč 45,
dalších 45 Brno - Čejč jen 5 - 8.30 a 14 - 17.

integrace hodinových rychlíků do
regionální dopravy, doplněné
žádné přizpůsobení, kapacity celý den: vlakotramvaj do Šakvic 180,
spěšnými vlaky projíždějícími do skupinový vlak: do Břeclavi 225 (rychlík) příp. 275 (spěšný vlak), do
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi Židlochovic 125, do Hustopečí 100, do Čejče 80.
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
Hustopečí i Čejče. Do Šakvic
místo zastávkových vlaků
vlakotramvaj.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných:
skupinový vlak: do Břeclavi 100 (rychlík i spěšný vlak), dalších 125 (rychlík)
resp. 175 (spěšný vlak) 4.30 - 9 a 12.30 - 19; vlakotramvaj do Šakvic celý
den 180, do Židlochovic celý den 125, do Hustopečí celý den 100, do
Čejče celý den 80.
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integrace hodinových rychlíků do
regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky projíždějícími do
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
Hustopečí i Čejče, přímé vozy i
Čejč - Břeclav. Do Šakvic místo
zastávkových vlaků vlakotramvaj.

integrace hodinových rychlíků do
regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky projíždějícími do
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
Hustopečí i Čejče. Doplňkové
zastávkové vlaky do Vranovic v
půlhodinovém taktu.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných i malými
vozidly: skupinový vlak: do Břeclavi (rychlík i spěšný vlak stejné) 100,
dalších 65 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 100 5 - 8.30 a 14 - 17; vlakotramvaj
do Šakvic 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19; do Židlochovic 45, dalších 90
(dvakrát 45) 4.30 - 9 a 12 - 19, do Hustopečí 45, dalších 45 4.30 - 8.30 a
13 - 17.30, Břeclav - Čejč 45, dalších 45 Brno - Čejč jen 5 - 8.30 a 14 - 17.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě i malými
vozidly: skupinový vlak: do Břeclavi (rychlík i spěšný vlak stejné) 100,
dalších 65 jen do Šakvic 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 100 jen do Hrušovan 5
- 8.30 a 14 - 17; vlakotramvaj do Šakvic 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19;
do Židlochovic 45, dalších 90 (dvakrát 45) 4.30 - 9 a 12 - 19, do Hustopečí
45, dalších 45 4.30 - 8.30 a 13 - 17.30, Břeclav - Čejč 45, dalších 45 Brno Čejč jen 5 - 8.30 a 14 - 17.

přizpůsobení intervalů: Zastávkové vlaky Brno - Vranovice jen 5 - 8 a 14
- 17, kapacity celý den: zastávkové vlaky do Šakvic a do Vranovic 100,
skupinový vlak: do Břeclavi 200 (rychlík) příp. 250 (spěšný vlak), do
Židlochovic 125, do Hustopečí 100, do Čejče 80.

přizpůsobení intervalů: Zastávkové vlaky Brno - Vranovice jen 5 - 8 a 14
- 17, přizpůsobení kapacit na konečných: skupinový vlak: do Břeclavi 100
(rychlík i spěšný vlak), dalších 100 (rychlík) resp. 150 (spěšný vlak) 4.30 - 9
a 12.30 - 19; zastávkové vlaky do Šakvic a do Vranovic celý den 100, do
Židlochovic celý den 125, do Hustopečí celý den 100, do Čejče celý den
80.
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integrace hodinových rychlíků do
regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky projíždějícími do
Šakvic a jedoucími dál do Břeclavi
se zastavením na všech
zastávkách. Skupinové vlaky s
přímými vozy do Židlochovic,
Hustopečí i Čejče. Do Šakvic
místo zastávkových vlaků
vlakotramvaj, doplňkové
vlakotramvaje do Vranovic v
půlhodinovém taktu.

přizpůsobení intervalů: Vlakotramvaj Brno - Vranovice jen 5 - 8 a 14 - 17,
kapacity celý den: vlakotramvaje do Šakvic a do Vranovic 90, skupinový
vlak: do Břeclavi 200 (rychlík) příp. 250 (spěšný vlak), do Židlochovic 125,
do Hustopečí 100, do Čejče 80.

přizpůsobení intervalů: Vlakotramvaj Brno - Vranovice jen 5 - 8 a 14 - 17,
přizpůsobení kapacit na konečných: skupinový vlak: do Břeclavi 100
(rychlík i spěšný vlak), dalších 100 (rychlík) resp. 150 (spěšný vlak) 4.30 - 9
a 12.30 - 19; vlakotramvaje do Šakvic a do Vranovic celý den 90, do
Židlochovic celý den 125, do Hustopečí celý den 100, do Čejče celý den
80.
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5.4.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:





5.4.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Jihovýchod jsou dle variant v rozpětí 265 až 515
mil. Kč/rok (viz obrázek 62). Jednoduché, zcela obvyklé varianty, například s přestupem na všechny
vedlější tratě, bez intregrace rychlíkové dopravy a bez časového přizpůsobení přepravní kapacity mají
roční náklady cca. 385 mil. Kč, nejvýhodnější varianta díky tomu má téměř poloviční náklady nejdražší
varianty a cca. 70% nákladů jednoduché, obvyklé varianty. Velká část potenicálních úspor na svazku tratí
jihovýchod však vyžaduje prvky provozních koncepcí, které mohou být považovány za exotické a
provozně komplikované: všechny varianty s celkovými náklady pod 325 mil. Kč/rok vyžadují integraci
rychlíkové dopravy, skupinové vlaky, nasazení neobvykle malých souprav nebo dělení a zesílování
souprav na mezilehlých stanicích. Nejvýhodnější varianta bez takových prvků má roční náklady 340 mil.
Kč/km a je tím jen o 12% výhodnější, než jednoduchá, obvyklá varianta.
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Obrázek 62: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Jihovýchod a provozní výkon
jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části
sloupce pod nulou, aby konečná výška konce sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních
úspor. Provozní výkony jsou bez zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku
2017.

Obrázek 63: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku trati Jihovýchod, přepočítano na jeden
vlkm. Případné kompenzační úspory vlakotramvaji jsou zobrazeny ve spodní části sloupce pod nulou, aby konečná výška
konce sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou bez
zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Náklady na jeden vlakokilometr (viz obrázek 63) jsou dle variant v rozpětí 100 až 230 mil. Kč/vlkm,
jednoduché, zcela obvyklé varianty, s přestupem na všechny vedlější tratě, bez intregrace rychlíkové
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dopravy a bez časového přizpůsobení přepravní kapacity má specifické náklady kolem 170 Kč/vlkm. I z
hlediska specifických nákladů jsou největší pokroky v efektivnosti vázány na komplikovanější varianty
jízdního řádu a provozu: provozně spíše konveční varianty jsou maximálně o 10% levnější, než obvyklé,
jednoduché varianty bez časového přizpůsobení přepravní kapacity, nejvýhodnější varianta s integrací
rychlíkové dopravy, skupinovými vlaky, neobvykle malými vozidly a přizpůsobením kapacity jednotlivých
vlaků i na mezilehlých stanicích však až o 40%.
I na svazku tratí Jihovýchod platí, že rozdíly jsou větší v případě specifických nákladů ceny, což
znamená, že v rámci srovnávaných variant a v reálném rozpětí provozných výkonů (+/- 25%) není
celkový rozsah vlakové nabídky rozhodujícím faktorem nákladů. Možnosti ovlivnit specifické náklady jsou
větší, než možné úspory díky redukci nabídky, řešení se současným zlepšením pro dopravce (resp.
objednavatele dopravy) a pro cestující jsou zcela reálné.
Pro srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu276,277,278 se pohybují okolo 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170 Kč/km v
případě rychlíků (všechny hodnoty jsou již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu práce).
Jedná se však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zůstanou dopravcům.
5.4.3.2
5.4.3.2.1

Náklady podle variant jizdního řádu a provozu
Naváznost mezi hlavní a vedlější trati a obslužnost zastávek v příměstské dopravě

Mezi srovnávanými variantami na svazku Jihovýchod jsou ty s integrací rychlíků značně výhodnější,
v tomto případě jsou dále varianty se skupinovými vlaky levnější, než varianty s přestupem mezi hlavní a
vedlějšími tratěmi. Nejlevnější varianty se skupinovými vlaky a s integrací rychlíků mají roční náklady 265
(přizpůsobení kapacit i na mezilehlých stanicích) resp. 285 mil. Kč (přizpůsobení kapacit jen na
konečných stanicích), nejlevnější varianty s integrací rychlíků a s přestupem, nebo s přímými linkami bez
integrace rychlíků mají celkové náklady 315 mil Kč/rok (přizpůsobení kapacit i na mezilehlých stanicích)
resp. 345 mil. Kč /rok(přizpůsobení kapacit jen na konečných stanicích).
Díky o cca. 20% vetšímu provoznímu výkonu variant s integrací rychlíků je rozdíl ve specifických
nákladech ještě větší.
S přestupem na vedlější tratě a bez integrace rychlíků byla počítána jen jedna varianta, a sice bez
časového přizpůsobení přepravní kapacity. Její náklady jsou podobné jako u variant s přímými linkami
elektrické nebo hybridní trakce. Vzhledem k tomu, že v případě časového přizpůsobení přepravní
kapacity zaniká výhoda varianty s přestupem, že souprava po přestupu (z hlediska města) je menší a tím
lépe přizpůsobená menšímu zatížení, lze předpokládat, že pro cestujících neatraktivní varianty
s přestupem i s přizpůsobením kapacity nejsou úspornější, než skupinové vlaky.
5.4.3.2.2

Trakce (v případě přímých linek)

Jednoznačně nejdražší je vedení vlaků motorovým pohonem z Brna až na vedlější tratě, celkové náklady
jinak stejných variant činí v nejhorším případě (bez časového přizpůsobení kapacity) 132% nákladů
v případě elektrické nebo hybridní trakce, ve variantách s lepším vytížením souprav se rozdíl sníží na
10%, výpočet může však být nereálný z toho hlediska, že i pro motorová vozidla bylo počítano s tím, že
dosáhnou traťové rychlosti 160 km/h. Rozdíl celkových zohledněných nákladů mezi hybridní a elektrickou
trakcí je i na tomto svazku trati minimální a pravděpodobně pod úrovní přesnosti nákladových sazeb, i na
tomto svazku tratí je ve variantách bez přizpůsobení přepravní kapacity levnější elektrická trakce, ve
variantách s přizpůsobením však hybridní – zcela logické, neboť náklady na elektrizaci jsou nezávislé na
velikosti vlaků, jinak však náklady na trakční naftu a na pořízení hybridních vozidel.
5.4.3.2.3

Zapojení do města

Varianty s vlakotramvají jsou dražší, než jinak podobné varianty s ukončením všech vlaků na hlavním
nádraží, ale ještě levnější, než jinak podobné varianty bez integrace rychlíků, zejména ve specifických
nákladech. V oblasti nejvýhodnějších variant s časovým přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků i
malými vozidly, i na mezilehlých stanicích je varianta s vlakotramvají o zhruba 35 mil. Kč/rok dražší, ve
středním poli s dělením a zesílením souprav jen na konečných stanících, případně i s přizpůsobením
intervalů, činí rozdíl 15 až 30 mil. Kč/rok.
5.4.3.2.4

Časové přizpůsobení přepravní kapacity

I na svazku Jihovýchod má otázka časového přizpůsobení přepravní kapacity největší vliv na celkové
náklady. Nejvýhodnější varianta bez přizpůsobení přepravní kapacity je jedenáctá nejdražší (ve
specifických nákladech 14.) z celkem 26 a má 130% celkových nákladů nejvýhodnější varianty vůbec.
Z celkem devíti nejlevnějších variant s celkovými náklady 265-325 mil. Kč/rok jsou čtyři s nasazením
neobvykle malých souprav, tři s dělením a zesilováním souprav i na mezilechlých stanicích a čtyři
s přizpůsobením intervalů. S přizpůsobením kapacity jen u jednotlivých vlaků na konečných stanících
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standardními vozidly nelze snížit roční náklady pod 325 mil. Kč. Uvnitř skupiny variant s přímými linkami
mají varianty s přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků na konečných stanících 88%, varianty
s dělením a zesilováním souprav i na mezilehlých stanicích 80% nákladů variant bez časového
přizpůsobení přepravní kapacity.

Obrázek 64: zohledněné náklady srovnávaných variant na svazku tratí Jihovýchod, přepočítané na předpokládaný dopravní
výkon, nezávislý na atraktivitě varianty. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Celkové zohledněné náklady činí 1,6 až 3,1 kč/oskm, vzhledem k tomu, že nebyl zohledněn vliv různé
atraktivity jednotlivých variant jsou řazení a poměry hodnot jednotlivých variant stejné, jako v případě
absolutních nákladů (viz obrázek 64).
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5.4.3.3
5.4.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními ukazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 65: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnávaných variantách provozu na svazku tratí Jihovýchod. Varianty
jsou seřazeny podle jejích absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládaného zatížení v oskm na ujeté místokm dle
varianty) se pohybuje mezi 16% a 38%, a je vidět úzká souvislost s celkovými náklady v absolutních
číslech (viz obrázek 65). V rámci srovnaváných variant jsou různá vytížení do větší míry způsobena
různými velikostmi souprav (největší průměrné soupravy jsou více než dvakrát větší, než nejmenší), než
rozdílem v průměrném zatížení jednotlivých vlaků (v rozpětí 55-75 cestujících na vlak).
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5.4.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 66: Specifická spotřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Jihovýchod. Varianty jsou
seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie (viz obrázek 66) je, přepočítana na z automobilové dopravy známou
jednotku, v rozpětí 2,3 až 5,7 l nafty / 100 oskma, přitom je vidět jednak velký vliv průměrného vytížení
přepravní kapacity, jinak mnohem větší spotřeba energie v případě variant s vedením vlaků motorovým
pohonem na elektrizované trati 250 s velkou traťovou rychlostí. Vzhledem k tomu, že celková učinnost
přeměny prímární energie není v případě elektrické trakce o mnoho větší, než v trakci motorové (viz 8.6),
může velký rozdíl mezi motorovou a elektrickou trakcí být způsoben především rekuperací, což ukazuje,
jak je nálehavé umožnit rekuperační brždění i na střídavé trakční soustavě. S vyjímkou energeticky
úspornějších variant s vlakotramvají mají varianty s nejnižšími absolutními náklady i nejmenší spotřebu
trakční energie, varianty s největšími absolutním náklady spotřebují nejvíce energie.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesnější: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm279, což je hodnotám v tomto svazku tratí mnohem bližší, než na ostatních svazcích a ukazuje,
že větší hodnoty v Německu mohou být způsobeny většími traťovými rychlostmi, neboť tento svazek tratí
má nejvyšší průměrnou traťovou rychlost ze všech.

a

Byli zohledněny i ztráty při výrobě nafty z ropy jako primárního nositele energie. Nebyly zohledněny
úspory trakční energie v tramvajovém provozu díky kompenzačním úsporám vlakotramvají.
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5.4.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 67: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnávaných variantách
provozu na svazku tratí Jihovýchod. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahuje se pro případy pravidelného spřáhlení souprav na strojvedoucích)
je v rozpěti cca. 28 – 44 km/h (viz obrázek 67). Tak nízké hodnoty jsou způsobeny relativně dlouhými
čekácími dobami, které jsou nezbytné pro dodržování integrovaného taktu jak v Břeclavi, tak i na
konečných stanicích krátkých tratí do Hustopečí a do Židlochovic.
Každé místo k sezení vozového parku včetně záložních vozidel je denně použito pro zhruba 125 - 220
oskm a je vidět mírná souvislost obou ukazatelů s celkovými náklady.
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5.5 Svazek Jihozápad
Tratě dle knižního jízdního řádu
o
o

o
o
o
o
o

240: Brno hl.n. – Brno horní Heršpice – Střelice – Vysoké
Popovice (-Třebíč – Okříšky – Jihlava) – 29 km
244: Střelice – Moravské Bránice – Moravský Krumlov –
Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou (50 km) ; Moravské
Bránice – Ivančice – Oslavany – 9 km
246: Břeclav – Boří les - Hrušovany nad Jevišovkou –
Znojmoa – 69 km
245: Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín (případně -Laa /
Thaya ÖBB) – 7 km
241: Znojmo – Moravské Budějovice (-Okříšky) – 38 km
248: Znojmo – Šatov – Retz (ÖBB) b – 11 km
Případná nová trať Hrušovany u Brna – Miroslav – Znojmo

Tabulka 17: Přehled o tratích svazku Jihozápad.

a

S předpokladem, že více cestujících jede ze stanic východně od Hrušovan do Znojma, než ze směru od
Mikulova přes Břeclav do Brna nebo do Hodonína; Traťový úsek Břeclav – Boří les je vzhledem ke krátké
vzdálenosti uveden zvlášť pro svazky Jihozápad a Břeclav - Hodonín
b
O trati Znojmo – Šatov – Retz existují sice data o zatížení, vzhledem k probíhající elektrizaci rakouskou
trakční soustavou však bylo předpokládano, že provoz na této trati bude návazovat na vídeňskou
příměstskou dopravu, veden rakouskými vozy. Byly zohledněny možné časy příjezdů a odjezdů ve
Znojmě, nebyly však vytvořeny varianty s vedením přímých linek či skupinových vlaků přes uzel Znojmo
do Rakouska.
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5.5.1 Rámcové podminky pro varianty jízdního řádu a provozu

Obrázek 68: Zeměpisná mapa svazku tratí Jihozápad. Mapový podklad: Geo - Mapa země 1:250 000 Česká Republika,
280
barevně upravená . Měřítko: cca. 1:400000.
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5.5.1.1

Geografická a časová charakteristika zatížení281,282

283

Obrázek 69: Zatížení svazku tratí Jihozápad. Zdroj: České Dráhy , vlastní výpočty. *: Vzhledem k citlivosti
obchodních údajů Českých drah jsou počty cestujících uvedeny jako podíl všech cestujících, příjíždějících a
odjíždějících z/do Brna hl.n.

Jak je vidět v tabulce 17 a obrázku 68 je svazek tratí Jihozápad nejrovětvěnější a má největší délku trati.
Na tratích 240/244 do- a odjíždí do a z Brna kolem 16% všech cestujících, které do- a odjíždí do a z Brna
(viz obrázek 69). Na úseku Střelice – Brno jedou zhruba 3500 cestujících za průměrný den a směr,
většina kterých (cca. 60%) jsou z trati 240 Brno – Třebíč – Jihlava. Zatížení této trati klese až do hranici
kraje u Vysokých Popovic o třetinu, západně od Třebíče o další třetinu. Po rozšířením integrovaného
dopravního systému očekává KORDIS284 o 300 cestujících za den a směr navíc mezi Brnem a Zástavkou
u Brna. Rychlíky, jedoucí v dvouhodinovém intervalu, přepravuji zhruba 600 cestujících za den a směr do
a z Brna, polovina kterých jede pouze mezi Brnem a Třebíčem nebo Náměsti nad Oslavou.
Zatížení trati 244 klese mezi Střelicích a Moravských Bránic o 18%, další 31% pří- a odjíždí z a do
Ivančicka, z ostatních 51% jsou 20% (vztahuje se na počet cestujících ve Střelicích) z Moravského
Krumlova. Zatížení trati 244 činí jižně od Moravského Krumlova kolem 400 cestujících za průměrný den a
směr, před Hrušovanech nad Jevišovkou však jenom 160.
Trať 246 (Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo) má na obě koncích stejně vysoký počet
cestujících (zhruba 680 za průměrný den a směr), zatížení této tratí je o 50% až 65% nižší na středním
úseku mezi Mikulovem a Hrušovanech.
Krátká trať 245 Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou je frekventovaná jenom 100 až 140 cestujícími za
den a směr, zatížení se by mohlo ale značně zvětšit znovuobnovením hraničního přechodu Laa/Thaya –
Hevlín285. Součet počtů cestujících, přijíždějících do Hrušovan ze směrech Břeclav, Hevlín a Brno je asi
stejný, jako počet cestujících, odjíždějících do Znojma (a, samozřejmě, i naopak).
Zatížení trati 241 Znojmo – Okříšky činí ve Znojmě kolem 250 cestujících za průměrný den a směr,
zatížení klesá až do Moravských Budějovic na hodnotu 120 cestujících za průměrný den a směr.
Trať 248 Znojmo – Retz je frekventovaná kolem 130 cestujícími za průměrný den a směr, ze kterých
zhruba 80 cestují přes Česko-Rakouskou hranici.
Do horizontu práce (2015-2018) se předpokláda narůst počtu cestujících především na předměstských
úsecích: Mezi Brnem a Střelicemi celkem o 2900 cestujicích za pracovní den a směr, na trati 240 mezi
Střelicemi a Zastávkou u Brna o 1200, do Náměště nad Oslavou o 600 a do Třebíče o 500. Na trati 244
se předpokládá narůst o 750 cestujících až do Moravských Bránic a s předpokládem značné zkracení
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jízdních dob o 400-450 do Miroslava a o 200 do Hrušovan nad Jevišovkou. Se 400 dodatečnými
cestujícími se počítá i na trato Moravské Bránice – Ivančice.
Značné zvýšení zatížení (nad 100 cestujících za pracovní den a směr) se předpokláda i na trati 246
v blizkosti Břeclavi (plus 200) a Znojma (plus 250), v případě znovuotevření hraničního přechodu Hevlín –
Laa/Thaya i na trati 245 (plus 100) 286.

Obrázek 70: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 240 v regionální dopravě v pracovních dnech pro období 2015
- 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějsí od Brna (například: "Troubsko" znamená úsek BrnoHorní Heršpice - Troubsko)
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Obrázek 71: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 244 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějsí od Brna (například: "Troubsko" znamená úsek Brno-Horní Heršpice Troubsko)
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Obrázek 72: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 244 Moravské Bránice - Ivančice v pracovních dnech pro
období 2015 - 2018.

Obrázek 73: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 245 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018.
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Obrázek 74: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 246 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějsí od Břeclavi (například: "Boří les" znamená úsek Břeclav – Boří les)
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Obrázek 75: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 241 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou sežazeny podle stanic, vzdálenějsí od Znojma (například: "Citonice" znamená úsek Znojmo - Citonice)
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Obrázek 76: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 248 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018.

Na trati 240 dosáhne předpokládané špičkové zatížení hodnoty 500 – 700 cestujících za hodinu
v jednom směru mezi Brnem a Zastávkou u Brna, na hranici kraje Vysokým Popovicemi však už jen 250
– 300 (viz obrázek 70). Za hranicí kraje vzniknou o něco menší obousměrné špičky kvůli dojíždění do
Třebíče a Jihlavy. Mimo špičku jsou zatížení na území kraje v rozpětí 80 – 120 osob za hodinu v jednom
směru.
Ve vlacích na trati 244 lze mezi Střelicemi a Brnem očekávat kolem 600 cestujících za hodinu ráno do
Brna a kolem 500 odpoledne z Brna. (obrázek 71). Do Moravských Bránic klesne špičkové zatížení na
400 – 450 cestujících za hodinu v jednom směru, do Moravského Krumlova na 250. V oblasti Bohutice –
Miroslav je v případě značného zkrácení jízdních dob předpokládáno 100 – 150 cestujících za hodinu
v jednom směru ve špičce. Mimo špičku je na severní části tratí očekáváno zhruba 100 cestujících za
hodinu v jednom směru, jižně od Moravského Krumlova mimo špičku a po Miroslav přes celý den zvládne
hodinové zatížení souprava s obsaditelností 60-80 osob. Důvodem pro předpokládané značné zkrácení
jízdních dob a narůst cestujících je odhad ve Generelu dopravy,287 že elektrizace do Miroslavi by
způsobila narůst o cca. 600 cestujících za pracovní den v jednom směru, a výsledek simulace jízdních
dob, že podobné zrychlení, jako formou elektrizace, lze uskutečnit i moderními motorovými vozidly (viz
5.5.1.3).
Na krátké trati Moravské Bránice – Ivančice cestuje během dne průměrně 20-40 osob za hodinou
v jednom směru, špičkové zatížení činí 110 až 140 cestujích za hodinu v jednom směru (obrázek 72).
Trať 246 má cíle cestujících převážně na svých koncích v Břeclavi a ve Znojmě, denní variace zatížení je
proto velmi odlišná dle směrů (viz obrázek 74). Ve bezprostřední blízkosti Znojma a mezi Mikulovem a
Břeclaví dosahují špičková zatížení hodnot 140 – 160 cestujících za hodinu v jednom směru, mezi
Mikulovem a Hrušovany nad Jevišovkou však jen 60, mimo špičku činí zatížení většinou 20 – 40
cestujících za hodinu v jednom směru, pouze ve středním úseku trati je dopoledne minimum kolem deseti
osob.
Na trati 245 se počítá se zhruba 50 cestujícími za hodinu a směr ve špičce a 10-20 mimo špičku
(obrázek 73).
Zatížení trati 241 (obrázek 75) odpovídá přes celý den kapacitě jednomu čtyřnápravovému motorovému
vozu, jedoucímu ve hodinovém taktu – největší špička je 60 cestujících za hodinu ráno před Znojmem,
jinak je zatížení na území kraje většinou v rozpětí 20-40 cestujících za hodinu, to samé platí i pro trať
248 Znojmo – Retz kde jezdí 15 – 35 cestujících za hodinu (obrázek 76) v jednom směru.
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Na svazku Jihozápad je předpokládán celkový dopravní výkon cca. 505000 osobokilometrů za pracovní
den.
5.5.1.2

Infrastrukturní předpoklady288

Obrázek 77: Výchozí stav infrastruktury svazku tratí Jihozápad pro období 2015 - 2018. Zdroje: Železniční Mapa České
289
290
291
Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Svazek tratí Jihozápad je současně jediný ze všech svazků, který obsahuje pouze neelektrifikované tratě
(viz obrázek 77). To se ale pravděpodobně změní, již v horizontu této práce, neboť modernizace,
elektrizace a částečné zdvoukolejnění trati 240 Brno – Střelice – Rapotice (-Třebíč-Jihlava) má velkou
prioritu, ukončení stavby je navrhované na rok 2010 (až na hranice kraje u Rapotic), resp. 2012 (až do
Jihlavy). Generel dopravy doporučuje zdvoukolejnění až do Zastávky u Brna, které je pravděpodobně i
potřebné pro realizace záměrného rozsahu nabídky: Půlhodinový takt příměstských vlaků až do Zastákvy
u Brna znamená včetně rychlíků a nákladních vlaků 110 vlaků za den (místo 61 vlaků dnes), současná
propustná výkonnost úseku Střelice – Tetčice činí jen 71 (potřebné zvýšení propustnosti 55%)292. I
v rámci tvorby variant, ve kterých je na tomto úseku přesně stejný počet vlaků jako podle představ kraje,
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nebyla nájdena žádná možnost nabídnout žádoucí intervaly bez zdvoukolejnění. Se zřetelem na
požadavky integrovaného jizdního řádu vznikne kapacitní problém i západnější od Zastávky: Pokud mají
být Střelice taktovým uzlem s přípojem na relaci Zastávka u Brna – Moravský Krumlov a překrýváním
půlhodinových taktů tratí 240/244, má na jejím společném úseku vzniknout čtvrthodinový takt, vyžaduje to
křížení vlaků na v současnosti jednokolejném mezistaničním úseku Zastávka u Brna – Rapotice. Ve
variantách jizdního řádu a provozu se proto počítalo buď s variantě specifickým zdvoukolejněním úseku
Zastávka u Brna – Vysoké Popovice, nebo s provozně dosti komplikovanou variantou s rozsáhlým
sestavováním a dělením skupinových rychlíků a spěšných vlaků ve stanici Střelice.
Součástí modernizace jsou dále úplná peronizace odbočné stanice Střelice, zvýšení traťové rychlosti a
zřízení nových zastávek Ostopovice, Brno-Starý Lískovec a Brno – Vídeňská, naopak zastávky Troubsko
a Horní Heršpice jsou navrženy ke zrušení.
Pro jednokolejnou trať 244 Střelice – Moravské Bránice – Moravský Krumlov – Hrušovany nad
Jevišovkou včetně odbočné trati Moravské Bránice – Ivančice – Oslavany jsou navrhovány:
 Velmi naléhavá modernizace zanedbaného úseku Moravské Bránice – Ivančice (současná
traťová rychlost: 30 km/h)
 Dále zvýšení propustnosti trati obnovením stanici nebo výhybny Silůvky, případně nová výhybna
a zastávka Prštice (není zahrnuto do etapizace, ale pravděpodobně lze očekávat ještě
v horizontu této práce).
 V delším horizontu je uvažována elektrizace až do Ivančic a Moravského Krumlova
 Elektrizace do Miroslavi je Generelem dopravy považována za neopodstatněnou, bylo
odhadováno, že by způsobila ztrojnásobení denního počtu cestujících z 300 na 900 (před
Miroslaví).
 Na tratích Ivančice – Oslavany a Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín lze spíše očekávat zrušení
trati, na úseku Moravský Krumlov – Hrušovany zastavení (regionální?) osobní dopravy, než
jakoukoliv výstavbu.
 Projekt nové trati Hrušovany u Brna – Pohořelice – Miroslav – Znojmo293, byl už ve fázi rozboru
Generelu dopravy považován za utopii.
Jednokolejná trať 246 Břeclav – Mikulov – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo zůstane pravděpodobně
bez větších úprav, uvažuje se pouze o modernizaci zabezpečovacího zařízení a případně dílčí zvýšení
traťové rychlosti.
Podle Generelu dopravy má jednokolejná trať Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky odchylně od
záměrů SŽDC nadále zůstat neelektrifikovaná, jediné navrhované opatření je zřízení zastávky Znojmozastávka.
Diskuze o možném znovuotevření železničního hraničního přechodu Hevlín – Laa/Thaya trvá už několik
let, s pravidelně se opakujícími změnami názorů jednotlivých stran. Generel dopravy294, ukončený v zimě
2005/6 bez odůvodnění nepodporuje znovuzprovoznění tohoto přechodu, zatím (listopad 2006)
nejnovější vyjádření je však memorandum z 13.3.2006295, podepsané ministrem dopravy, hejtmanem
Jihomoravského kraje, primátorem města Brna a generálními řediteli ČD a SŽDC, kde je „racionalizace
provozu na trati Střelice-Moravský Krumlov/Ivančice, Hrušovany nad Jevišovkou včetně možnosti obnovy
železničního hraničního přechodu Hevlín/Laa an der Thaya“ uvedeno jako společný cíl.
Podle studie SŽDC296 by na obnoveném přechodu bylo možno očekávat zhruba 100 cestujících za den
v jednom směru, náklady na znovuzprovoznění by činily podle varianty cca. 330 až 380 mil Kč. Bez
dotací není taková investice návratná, hraniční přechod byl by ztrátový, jak jsou zpravidla všechny
regionální tratě. Je třeba úvest, že v této studii byly počítány jen tržby pro úsek Hevlín – Laa s cenou 45
Kč za zpáteční jízdenku Hevlín – Laa, což je zhruba průměr českého a rakouského tarifu pro cestu
takové délky. Nebylo však zohledněno, že přílákaní cestující by nepoužili železnici jen na krátkém
přeshraničním úseku, ale na delších relacích, například Mistelbach – Znojmo, Laa/Thaya – Brno nebo
Wien – Moravský Krumlov, které by mohly přivést frekvenci nejen na trať 245 ale i ohrožený úsek trati
244. V této oblasti by znamenali další cestující pravděpodobně další tržby bez značných dalších nákladů.
Kromě toho se změnila situace oproti doby zpracování uvedené studii (květen 2004) tím, že v roce 2006
bylo rozhodnuto o zrušením cukrovaru v rakouském Hohenau, čím je v Hrušovanech nad Jevišovkou
nejblížší cukrovar pro severní část Weinviertelu, v nákladní dopravě obsloužitelný tratěmi Wien –
Mistelbach – Laa/Thaya, Zellerndorf – Laa/Thaya a Hohenau – Mistelbach.
Podobně jako v otázce provozu i infrastruktury veřejné dopravy vůbec i zde nejde pouze o provozněekonomickou efektivnost, ale i o politické záměry. Kromě externích nákladů konkurujících dopravních
prostředků je i otázkou, do jaké míry může odstranění kuriozních prázdných míst v železniční síti udělat
celý systém osobní železniční dopravy atraktivnější. Z hlediska sjednocení Evropy je vidět určitou
hodnotu v odstranění takového zbytku železné opony – uvnitř jednotlivých zemí je zachování železniční a
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silniční síti také považováno za samozřejmost, a nikoho by například nenapadlo z důvodu nenávratnosti
investic neopravovat 2 km dlouhý traťový úsek, který byl poničen povodní.
Zajímavé je také, že na 17 km dlouhé trati Retz – Znojmo probíhá elektrizace za 39 million EUR297, to je
cca. 1 mld Kč298, přestože i na této trati až do roku 2030 nejsou předpokládány větší frekvence
cestujících než 200299 za den v jednom směru, v nákladní dopravě jedou celkem 3 páry vlaků300.
V rámci této práce je předpokládána obnova hraničního přechodu Hevlín-Laa/Thaya – jednak kvůli
osobnímu názora autora, jednak proto, že je jednodušší z varianty jízdního řádu a provozu jednu trať
škrknout, než doplnit.
5.5.1.3

Záměrný rozsah dopravy301

302

Obrázek 78: Záměrný rozsah nabídky osobní dopravy na tratích svazků jihozápad. Zdroj: Generel dopravy
výpočty.

, vlastní

V případě svazku tratí Jihozápad platí ještě více než na ostatních svazcích záměr Jihomoravského kraje
vybudování Brněnské příměstské dopravy a stagnaci na traťových úsecích, které jsou vzdálenější od
města (viz obrázek 78). Jen na třech úsecích je navrhován značný narůst frekvence vlaků, a sice na
úsecích tratí 240/244 Brno-Střelice (více než dvojnásobný počet vlaků oproti roku 2003, bude dosažena
frekvence až čtyři vlaky za hodinua), trati 240 Střelice – Zastávka u Brna či Rapotice (až tři vlaky za
hodinu, o 150% více než v roce 2003) a trati 244 Střelice – Moravské Bránice (dva vlaky za hodinu, o
100% více než v roce 2003). Na všech ostatních úsecích zůstává frekvence vlaků zhruba na stejné
úrovni s mírným zvýšením k dosažení úplných taktů.
KORDIS303 a Generel dopravy vzhledem k malém zatížení doporučují zrušení trati 245 Hevlín –
Hrušovany nad Jevišovkou (už před rokem 2013) a úseku trati 244 Ivančice – Oslavany a zastavení
aspoň regionální osobní dopravy na trati Moravský Krumlov – Hrušovany (podle schémat v Generelu
dopravy po roce 2013). V těchto případech se počítá odchylně od těchto dokumentů s udržovaním
provozu na úseku Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín.

a

„vlaky za hodinu“ se rozumí páry vlaků za hodinu resp. vlaky za hodinu v jednom směru.
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V případě trati 244 Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou jednak proto, že zastavení osobní
dopravy by způsobilo prázdné místo v síti železniční dopravy – i když na těchto relacích používá většina
cestujících autobusy je škoda, kdyby se ztratilo železniční spojení tak velkých měst jako Brno a Znojmo
nebo spojenínapříklad na relacích Brno – Znojmo, Moravský Krumlov – Znojmo, Ivančice – Mikulov a
podobně. Kromě toho je v Generelu dopravy nastíněna varianta elektrizace až do Miroslavi, což by mělo
zvýšit počet cestujících na 900 za den v jednom směru, což je třikrát více než v současnosti. Ve Generelu
dopravy je sice napsáno, že to ještě neopodstatňuje elektrizaci této trati ve složitém terénu, simulace
jízdních dob ale ukázala, že podobné zlepšení jako cestou elektrizace lze docílit i nasazením dostatečně
motorizovaných souprav nezávislé trakce (viz tabulka 18):

Tabulka 18: jízdní doby spěšného vlaku na trati 244 s různými soupravami (průměr jízdních dob tam a zpět, bez rezerv)

Jízdní doby se odlišují při použití moderních motorových souprav od stávajících elektrických souprav jen
o několik vteřin. Značně pomalejší je pouze současně nasazená souprava304, sestavená z jednoho
motorového a dvou přípojných vozů.
O možném zrušením tratě 245 viz předchozí kapitola o obnově hraničního přechodu Hevlín – Laa/Thaya.
V případě úseku Ivančice – Oslavany (současně asi 40 cestujících za den v jednom směru) je zastavení
osobního provozu rozumné: Stanice Oslavany leží zhruba 1km305 od centra města, simulace jízdních dob
ukázala, že není reálná jízdní doba Moravské Bránice – Oslavany kratší než 15minut, která by byla
potřebná pro integrovaný jízdní řád s oboustrannými přípoji v Moravských Bránicích a efektivní oběh
vozidel.
Provozní výkon na celém svazku tratí Jihozápad se má zvvýšit o 44% ze 40 na 58 tisíc vlakokilometrů za
týden ve regionální dopravě, rozsah rychlíkové dopravy zůstává stejný, kvalita se má, aspoň ve smyslu
cestovních dob, díky elektrizaci zlepšit. Tabulka 19 udává rozmezí provozních výkonů pro tvorbu variant
s nebo bez integrace rychlíkové dopravy pod podmínkou, že provozní výkon nesmí být o více než 25%
odchylný oproti Generelu dopravy:
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Svazek trati Jihozápad
Status quo dálková
doprava bez
EC

regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Brno - Střelice
Střelice Rapotice

5584

1092

12727

1092

13442

4617

1596

12236

1596

12236

9177

15295

10374

17290

Střelice Moravské Bránice

1865

0

3350

0

3900

2513

4188

2513

4188

1038

0

840

0

1170

630

1050

630

1050

519

0

420

0

0

315

525

315

525

1575

0

1950

0

1950

1463

2438

1463

2438

4725
3936

0
0

4200
4680

0
0

0
4680

3150
3510

5250
5850

3150
3510

5250
5850

2907

0

3705

0

3705

2779

4631

2779

4631

4758

0

5070

0

5070

3803

6338

3803

6338

1302
1584

0
0

0
2145

0
0

0
2145

0
1609

0
2681

0
1609

0
2681

6061

0

6916

0

9576

5187

8645

5187

8645

40471

2688

58239

2688

57874

43679

72799

45695

76159

Trať

Status quo regionální
doprava

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

Moravské Bránice
- Ivančice
Ivančice Oslavany
Moravské Bránice
- Moravský
Krumlov
Moravský
Krumlov Hrušovany n.J.
Břeclav - Mikulov
Mikulov Hrušovany n.J.
Hrušovany n.J. Znojmo
Hrušovany n.J. Hevlín
Znojmo - Šatov
Znojmo Moravské
Budějovice
Suma svazek trati
Jihozápad

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
integraci rychlíkové
bez integraci
dopravy
rychlíkové dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum
9545
15909
10364
17274

306

Tabulka 19: realistické provozní výkony na svazků tratí Jihozápad. Zdroj: Generel dopravy

5.5.1.4

, vlastní výpočty.

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS307,308

Obsluha území mezi železničními tratěmi integrovanou dopravou je zajištěna přestupními uzly,
uvedenými v tabulce 20 (stávající ve dnešním IDS a možné budoucí):
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Uzel
Střelice dolní
Tetčice
Zastávka u Brna
Rapotice
Moravské Bránice
Ivančice
Moravský Krumlov

Svazek tratí Jihozápad
stávající přestupní uzly IDS
vybrané obsloužené obce

Radostice
Oslavany
Zbýšov, Zbraslav, Velká Býteš
Ketkovice
Dolní Kounice
Mohelno, Oslavany
Moravský Krumlov (centrum)
uvažované přestupní uzly IDS
Uzel
vybrané obsloužené obce
Rakšice
Vemyslice, Dukovany, Rouchovany
Miroslav
Miroslav (centrum), Hostěradice, Branišovice
Břeclav
Poštorná, Charvátská Nová ves, Lednice, Moravský Žižkov, Kostice, Tvrdonice
Valtice město
Hlohovec, Lednice
Mikulov
Dolní Dunajovice, Mikulovská vrchovina
Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany (centrum), Drnholec, příp. Litobratřice a Hevlín
Znojmo
Únanov, Prosiměříce, Jevišovice, Vrbovec
Šumná
Horní Břečkov, Vranov
Tabulka 20: Přestupní uzly vlak - bus na svaku tratí Jihozápad v rámci IDS. Zdroje: www.kordis-jmk.cz, Generel dopravy.

5.5.1.5

Možnosti zapojení do města formou vlakotramvají

Umístění spojení mezi železniční a tramvajovou tratí bylo by proveditelné za zastávkou Troubsko
směrem na Brno asi 1,5 km dlouhým spojením do smyčky tramvajových linek 5 a 8 ve starém Lískovci
nebo východněji za nově zřízenou zastávkou Ostopovice o něco kratším, ale pravděpodobně strmějším
spojením až do tramvajové zastávky Švermové. Dále může být linka vlakotramvaje vedena stejně jako
tramvajová linka 8 až k hlavnímu nádraží, kam dorazí 15 minut po odjezdu ze Starého Lískovce309, to
znamená asi 17 minut po odjezdu z Troubska. Jízdní doba vlaku Troubsko - Hlavní nádraží činí u
současného jízdního řádu 13 minut310, zkrácení jízdní doby nelze kvůli plánovaným zastávkám
Ostopovice, Brno – Starý Lískovec a Brno – Vídeňská očekávat. Vzhledem ke spojení regionu s
jihozápadními částmi Brna, možnosti přestupu na jiné linky MHD už před hlavním nádražím a
bezpřestupní spojení dále k hlavnímu nádraží, je tato varianta autorem považována za atraktivnější, než
asi o 4 minuty rychlejší přímá jízda vlakem na hlavní nádraží.
V průběhu tvorby variant však nebyla nalezena reálná a smysluplná varianta s napojením této trati do
města jako vlakotramvaj, protože při reálném intervalu na této trati je špičkové zatížení jednotlivých vlaků
vyšší, než je kapacita vozidel pro vlakotramvaj (viz varianty dole).

5.5.2 Srovnávané varianty jizdního řádu a provozu
Obecné rámcové podmínky pro všechny varianty na svazku tratí Jihozápad jsou definovány
nadregionálními taktovými uzly:




Okříšky: celá lichá hodina symetrický uzel
Znojmo: ve směru Břeclav, žádoucí i do Vídně hodinově xx.30, ve směru Okříšky odjezd sudá.30,
příjezd lichá.30
Břeclav: příjezd ze Znojma xx.45, odjezd do Znojma xx.15.

Dále tvoří ve všech variantách stanice Hrušovany nad Jevišovkou symetrický taktový uzel o celé liché
hodině a ve Střelicích je zajištěn přípoj na relaci Okříšky (rychlík) – Hrušovany nad Jevišovkou. Kromě
toho bylo počítano s dvouhodinovým taktem rychlíků Brno - Jihlava, i v případě integrace rychlíků do
regionální dopravy jsou rychlíky jen na úseku Brno – Zastávka u Brna doplňeny spěšnými vlaky na
hodinový takt. Hodinový takt rychlíků na celé trati by neodpovídal záměrům kraje co se týče budoucího
rozsahu vlakové dopravy, kromě toho by bylo problematické najít vhodné stanice pro křížování rychlíků v
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polovině z hlediska potřebné jízdní doby (jedna hodina) stejně jako u již kritizovaného úseku Střelice –
Okříšky.
Z hlediska rakouského jízdního řádu je v zatím konečné stanici Laa/Thaya v jízdním řádu 2006/2007311
taktový čas odjezdů a příjezdů většinou stejný, a sice přesně v 30. minutě. To znamená, že vozidla a
vlakové čety mají zpravidla ve stanici Laa/Thaya přestávku o délce 60 minut. To by mohlo v podstatě
umožnit po znovuotevření hraničního přechodu úsporu jedné soupravy, protože jízda do Hrušovan trvá
pouhých 12 minut. Překážkou je však, že trať Mistelbach – Laa/Thaya byla elektrifikována a není reálné
očekávat ke znovuotevření hraničního přechodu ještě elektrizaci do Hrušovan. Kromě toho by nízký počet
cestujících vyžadoval v tomto případě vyžadoval na úseku Laa/Thaya – Hrušovany malé, oddělitelné
vozidlo. Proto přichází do úvahy ve většině variant pouze kyvadlový motorový vůz s přestupem v Laa a v
Hrušovanech – přímá linka do Znojma by byla sice pro cestující atraktivní, provozně ale spíše
komplikovaná: kvůli stejnému zatížení trati Znojmo – Břeclav na obou koncích nesmí být vlaky východně
od Hrušovan kratší, než západně, proto znamená přímý vůz Znojmo – Laa, že v Hrušovanech, nejpozději
však v Mikulově by muselo být přípojeno jiné vozidlo, a to přece v úseku, který má ve smyslu
integrovaného taktu nejkritičtější jízdní dobu. Propojení Hevlín – Brno bylo by problematické, neboť tím by
nemohla být nasazena velmi malá souprava (počítá se s dvounápravovým motorovým vozem) na úseku
Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou, která nestačí pro zatížení na trati 244 – jen v některých
podvariantách by bylo možné ve špičkách propojit zesilující soupravu takové kapacity do Hevlína.
Pro cestujících tak vznikne zhruba čtvrthodinová čekací doba v Hrušovanech, lépe však v Laa, neboť Laa
je větší a tím pravděpodobnější cíl jizd, a počet přestupujících v Hrušovanech je pravděpodobně větší
(vnitrostátní vazby z Hevlína a Hrabětic do Znojma, Brna atd.). V Laa by však bylo možné užitečné
nasazení čekájícího vozidla: Nádraží Laa/Thaya leží na východním okraji městečka a je vzdáleno více
než 1,5 km od centra312. Mnohem blíže k centru je stanice Laa a.d. Thaya Stadt, která leží na trati do
Zellerndorfu. Tato trať je většinou bez osobního provozu již od roku 1988, ještě do začátku elektrizačních
prací na trati Mistelbach-Laa/Thaya byla stanice Laa/Thaya Stadt obsluhována několika osobními vlaky
denně. Po ukončení elektrizace do stanice Laa/Thaya v prosinci 2006 nebyla obnovena doprava do
stanici Laa/Thaya Stadt, která by vyžadovala zvláštní motorové vozidlo.
V případě obnovy hraničního přechodu by ale mohl motorový vůz, obsluhující úsek Laa – Hrušovany
zároveň obsloužit i stanici Laa/Thaya Stadt, a sice následujícím oběhem: Hrušovany n.J. – Hevlín –
Laa/Thaya – Laa Stadt – Laa/Thaya (příjezd a odjezd vlaků z a do Vídně) – Laa Stadt – Laa/Thaya –
Hevlín – Hrušovany n.J. To znamená sice dva spoje za hodinou mezi Laa/Thaya a Laa/Thaya Stadt,
jedná se však o pouhé dva kilometry – vzdálenost, která je z hlediska spotřeby paliva a opotřebení
vozidla spíše zanedbatelná, ušetří však cestujícím značný úsek pěší chůze.
Kromě těchto rámcových podmínek se rozlišuje schéma taktového jízdního řádu uvnitř svazku podle
variant:
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Ve variantě bez integrace rychlíků do regionální dopravy jsou takové časové polohy vlaků Brno –
Moravské Bránice (a dále do Ivančic, Moravského Krumlova, Miroslavi nebo Hrušovan nad
Jevišovkou) a vlaků Brno – Zastávka u Brna (a dále do Náměště nad Oslavou), že překrýváním
půlhodinových taktů je dosažen čtvrthodinový takt na úseku Brno – Střelice. Osobní vlaky z Brna
jedou v půlhodinovém taktu do Zastávky u Brna a v hodinovém taktu do Náměšťě nad Oslavou,
kam dorazí těsně před rychlíkem z Brna. Linka osobních vlaků z Brna tím končí v Náměšti nad
Oslavou, kde je každou druhou hodinu přípoj na rychlík ve směru Jihlava. Bylo by samozřejmě
žádoucí, aby po zastavení rychlíku pokračoval osobní vlak dále do Třebíče jako konečné stanice
brněnské příměstské dopravy, bylo by i logické rozšířit IDS JMK přes hranici kraje dále až do
Třebíče. Tato varianta vyžaduje dvoukolejnou výstavbu šest kilometrů dlouhého úseku Zastávka
u Brna – Vysoké Popovice, odpovídající, včetně pobytů v přilehlých stanicích, zhruba 8 minutám
jízdy (viz obrázek 79). To znamená, že v případě zpoždění vlaků do 8 minut (více než 10%-ní
rezerva jízdních dob mezi taktovými uzly, vzdálených od sebe jednu hodinu) se nepřenese
zpoždění na vlak v protisměru.
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Obrázek 79: Topografické poměry traťového úseku Zastávka u Brna - Vysoké Popovice. Zdroj: Mapa online ČR,
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barevně upravená .



Ve variantě s integrací rychlíků není ve Střelicích jen přípoj Okříšky (rychlík) – Hrušovany nad
Jevišovkou, ale symetrický taktový uzel v celou hodinu. Vzhledem k tomu, že není pro cestující
atraktivní již po 12-ti minutách jízdy přestupovat, byla taková varianta uvažována jen se
skupinovými vlaky: z Brna do Střelic jede v půlhodinovém taktu vlak, který je ve Střelicích
rozpojen na vlak ve směru Moravské Bránice a na vlak ve směru Zastávka u Brna, jednou za
hodinou i spěšný vlak nebo rychlík (jednou za dvě hodiny) ve směru Zastávka u Brna nebo
Jihlava. Skupinové vlaky nezastavují na zastávkách mezi Brnem a Střelicemi, zde jsou vedené
zvláštní osobní vlaky v půlhodinovém taktu, které mají přípoje v taktovém uzlu Střelice.



Současný ani reálně očekavatelný stav infrastruktury neumožňuje dodržení přípojů v
Hrušovanech nad Jevišovkou v hodinovém taktu: Je sice možné dodržovat žádoucí jízdní dobu
mezi uzly (i když jen se zvýšením traťové rychlosti na úseku Valtice – Hrušovany nad
Jevišovkou), mezi Střelicemi a Hrušovany však není vhodná stanice pro křížování vlaků: Stanice
Moravský Krumlov leží o něco severněji, než polovina trati, jízdní doba Moravský Krumlov –
Hrušovany nad Jevišovkou činí včetně rezerv zhruba 31-32 minut. Proto zde bylo počítáno s
třemi možnými řešeními:
o
o

o

Dvouhodinový takt Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou
Hodinový takt do Miroslavi, dvouhodinový do Hrušovan: Vlaky do a z Miroslavi čekají
cca. 4 minuty ve stanici Moravský Krumlov na křížování s vlakem z Hrušovan nad
Jevišovkou, pak již není možně stihnout přípoj v Hrušovanech a proto jsou vedeny jen do
Miroslavi.
Hodinový takt až do Hrušovan s výstavbou dvoukolejného úseku Moravský Krumlov –
Rakšice. Tento úsek má délku 4 km, včetně pobytů v přilehlých stanicích to odpovídá
zhruba 6-ti minutám jízdy. To znamená, že v případě zpoždění vlaků do 6 minut (10%-ní
rezerva jízdních dob mezi taktovými uzly Hrušovany nad Jevišovkou a Střelice) se
nepřenese zpoždění na vlak v protisměru.

Podobně se postupovalo i v případě málo vytížené trati Znojmo – Okříšky: Dvouhodinový takt na
celé trati, nebo hodinový takt na celé trati, nebo dvouhodinový takt do Okříšek a hodinový do
Šumné.
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Ve všech variantách je překročena současná propustná výkonnost trati 240/244 v úseku Brno-Horní
Heršpice – Střelice314. Jde však jenom o 5% (potřebná propustnost 170 vlaků za den, stávající 162). Jako
řešení je stejně očekávat výhodnější zapojení do železničního uzlu Brno a zvýšení rychlosti při
elektrizace, případně i modernizace zabezpečovacího zařízení. Dále je ve všech variantách navržena
krátká mezidoba (v pořádku 2 minut) mezi rychlíkem a osobním vlakem stejného směru, a sice ve
variantě s integraci rychlíků ve Střelicích a bez integraci rychlíků v Náměště nad Oslavou. To vyžaduje
odpovídající zabezpečovací zařízení, zejména krátké prostorové oddíly v blízkosti dotčené stanici.
Větší než na jiných svazcích je na svazku Jihozápad nejistota, jakými úpravami infrastruktury lze umožnit
integrální taktový jízdní řád. Kromě uvedených variant, které každopádně počítají se zdvoukolejněním
úseku Střelice – Zastávka a zkrácením jízdních dob moderními motorovými vozidly, variantně i se
zdvoukolejněním úseků Zastávka – Vysoké Popovice a Moravský Krumlov – Rakšice, je myslitelná ještě
řada jiných variant: Například zrychlení úseku Střelice – Vysoké Popovice, umožňující křížování osobních
vlaků v nové vyhýbně Vysoké Popovice, zrychlení úseku Náměšť nad Oslavou – Okříšky pro rychlíky
(umožňovalo by pozdější odjezdy rychlíků z Náměště do Jihlavy a naopak dřívější příjezdy z Jihlavy, a
tím křížování osobních vlaků v Zastávce u Brna). V rámci tvorby variant byly zohledněny jen varianty se
zdvoukolejněním, nikoliv se zrychlením, neboť by v rámci této práce nebyl proveditelný odhad, jak
drahými úpravami lze ušetřit kolik minut jízdní doby. Každopadně mají varianty se zdvoukolejněním
delších úseků oproti zvýšení traťových rychlostí výhodu, že současně přispívají k stabilitě jízdního řádu.
Vypravčí stanice Rakšice například uvedl, že zdvoukolejněním úseku Moravský Krumlov – Rakšice bylo
by možně řešit problém permanentního vzájemného předávání zpoždění mezi vlaky: Jestliže jeden vlak
dopoledne má deset minut zpoždění, tak to prý nejde vyrovnat až do konce provozu večer.315
Celkem bylo zpracováno 23 variant, které se kromě těchto podstatných variant taktového jízdního řádu
odlišují následovně:






Přímé linky do Ivančic a Moravského Krumlova (půlhodinový takt jen do Moravských Bránic),
přestupy nebo skupinové vlaky (půlhodinový takt do Ivančic i do M.Krumlova)
Přestupy nebo přímé vlaky přes uzly Hrušovany nad Jevišovkou a Znojmo
Nasazení elektrických souprav na trati 240 (Brno – Jihlava) a motorových na trati 244 (Brno –
Hrušovany), nebo hybridních souprav, které s menší dobou obratu v Brně hl.n. pojedou jednou
na trať 240 a jednou na trať 244
Časové přizpůsobení frekvence vlaků (mimo špičky prodloužení intervalů na úsecích Znojmo –
Šumná, M.Bránice – Ivančice a M.Bránice – M.Krumlov/Miroslav/Hrušovany)
Možné přizpůsobení kapacit souprav:
o převážně na konečných stanicícha Střelice, Zastávka u Brna, Náměšť nad Oslavou,
Třebíč, Ivančice, Moravský Krumlov, Miroslav, Hrušovany nad Jevišovkou, Břeclav,
Znojmo nebo Okříšky (částečně i malými vozidly)
o nebo i na mezilehlých stanicích Zastávka u Brna, Miroslav, Moravský Krumlov a Mikulov
(částečně i malými vozidly)

Svazek Jihozápad se liší od ostatních svazků nejen tím, že je větší a rozvětvenější, ale i tím, že odhad
rozložení zatížení na jednotlivé vlaky je z následujících důvodů mimořádně složitý:
1. Ve většině variant jedou vlaky jen ve dvouhodinovém taktu do Hrušovan, ostatní končí v
Moravském Krumlově či v Miroslavi. To způsobuje nerovnoměrné zatížení vlaků mezi Brnem a
Moravským Krumlovem: Ve vlacích, které se končí v Moravském Krumlově „chybí“ cestující
z úseku Hrušovany – M.Krumlov, za to ve vlacích z Hrušovan je těchto cestujících dvakrát více,
než by bylo v případě hodinového taktu. Stejně to platí i pro úseky Náměšť nad Oslavou –
Zastávka u Brna a Střelice – Zastávka u Brna (hodinový a půlhodinový takt).
2. Dvouhodinový rychlík Jihlava – Brno přepravuje značnou část příměstské dopravy (relace
Střelice – Brno, Zastávka u Brna – Brno, Náměšť nad Oslavou – Brno a Třebíč – Brno). To
znamená, že osobní vlak, který jede souběžně s rychlíkem, je mnohem méně obsazen, než
osobní vlak, jedoucí mezi dvěma rychlíky.

a

V některých případech jsou soupravy v oběhu Břeclav – Znojmo – Šumná/Okříšky děleny ve Znojmě,
což je ale vzhledem k významu stanice Znojmo a k úvratové době cca. 6-8 minut spíše srovnatelné s
přizpůsobením na konečné stanici
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V případě, že stejná souprava v rámci jednoho oběhu představuje jednou málo obsazený a
jednou hodně obsazený vlak, vede to k nerovnoměrnému zatížení a k neefektivnímu výužití
kapacit souprav.
Kvůli velké složitosti a nepřehlednosti se vycházelo pro varianty s časovým přizpůsobením přepravní
kapacitě z jednotných dob špičky (4.30 - 8.30 a 13.30 - 17.30) a pološpičky (4.30 - 9.30 a 12 - 19), pro
které pak byly stanoveny potřebné kapacity podle jednotlivých úseků.
Na svazku Jihozápad nebyly vytvořeny žádné varianty s vlakotramvají, protože kapacita
vlakotramvajových souprav by stačila jen v případě ještě kratších intervalů i západně a jižně od Střelic,
které tam však nejsou realizovatelné jak co do propustnosti trati, tak i co se týče záměrného rozsah
dopravní nabídky.
Na úseku Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou se nachází čtyři velmi slabě používané
zastávky Našiměřice, Dolenice, Břežany a Pravice, celkém tam vystupuje a nastupuje denně zhruba 40
cestujících. Při simulaci jízdních dob bylo počítáno se zrušením těchto zastávek, bylo by ale možné zkusit
je ponechat jako zastávky na znamení a zrušit je jen v případě, že jízdní doby budou ve skutečnosti příliš
dlouhé resp. rezervy nebudou stačit pro žádoucí stabilitu jízdního řádu.
Celistvý a podrobný popis srovnávaných variant jízdního řádu začiná na příšti stránce.
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obrázek

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové
přizpůsobení přepravní kapacity

popis

P/O/°/|--|/2

zkratka

podstatná varianta jízdního řádu

jen zastávkové vlaky (2-hodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
do Zastávky u.B., M. Krumlova a
Ivančic, hodinový takt do Náměště,
Znojmo - Břeclav a Hrušovany n.J. Laa/Thaya, 2-hodinový takt
M.Krumlov - Hrušovany a Znojmo Okříšky. Vyžaduje zdvoukolejnění
úseku Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. Přestupy: M.Bránice,
Hrušovany a Znojmo

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Náměště a Zastávky
u.B. 450, do Hrušovan n.J. a M.Krumlova 450, doplňkově
půlhodinově do M.Krumlova 275, M.Bránice - Ivančice 65,
Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo Okříšky 125, pro regionální cestující v rychlíku 300.

P/O/°/|--|/1

JZ-2

JZ-1

čislo
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jen zastávkové vlaky (2-hodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový takt
do Zastávky u.B., M. Krumlova a
Ivančic, hodinový do Náměště,
Znojmo - Břeclav a Hrušovany n.J. Laa, 2-hodinový M.Krumlov Hrušovany a Znojmo - Okříšky.
Vyžaduje zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké Popovice.
Přestupy: M.Bránice, M.Krumlov,
Hrušovany a Znojmo

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Náměště a Zastávky
u.B. 450, M.Krumlova 450 (hodinově, každá druhá hodina přípoj
Hrušovany n.J.) / 275 (půlhodinově mezitím), M.Krumlov Hrušovany n.J. 275, M.Bránice - Ivančice 65, Hrušovany n.J. Laa/Thaya 45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 125, pro
regionální cestující v rychlíku 300.
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M/O/°/|--|

jen zastávkové vlaky (2-hodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový
takt do Zastávky u.B. a
Moravských Bránic, hodinový do
Náměště, M.Krumlova, Ivančic,
Znojmo - Břeclav a Hrušovany n.J.
- Laa, 2-hodinový M.Krumlov Hrušovany a Znojmo - Okříšky.
Vyžaduje zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. Přestupy: Hrušovany
n.J. a Znojmo

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Náměště a Zastávky
u.B. 450, M.Krumlova/Hrušovany 450, do Ivančic 275, Hrušovany
n.J. - Laa/Thaya 45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 125,
pro regionální cestující v rychlíku 300.

K/O/°/|--|/1

JZ-4

JZ-3
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jen zastávkové vlaky (2-hodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový
takt do Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany
n.J., hodinový takt Znojmo Břeclav a Hrušovany n.J. - Laa, 2hodinový M.Krumlov - Hrušovany
a Znojmo - Okříšky. Přestupy:
Hrušovany n.J. a Znojmo

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Náměště a Zastávky
u.B.
450,
skupinové
vlaky:
do
Ivančic
150,
do
Hrušovan/M.Krumlova (hodinově) 300, do M.Krumlova (doplňkové
na půlhodinový takt) 125, Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45, Břeclav Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 125, pro regionální cestující v
rychlíku 300.
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K/R/°/--/1
K/R/°/<.>/1

JZ-6

JZ-5
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žádné časové, ale prostorové přizpůsobení, kapacity celý den:
skupinové vlaky: v rychlíku do Jihlavy pro regionální cestující 175 +
100 do Zastávky, ve spěšném vlaku do Zastávky 100, ve osobním
vlaku do Třebíče 275 + 125 do Zastávky, ve osobním vlaku do
Zastávky 125, do Ivančic 125, do M.Krumlova 125, do
Miroslavi/Hrušovan 225. Osobní vlaky Brno - Střelice 175,
integrace dvouhodinových rychlíků Hrušovany - Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky 65 / Šumná 45 +
do regionální dopravy, doplněné Břeclav - Znojmo 100.
spěšnými vlaky na hodinový takt
projíždějících vlaků do Zastávky
u.B (půlhodinový do Střelic). Velký
uzel taktu i skupinových vlaků
Střelice, skupinové vlaky i do
M.Krumlova / Ivančic. Půlhodinový
takt zastávkových vlaků do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic, hodinový takt
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě i
zastávkových vlaků Zastávka malými vozidly, základní kapacity: skupinové vlaky: v rychlíku do
Třebíč, Znojmo - Břeclav,
Jihlavy pro regionální cestující 100 + 65 do Zastávky, ve spěšném
Hrušovany n.J. - Laa, M.Krumlov vlaku do Zastávky 65, v osobním vlaku do Třebíče 45 + 45 do
Miroslav a Znojmo - Šumná,
Zastávky, ve osobním vlaku do Zastávky 45, do Ivančic 65, do
dvouhodinový takt Miroslav M.Krumlova 65, do Miroslavi/Hrušovan 80. Osobní vlaky Brno Hrušovany a Šumná - Okříšky
Střelice 45, Hrušovany - Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky 65 /
Šumná 45 + Břeclav - Znojmo 45. Zesílení 4.30 - 9.30, 12 - 19:
osobní vlak do Třebíče 100, osobní vlak do Střelic 65, do
Miroslavi/Hrušovan 45 (propojení do Hevlína možné); Zesílení 4.30
- 8.30, 13.30 - 17.30: rychlík do Jihlavy 100 + 45 do Zastávky,
spěšný vlak do Zastávky 45, osobní vlak do Třebíče 100 + 100 do
Zastávky, osobní vlak do Zastávky 100, osobní vlaky Brno Střelice 65, osobní vlak do Hrušovan 65 jen do Miroslava, všechny
vlaky do M.Krumlova 100, Břeclav - Znojmo 65

JZ-7

K/R/°/--/2

JZ-8

K/R/°/<.>/2

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

žádné časové, ale prostorové přizpůsobení, kapacity celý den:
v rychlíku do Jihlavy pro regionální cestující 175 + 100 do
Zastávky, ve spěšném vlaku do Zastávky 100, v osobním vlaku do
Třebíče 275 + 125 do Zastávky, ve osobním vlaku do Zastávky
125, do Ivančic 125, do M.Krumlova 125, Brno - Znojmo - Okříšky
65 + 150 do Miroslavi + 45 Laa - Hrušovany - Znojmo, Břeclav Znojmo 65 + Břeclav - Mikulov 100. Osobní vlaky Brno - Střelice
integrace dvouhodinových rychlíků 175.
do regionální dopravy, doplněné
spěšnými vlaky na hodinový takt
projíždějících vlaků do Zastávky
u.B (půlhodinový do Střelic). Velký
uzel taktu i skupinových vlaků
Střelice, skupinové vlaky i do
M.Krumlova / Ivančic. Půlhodinový
takt zastávkových vlaků do
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě, i
Zastávky u.B, Moravského
malými vozidly, základní kapacity: skupinové vlaky: v rychlíku do
Krumlova a Ivančic, na všech
Jihlavy pro regionální cestující 100 + 65 do Zastávky, ve spěšném
ostatních tratích hodinový takt
vlaku do Zastávky 65, v osobním vlaku do Třebíče 45 + 45 do
(dvoukolejná výstavba úseku
Zastávky, v osobním vlaku do Zastávky 45, do Ivančic 65, do
M.Krumlov - Rakšice)
M.Krumlova 65, Brno - Znojmo - Okříšky 65 + 45 Laa - Hrušovany
- Znojmo + Břeclav - Znojmo 65. Osobní vlaky Brno - Střelice 45.
Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: osobní vlak do Třebíče 100, osobní
vlak do Střelic 65, hodinově do M.Krumlova 45 (zesílení spojů do
Hrušovan); Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30: rychlík do Jihlavy
100 + 45 do Zastávky, spěšný vlak do Zastávky 45, osobní vlak do
Třebíče 100 + 100 do Zastávky, osobní vlak do Zastávky 100,
osobní vlaky Brno - Střelice 65, do Miroslavi 80, do M.Krumlova
100 (jen vlaky, které tam končí), Břeclav - Mikulov 65, Hrušovany Znojmo 100.
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Přizpůsobení intervalů: v období 9.30 - 12 a po 19 zdvounásobení
intervalů Znojmo - Šumná, M.Bránice - Miroslav a M.Bránice - Ivančice.
Kapacity vlaků celý den: do Náměště a Zastávky u.B. 450, skupinové
vlaky: do Ivančic 150, do Hrušovan/Miroslavi (hodinově) 225, do
M.Krumlova (doplňkově na půlhodinový takt) 150, Hrušovany n.J. Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky / Šumná 65/45, Břeclav - Znojmo 100,
pro regionální cestující v rychlíku 300.

K/O/°/|<>|/1

žádné časové, ale prostorové přizpůsobení, kapacity celý den: do
Náměště a Zastávky u.B. 450, skupinové vlaky: do Ivančic 150, do
Hrušovan/Miroslavi (hodinově) 225, do M.Krumlova (doplňkové na
půlhodinový takt) 150, Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky /
Šumná 65/45, Břeclav - Znojmo 100, pro regionální cestující v rychlíku
300.
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jen zastávkové vlaky
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Miroslav/Hruš
ovany n.J., hodinový takt do
Miroslava, Znojmo - Šumná,
Znojmo - Břeclav a Hrušovany n.J.
- Laa, dvouhodinový takt Miroslav
- Hrušovany a Šumná - Okříšky.
Vyžaduje zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. V Hrušovanech nutno
přestoupit

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit převážně na
konečných: základní kapacity: do Náměště a Zastávky u.B. 100,
skupinové vlaky: do Ivančic 65, do Hrušovan/Miroslavi (hodinově) 80, do
M.Krumlova (doplňkově na půlhodinový takt) 65, Hrušovany n.J. Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky / Šumná 45, Břeclav - Znojmo 45, pro
regionální cestující v rychlíku 300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: do Zastávky
a Náměště 150, do Hrušovan/Miroslavi 65; Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 17.30: do Náměště a Zastávky 200, do Hrušovan/Miroslavi 125, do
M.Krumlova 150, Břeclav - Okříšky 45, Břeclav - Znojmo dalších 65
(hodinově).
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě, i malými
vozidly: základní kapacity: do Náměště a Zastávky u.B. 100, skupinové
vlaky: do Ivančic 65, do Hrušovan/Miroslavi (hodinově) 80, do M.Krumlova
(doplňkově na půlhodinový takt) 65, Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45,
Břeclav - Okříšky / Šumná 45, Břeclav - Znojmo 45, pro regionální
cestující v rychlíku 300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: hodinový osobní vlak
do Náměště 80, každou druhou hodinu (když není souběh s rychlíkem)
dalších 65 do Zastávky, vlak do Miroslavi/ Hrušovan 80 do M.Krumlova;
Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30: do Náměště a Zastávky 100, ve vlaku
do Náměště každou druhou hodinu (když není souběh s rychlíkem)
dalších 100 do Zastávky, do Hrušovan (dvouhodinově) 100, ve všech
vlacích do M.Krumlova 125, ve vlaku Břeclav-Okříšky (dvouhodinově) 45,
všechny vlaky Břeclav-Znojmo 65.

K/O/°/|--|/2
K/O/^/|--|
K/O/°/|<>|/2
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jen zastávkové vlaky
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany
n.J., na všech ostatních tratích
hodinový takt se zdvoukolejněním
úseku M.Krumlov - Rakšice.
Nutno i zdvoukolejnění Zastávka u
Brna - Vysoké Popovice. V
Hrušovanech a ve Znojmě nutno
přestoupit

jen zastávkové vlaky
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany
n.J., na všech ostatních tratích
hodinový takt se zdvoukolejněním
úseku M.Krumlov - Rakšice.
Vyžaduje i zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. V Hrušovanech nutno
přestoupit.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: do Náměště a Zastávky u.B.
450, skupinové vlaky: do Ivančic 150, do Hrušovan 225, do M.Krumlova
(doplňkově na půlhodinový takt) 125, Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45,
Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 65, pro regionální cestující v
rychlíku 300.

Přizpůsobení intervalů: v období 9.30 - 12 a po 19. hodině
zdvounásobení intervalů Znojmo - Okříšky, M.Bránice - Hrušovany a
M.Bránice - Ivančice. Kapacity vlaků celý den: do Náměště a Zastávky
u.B. 450, skupinové vlaky: do Ivančic 150, do Hrušovan 225, do
M.Krumlova (doplňkově na půlhodinový takt) 150, Hrušovany n.J. Laa/Thaya 45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 65, pro regionální
cestující v rychlíku 300.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit převážně na
konečných: základní kapacity: do Náměště a Zastávky 100, do
M.Krumlova/Hrušovan 65 + 65 do Ivančic, Břeclav - Okříšky 45 + 45
Břeclav - Znojmo, Hrušovany - Laa 45, pro regionální cestující v rychlíku
300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: do Náměště a Zastávky 150, do
Hrušovan 45 (propojení do Hevlína možné); Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 17.30: do Náměště a Zastávky 200, do Hrušovan 65, do M.Krumlova
(hodinově) 150, do Ivančic (skupinové vlaky do Hrušovan) 125, Břeclav Okříšky 45 + 45 Břeclav - Znojmo.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě, i malými
vozidly: základní kapacity: do Náměště a Zastávky 100, do
M.Krumlova/Hrušovan 65 + 65 do Ivančic, Břeclav - Okříšky 45 + 45
Břeclav - Znojmo, Hrušovany - Laa 45, pro regionální cestující v rychlíku
300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: do Náměště (hodinově) 65 + 80 ve vlaku
do Náměště bez souběhu s rychlíkem (dvouhodinově) jen do Zastávky, ve
vlaku do Hrušovan 45 do M.Krumlova; Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30:
do Náměště a Zastávky 100, ve vlaku do Hrušovan 80 do Miroslavi, 125
do M.Krumlova (hodinově ve vlaku do M.Krumlova), 100 do Ivančic
(hodinově, skupinový vlak do Hrušovan), Břeclav - Okříšky 45 + 45
Břeclav - Znojmo.
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jen zastávkové vlaky (2-hodinové
rychlíky nezaintegrované do
regionální dopravy), půlhodinový
takt do Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno - Ivančice
/ M.Krumlov / Hrušovany n.J.,
hodinový takt Znojmo - Břeclav a
Hrušovany n.J. - Laa, 2-hodinový
M.Krumlov - Hrušovany a Znojmo
- Okříšky. Vyžaduje
zdvoukolejnění úseku Zastávka u
Brna - Vysoké Popovice.
Přestupy: Hrušovany n.J. a
Znojmo. Nasazení hybridních
vozidel kvůli zmenšení doby
obratu v Brně hl.n.

žádné
přizpůsobení,
kapacity celý
den:
Hrušovany
n.J./M.Krumlov - Náměšť 300 + Ivančice - Náměšť 150, M.Krumlov
- Zastávka u.B. 125 + Ivančice - Zastávka u.B. 150, Hrušovany n.J.
- Laa/Thaya 45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 125, pro
regionální cestující v rychlíku 300.

H/O/°/|<.>|/1
H/O/°/<.>/1
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žádné časové, ale prostorové přizpůsobení, kapacity celý den:
Hrušovany n.J./Miroslav - Náměšť 300 + Ivančice - Náměšť 150,
M.Krumlov - Zastávka u.B. 125 + Ivančice - Zastávka u.B. 150,
Hrušovany n.J. - Laa/Thaya 45, Břeclav - Okříšky / Šumná 65/45 +
100 Břeclav - Znojmo, pro regionální cestující v rychlíku 300.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit převážně na
konečných, i malými vozidly: základní kapacity: Ivančice Zastávka 65 + M.Krumlov - Zastávka 65, Ivančice - Náměšť 65 +
jen zastávkové vlaky
Hrušovany/Miroslav - Náměšť 80, Hrušovany - Laa 45, Břeclav (dvouhodinové rychlíky
Šumná/Okříšky 45 + Břeclav - Znojmo 45, pro regionální cestující v
nezaintegrované do regionální
rychlíku 300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: Hrušovany/Miroslav dopravy), půlhodinový takt do
Náměšť 100; Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30:
Zastávky u.B, M.Krumlova a
Hrušovany/Miroslav - Náměšť 225, Ivančice - Zastávka 150,
Ivančic se skupinovými vlaky Brno Břeclav - Okříšky (dvouhodinově) 45, Břeclav - Znojmo (hodinově)
- Ivančice / M.Krumlov / Miroslav / 65.
Hrušovany n.J., hodinový takt do
Miroslava, Znojmo - Šumná,
Znojmo - Břeclav a Hrušovany n.J. celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě, i
- Laa, dvouhodinový takt Miroslav malými vozidly: základní kapacity: Ivančice - Zastávka 65 +
- Hrušovany a Šumná - Okříšky. M.Krumlov - Zastávka 65, Hrušovany/Miroslav - Náměšť 80 +
Přestup v Hrušovanech. Nasazení Ivančice - Zastávka 65, Hrušovany - Laa 45, Břeclav hybridních vozidel kvůli zkrácení Šumná/Okříšky 45 + Břeclav - Znojmo 45, pro regionální cestující v
doby obratu v Brně
rychlíku 300. Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: ve vlacích
Miroslav/Hrušovany - Náměšť 45 M.Krumlov - Náměšť,
dvouhodinově 65 Brno - Zastávka (v osobním vlaku do Náměště
bez souběhu s rychlíkem), Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30:
M.Krumlov
Zastávka
půlhodinově
65,
ve
vlacích
Miroslav/Hrušovany - Náměšť 65, ve vlaku Hrušovany - Náměšť
(dvouhodinově) dalších 65 jen Miroslav - Zastávka, ve vlaku
(hodinově) M.Krumlov - Zastávka 80 jen Brno - M.Krumlov, ve
vlaku Miroslav - Náměšť (v osobním vlaku do Náměště bez
souběhu s rychlíkem) 80 jen Brno - Náměšť, ve vlaku Břeclav Okříšky (dvouhodinově) 45, všechny vlaky Břeclav - Znojmo 65.
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jen zastávkové vlaky
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany
n.J., na všech ostatních tratích
hodinový takt se zdvoukolejněním
úseku M.Krumlov - Rakšice.
Vyžaduje i zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. Přestupy: Hrušovany
n.J. a Znojmo. Nasazení
hybridních vozidel kvůli zmenšení
doby obratu v Brně hl.n.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Hrušovany n.J. Náměšť 300 + Ivančice - Náměšť 150, M.Krumlov - Zastávka u.B.
125 + Ivančice - Zastávka u.B. 150, Hrušovany n.J. - Laa/Thaya
45, Břeclav - Znojmo 175, Znojmo - Okříšky 65, pro regionální
cestující v rychlíku 300.

H/O/°/|<.>|/2
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jen zastávkové vlaky
(dvouhodinové rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Zastávky u.B, Moravského
Krumlova a Ivančic se
skupinovými vlaky Brno Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany
n.J., na všech ostatních tratích
hodinový takt se zdvoukolejněním
úseku M.Krumlov - Rakšice.
Vyžaduje i zdvoukolejnění úseku
Zastávka u Brna - Vysoké
Popovice. V Hrušovanech nutno
přestoupit. Nasazení hybridních
vozidel kvůli zmenšení doby
obratu v Brně hl.n.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit převážně na
konečných, i malými vozidly: základní kapacity: Ivančice Zastávka 65 + M.Krumlov - Zastávka 65, Ivančice - Náměšť 65 +
Hrušovany - Náměšť 65, Hrušovany - Laa 45, Břeclav - Okříšky 45
+ Břeclav - Znojmo 45, pro regionální cestující v rychlíku 300.
Zesílení 4.30 - 9.30, 12-19: Hrušovany - Náměšť 100; Zesílení
4.30 - 8.30, 13.30 - 17.30: Ivančice - Náměšť 200, Ivančice Zastávka 150, Břeclav - Okříšky 45, Břeclav - Znojmo (hodinově)
45.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě, i
malými vozidly: základní kapacity: Ivančice - Zastávka 65 +
M.Krumlov - Zastávka 65, Hrušovany - Náměšť 65 + Ivančice Zastávka 65, Hrušovany - Laa 45, Břeclav - Okříšky 45 + Břeclav Znojmo 45, pro regionální cestující v rychlíku 300. Zesílení 4.30 9.30, 12-19: ve vlacích Hrušovany - Náměšť 65 M.Krumlov Náměšť, dvouhodinově 65 Brno - Zastávka (v osobním vlaku do
Náměště bez souběhu s rychlíkem), Zesílení 4.30 - 8.30, 13.30 17.30: M.Krumlov - Zastávka půlhodinově 65, ve vlacích
Hrušovany - Náměšť 65, dalších 100 jen Miroslav - Náměšť, ve
vlaku (hodinově) M.Krumlov - Zastávka 80 jen Brno - M.Krumlov,
ve vlaku Hrušovany - Náměšť (v osobním vlaku do Náměště bez
souběhu s rychlíkem) 65 jen Brno - Náměšť, Břeclav - Okříšky 45 +
45 Břeclav - Znojmo.
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5.5.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:




5.5.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Jihozápad jsou dle variant v rozpětí 355 až 600 mil.
Kč/rok (viz obrázek 80). Jednoduché, zcela obvyklé varianty bez integrace rychlíků a bez časového
přizpůsobení přepravní kapacity mají roční náklady 560 – 580 mil. Kč, nejvýhodnější varianty tím dosahují
jen 62% nákladů jednoduché, obvyklé varianty. Provozně méně náročné varianty oproti nejvýhodnějším
s uzlem skupinových vlaků Střelice mají roční náklady 420 – 440 mil. Kč (cca. 75% jednoduché varianty),
varianty s přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků na konečných stanicích okolo 450-470 mil. Kč (81%).
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Obrázek 80: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Jihozápad a provozní výkon
jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Obrázek 81: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Jihozápad, přepočteno na
jeden vlkm. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Ještě větší je rozdíl ve specifických nákladech, podle tohoto ukazatele nejefektivnější varianta má s méně
než 100 Kč/vlkm necelou polovinu nákladů nejdražší varianty s více než 200 Kč/vlkm (viz obrázek 81).
Jednoduché, obvyklé varianty mají specifické náklady cca. 185 Kč/vlkm, provozně mírně složité se
zkracováním a zesilováním souprav na konečných stanicích cca. 130 Kč/vlkm (70% nákladů jednoduché
varianty).
I na svazku tratí Jihozápad platí, že rozdíly jsou větší v případě specifických nákladů, což znamená, že v
rámci srovnávaných variant a v reálném rozpětí provozních výkonů (+/- 25%) není celkový rozsah
vlakové nabídky rozhodujícím faktorem nákladů. Možnosti ovlivnit specifické náklady jsou větší, než
171

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
možné úspory díky redukci nabídky, řešení se současným zlepšením pro dopravce (resp. objednavatele
dopravy) a pro cestující jsou zcela reálné.
Pro srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu316,317,318 jsou se pohybují v ozmezí 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170
Kč/km v případě rychlíků (všechny hodnoty již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu
práce). Jedná se však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zústanou dopravcům.
5.5.3.2
5.5.3.2.1

Náklady podle variant jizdního řádu a provozu
Naváznost mezi hlavní a vedlější tratí a obslužnost zastávek v příměstské dopravě

Většina variant na svazku Jihozápad má shodnou koncepci návaznosti v uzlových stanicích: Přes uzel
Střelice jako přímé linky (čtvrthodinový takt Brno – Střelice, půlhodinový do Zastávky a do Moravských
Bránic), v Moravských Bránicích dělení a sestavování skupinových vlaků Brno – Ivančice/M.Krumlov.
Varianty s přestupem resp. s přímými linkami přes uzel Moravské Bránice byly vytvořeny jen jako varianty
bez časového přizpůsobení přepravní kapacity a mají největší náklady ze všech variant. Zajímavější jsou
ale celkem čtyři varianty s integrací rychlíků: Tyto varianty jsou provozně nejnáročnější, neboť stanice
Střelice by tvořila symetrický taktový uzel, kde kromě křížení vlaků dochází i k dělení a sestavování
skupinových vlaků Brno-Hrušovany/Ivančice/Náměšť/Jihlava. Podle výpočtů jsou tyto varianty výhodnější,
i nejvýhodnější dvě varianty spočívají ve vedení skupinových vlaků, jejich náklady jsou o zhruba 60 mil.
Kč/rok a 25 Kč/vlkm menší, než u nejvýhodnějších variant bez skupinových vlaků. Důvodem pro takový
velký rozdíl je především, že varianta se skupinovými vlaky nevyžaduje dvoukolejnou výstavbu úseku
Zastávka u Brna – Vysoké Popovice, ale i ostatní náklady jsou v této variantě o něco nížší, než v
ostatních. Zdvoukolejnění Střelice – Zastávka je předpokládáno jako obecně výchozí stav pro všechny
varianty a je aspoň částečně i v obou podstatných variantách potřebné. Možnost roční úspory až 60 mil.
Kč je sice velmi zajímavá, skutečná proveditelnost takové varianty jízdního řádu a provozu by však
potřebovala ještě ověřit podrobnějšími simulacemi nejen jízdních dob, ale i všech manipulačních činností
atd. V kapitole 5.5.2 lze najít i další myšlenky o možných řešeních kapacity této trati a požadavcích
taktové dopravy.
5.5.3.2.2

Trakce

Na svazku tratí Jihozápad je jedna varianta s nasazením hybridních vozidel, která má značně (o 8%)
nižší celkové náklady, než jinak stejná varianta s nasazením elektrických a motorových vozidel. Jedná se
o variantu bez časového přizpůsobení přepravní kapacity a s hodinovým taktem jen do Moravského
Krumlova, která má velký provozní výkon v hrtkm a kde mají kratší doby obratu v Brně a možnost využití
elektrické trakce v úseku Brno – Střelice větší význam, než ve variantách s hodinovým taktem až do
Miroslavi nebo do Hrušovan.
V ostatních variantách je rozdíl mezi hybridní a konvenční trakcí maximálně dvě procenta a tím
pravděpodobně méně než je přesnost odhadu nákladových sazeb.
5.5.3.2.3

Časové a prostorové přizpůsobení přepravní kapacity

Největší vliv na celkové zohledněné náklady má i na svazku tratí Jihozápad jednoznačně přizpůsobení
přepravní kapacity na časovou i geografickou charakteristiku zatížení: Uvnitř variant s uvedenou
nejčastější podstatnou variantou jízdního řádu jsou jasně vidět čtyři stupně variant dle jejich nákladů:
1. Varianty bez dělení a zesilování souprav mají náklady přibližně 560-580 mil. Kč/rok (100%)
2. Varianty s geografickým přizpůsobením kapacit souprav (dělení a zesilování na mezilehlých
stanicích, avšak po celý den stejně) mají náklady okolo 500-530 mil. Kč/rok (90%)
3. Varianty s dělením a zesílováním souprav jen na konečných stanících mají náklady mezi 455 a
465 mil. Kč/rok (80%)
4. Varianty s časovým přizpůsobením přepravní kapacity malými vozidly a dělením a zesilováním
souprav i na mezilehlých stanicích mají náklady v rozsahu 420 – 440 mil. Kč/rok (75%).
Poměry specifických nákladů variant s různou mírou časového a prostorového přizpůsobení přepravní
kapacity jsou podobné.
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5.5.3.2.4

Rozsah nabídky vlakové dopravya

V absolutních číslech je v případě variant bez integrace rychlíků, hybridních vozidel a časového
přizpůsobení přepravní kapacityb nejdražší varianta s hodinovým taktem až do Hrušovan (dvoukolejná
výstavba úseku M.Krumlov – Rakšice) a na celé trati Znojmo - Okříšky, cca. o 2% levnější je varianta
s hodinovým taktem jen do Moravského Krumlova a dvouhodinovým taktem na trati Znojmo - Okříšky. O
cca. 6% výhodnější oproti variantě s hodinovým taktem až do Hrušovan a Okříšek je varianta
s hodinovým taktem na uvedených úsecích jen ve špičkách a pološpičkách. Nejvýhodnější (o cca. 10%
oproti první uvedené variantě) jsou varianty s hodinovým taktem jen do Miroslavi (bez dvoukolejné
výstavby M.Krumlov – Rakšice) a do Šumné, úspory v případě přizpůsobení intervalů na úsecích
M.Krumlov – Miroslav a Znojmo – Šumná jsou minimální.
V případě časového přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků byli srovnány jen varianty s hodinovým
taktem do Miroslavi a do Šumné nebo na celých tratích do Hrušovan a Okříšek. Rozsáhlejší varianty
vyjdou dráž v případě dělení a zesilování souprav jen na konečných stanicích o cca. 2%, v případě
spojování souprav i na mezilehlých stanicích o 6%. Větší rozdíl v případě přizpůsobení kapacit i na
mezilehlých stanicích může být způsoben tím, že částečně odpadá nevýhoda variant s dvouhodinovým
taktem, že vlaky na předměstském úseku jsou nerovnoměrně zatížené podle toho, zda příiedou
z Hrušovan nebo jen z Miroslavi.
Varianty s integrací rychlíků a se skupinovými vlaky mají také podvarianty s hodinovým taktem jen do
Miroslavi a do Šumné, nebo do Hrušovan a Okříšek. Absolutní náklady jsou bez i s časovým
přizpůsobením přepravní kapacity u rozsáhlějších variant větší, rozdíl je však minimální (nejvíc 2% a tím
pravděpodobně nižší ne je úroveň přesnosti celého výpočtu).
I z hlediska specifických nákladů je bez integrace rychlíků a bez časového přizpůsobení nejefektivnější
varianta s hodinovým taktem až do Miroslavi a do Šumné (154 Kč/vlkm), nejdražší je potom varianta
s dvouhodinovým taktem na celé trati Znojmo – Okříšky a na celém úseku M.Krumlov – Hrušovany nad
Jevišovkou (184 Kč/vlkm). Varianta s hodinovým taktem až do Hrušovan i do Okříšek má specifické
náklady 162 Kč/vlkm, varianty s časovým přizpůsobením intervalů jsou okolo 164-166 Kč/vlkm. Varianty
s přizpůsobením kapacity jednotlivých vlaků jsou v případě hodinového taktu až do Hrušovan a Okříšek o
zhruba 5% výhodnější, než v případě ukončení každého druhého vlaku v Miroslavi resp. Šumné. I
varianty s integrací rychlíků mají v případě dodržování hodinového taktu až do Hrušovan a Okříšek o 57% menší specifické náklady, přesto že to vyžaduje výstavbu druhé koleje v úseku Moravský Krumlov –
Rakšice.
Prodloužení oběhu Hrušovany nad Jevišovkou – Laa/Thaya do stanici Laa/Thaya Stadt by stálo ročně
zhruba 1,38 mil. Kč, což odpovídá 49.300 Euro ročně nebo 135 Euro denně nebo 3,8 Euro za spoj (když
se počítá jen „užitečnější“ půlka spojů s přípojem v Laa/Thaya do Vídně). Bylo přitom, jako u všech
přeshraničních oběhů, předpokládano nejen nasazení českého vozidla a personálu, ale i stejné poplatky
za použití železniční dopravní cesty jako na síti SŽDC.

a

Je třeba úvezt, že v rámci této práce nebylo zohledněno, že atraktivnější varianty mohou způsobit větší
zatížení vlaků. Lze se však očekávat, že učinek potřeba větší přepravní kapacity (kapacitnějších souprav,
než předpokládano ve tvorbě variant) a učinek větších tržeb s prodeje jízdenek (možná i z důvodu ochoty
cestujících platit vyššího jízdného) se vzájemně více nebo méně kompenzují. Odhad vlivu provozního
výkonu na přepravní poptavku by vyžadoval více času a dat pro dopravní modelování, než bylo v rámci
této práce k dispozici.
b
Na tratích Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou a Znojmo – Okříšky jsou tři varianty rozsahu
nabídky: dvouhodinový takt, hodinový takt jen na úsecích M.Krumlov – Miroslav a Znojmo – Šumná a
hodinové takt na celé trati. Střední varianta (hodinový takt jen do Miroslava a do Šumné) má odlišně od
ostatních variant vedení přímých vozů přes Znojmo, proto má znáček K/O/°/--, nejrozsáhlější varianta je
proto K/O/°/|<>|/2, varianta s nejmenším výkonem K/O/°/|<>|/1.
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Obrázek 82: zohledněné náklady srovnávaných variant na svazku tratí Jihozápad, přepočítané na předpokládaný
dopravní výkon, nezávislý na atraktivitě varianty. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Celkové zohledněné náklady činí 2,1 až 3,6 Kč/oskm (viz obrázek 82), vzhledem k tomu, že nebyl
zohledněn vliv odlišné atraktivity jednotlivých variant je řazení a poměry hodnot jednotlivých variant
stejné, jako v případě absolutních nákladů.
5.5.3.3
5.5.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními úkazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 83: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnávaných variantách provozu na svazku tratí Jihozápad.
Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládaného obaszení v oskm na ujeté místokm dle
varianty) se pohybuje mezi 19% a 37%, a je vidět úzká souvislost s celkovými náklady v absolutních
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číslech (viz obrázek 83). V rámci srovnávaných variant jsou odlišná vytížení do větší míry způsobena
různými velikostmi souprav (největší průměrné soupravy jsou více než dvakrát větší, než nejmenší), než
rozdílem v průměrném zatížení jednotlivých vlaků (v rozpětí 50-60 cestujících na vlak).
5.5.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 84: Specifická spotřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Jihozápad. Varianty jsou
seřazeny podle jejích absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie je, přepočítano na z automobilové dopravy známou jednotku, v rozpětí
1,8 až 3,6 l nafty / 100 oskma, příčemž rozdíl ve vytížení souprav je mnohem větší, než ve spotřebě
energie na 100 místkm (viz obrázek 84). Varianty s nejnižšími absolutními náklady mají i nejmenší
spotřebu trakční energie, varianty s největšími absolutními náklady spotřebují i nejvíce energie.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesnější: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm.319

a

Byli i zohledněny ztráty při výrobě nafty z ropy jako primárního nositele energie.
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5.5.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 85: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnávaných variantách
provozu na svazku tratí Jihozápad. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahuje se pro případy pravidelného spřáhlení souprav na strojvedoucích)
je v rozpětí cca. 34 – 41 km/h (obrázek 85), důvodem pro nízké hodnoty jsou především nízké rychlosti
na tratích menšího významu v převážně kopcovitém terénu, jinak i nízký podíl zrychlených vlaků.
V materiálu firmy Siemens o provozních nákladech jednotky Desiro Classic se počítá s oběhovou
rychlostí 40 km/h.
Každé místo k sezení vozového parku včetně záložních vozidel je denně použito pro zhruba 107-155
oskm.
Není vidět souvislost mezi oběhovou rychlostí a celkovými náklady, vytížení kapacit vozového parku je
však v případě výhodnějších variant viditelně vyšší a je největší v případě varianty s nasazením
hybridních vozidel, což odpovídá koncepci, že hybridní vozidla, nasazené na trati 240 a na trati 244
střídavě, mají kratší úvraťové doby v Brně.

5.6 Svazek Severozápad
Severozápad
o

o

Tabulka 21: Přehled o tratích svazku Severozápad.
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250: Brno hl.n. – Brno Židenice – Tišnov – Níhov (Křižanov – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod) – 46
km
251: Tišnov – Nedvědice (-Nové Město na Moravě –
Žďár nad Sazavou) – 16 km

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5.6.1 Rámcové podmínky pro varianty jízdního řádu a provozu

Obrázek 86: Zeměpisná mapa svazku tratí Severozápad. Mapový podklad: Geo - Mapa země 1:250 000 Česká
320
Republika, barevně upravená . Měřítko: cca. 1:330000.
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5.6.1.1

Geografická a časová charakteristika zatížení321,322

323

Obrázek 87: Zatížení svazku tratí Severozápad. Zdroj: České Dráhy , vlastní výpočty. *: Vzhledem k citlivosti
obchodních údajů Českých Drah jsou počty cestujících uvedeny jako podíl na všech cestujících, přijíždějících a
odjíždějících do/z Brna hl.n.

Svazek tratí Severozápad, zobrázený na tabulce 21 a obrázku 86 je co do celkové délky trati nejmenší.
Na trati 250 Havlíčkův Brod – Brno dojíždí do Brna zhruba 20% všech cestujících, kteří přijíždějí nebo
odjíždějí do a z Brna, čtvrtina z nich ale nejedou přes hlavní nádraží, nýbrž přestoupí na stanici Brno–
Královo Pole (viz obrázek 87). Předměstský úsek trati používá v průměru všechny dny kolem 5000
cestujících. Frekvence cestujících mezi Tišnovem a Kuřimí činí kolem 75% hodnoty předměstského
úseku.
Na trati 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov dojíždí do Tišnova kolem 300
cestujících za průměrný den v jednom směru, na trati 250 (Havlíčkův Brod – Tišnov) zhruba 1700. Součet
cestujících, přijíždějících ze směrů Bystřice nad Pernštejnem a Havlíčkův Brod do Tišnova je o 40%
menší, než počet cestujících, odjíždějících z Tišnova směrem do Brna (a, samozřejmě, i naopak).
Z těchto čísel je zhruba 1000 cestujících v rychlících, které na tratí 250 jedou v dvouhodinovém taktu,
přibližně 200 z 1000 používá rychlíky pro regionální cesty (uvnitř IDS JMK).324
V horizontu práce(2015-2018) se předpokládá narůst zatížení o 1200 cestujících za pracovní den
v jednom směru na trati 250 mezi Brnem a Kuřimí, mezi Kuřímí a Čebínem o 800 a mezi Čebínem a
Tišnovem o 500. Předpokládaný narůst na trati 250 mezi Tišnovem a hranicí kraje v Níhově činí pouze
100, na trati 251 mezi Tišnovem a Nedvědicemi však 300 cestujících za pracovní den v jednom směru.
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Obrázek 88: Odhad absolutní denní variace zatížení tratě 250 (Brno – Žďár nad Sázavou) v regionální dopravě v
pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenější od Brna (například:
"Brno-Řečkovice" znamená úsek Brno-Královo Pole – Brno-Řečkovice)
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Obrázek 89: Odhad absolutní denní variace zatížení tratě 251 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou seřazeny podle vzdáleností stanic od Brna (například: "Štěpánovice" znamená úsek Tišnov - Štěpánovice)

Předpokládané zatížení ve špičce na trati 250 (Brno – Havlíčkův Brod) dosáhne v blízkém brněnském
předměstí zhruba 1000 cestujících za hodinou v jednom směru, v Tišnově kolem 500 a na hranici kraje
v Níhově a dále ve směru Žďár nad Sázavou 150 – 170 (viz obrázek 88). Mimo špičku je zatížení
většinou v řádu 200 osob za hodinu v jednom směru před Brnem, 100 v Tišnově a 50 nebo méně
v Níhově.

180

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
Na Jihomoravské části trati 251 pojede maximálně 75 až 100 cestujících za hodinou v jednom směru ve
špičkách, mimo špičky 20 až 30 (obrázek 89).
Na svazku Severozápad je předpokládán celkový dopravní výkon cca. 380000 osobokilometrů za
pracovní den.
5.6.1.2

Infrastrukturní předpoklady325

Obrázek 90: Výchozí stav infrastruktury svazku tratí Severozápad pro období 2015 - 2018. Zdroje: Železniční Mapa
326
327
328
České Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Na obrázku 90 je zobrázeno současný stav a krajem záměrná výstavba infrastruktury na svazku trati
Sverozápad. Trať 250 Brno – Tišnov –Níhov (-Křižanov – Žďár nad Sázavou -Havlíčkův Brod) sice
nebyla modernizována jako tranzitní koridor, představuje ale dvoukolejnou elektrifikovanou trať
s příznivou traťovou rychlostí (aspoň pro regionální dopravu), moderním zabezpečovacím zařízením a
má dostatečnou kapacitu. Jediné navrhované opatření v Generelu dopravy je zřízení zastávky Čebínobec. V jiných zdrojích329 jsou však uvažovány pro trať 250 nové zastávky Brno – Globus (nákupní
centrum) a Tišnov zastávka a přesun zastávky Hradčany, pro trať 251 nová zastávka Černvír a přesun
zástávky Doubravník.
Úplně jiná je situace na trati 251 Tišnov – Nedvědice (-Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou):
Traťová rychlost této neelektrifikované jednokolejné tratě činí pouze 50 km/h, kapacita je vyčerpána již 16
páry vlaků za den. Naléhavě je navrhováno aspoň dílčí zvýšení traťové rychlosti, výhledově (po horizontu
této práce) elektrizace do Nedvědic (hranice kraje), kde má vzniknout terminál IDS.
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5.6.1.3

Záměrný rozsah dopravy330

331

Obrázek 91: Záměrný rozsah nabídky osobní dopravy na tratích svazků jihozápad. Zdroj: Generel dopravy
výpočty.

, vlastní

Krajem záměrné hustoty osobní dopravy na jednotlivých tratích svazku Severozápad jsou zobrázené na
obrázku 91. Příměstská doprava na trati 250 Brno – Tišnov má být do roku 2013 oproti roku 2003
zhuštěná na dvojnásobnou frekvence vlaků, to znamená ve špičce tři, ve sedle dva vlaky za hodinoua.
Dále po trati 250 směrem do Žďáru nad Sázavou (hranice Jihomoravského kraje je po obci Níhov) má být
frekvence vlaků mírně zvýšená, čímž je dosažen úplný hodinový takt.
Na trati 251 Tišnov – Nedvědice (-Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou) zůstává rozsah vlakové
dopravy zhruba stejný, interval činí ve špičce 60 minut, mimo špičky 120 minut.
Provozní výkon na celém svazku trati Severozápad se má zvětšit o 77% ze 16 na 28 tisíc vlakokilometrů
za týden ve regionální dopravě a o 50% ze 4,3 na 6,4 tisíc vlakokilometrů za týden ve rychlíkové dopravě.
Tabulka 22 ukazuje rozpětí provozních výkonů pro tvorbu variant s nebo bez integraci rychlíkové dopravy
pod podmínkou, že provozní výkon nesmí být o více než 25% odchylně oproti Generelu dopravy:

a

„vlaky za hodinou“ je rozumět jako páry vlaků za hodinou resp. vlaky za hodinou a směr.
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Svazek trati Severozápad
Status quo dálková
doprava bez
EC

regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Brno - Tišnov
Tišnov - Níhov
Tišnov Nedvědice
Suma svazek trati
Severozápad

Status quo regionální
doprava

Trať

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

10208
2576

3136
1176

20608
3920

4480
1960

29760
3920

2816

0

3120

0

3120

2340

3900

2340

3900

15600

4312

27648

6440

36800

20736

34560

25566

42610

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
bez integraci
integraci rychlíkové
rychlíkové dopravy
dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum
15456
25760
18816
31360
2940
4900
4410
7350

332

Tabulka 22: realistické provozní výkony na svazků tratí severozápad. Zdroj: Generel dopravy

5.6.1.4

, vlastni výpočty.

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS333,334,335

Obsluha území mezi železničními tratěmi integrovanou dopravou je zajístěna přes přestupní uzly,
uvedené v tabulce 23 (stávající ve dnešním IDS a možné budoucné):
Svazek tratí Severozápad
stávající přestupní uzly IDS
Uzel
výbranné obsloužené obce
Česká
Lelekovice
Kuřím
Kuřím (průmyslová zóna), Veverská Bítýška, Černá Hora
Čebin
Drasov, Veverská Bítýška
Hradčany
Březina
Tišnov
Deblín, Veverská Bítýška, Lomnice
Říkonin
Žďárec
Doubravník
Lomnice, Běleč
uvažované přestupní uzly IDS
Uzel
výbranné obsloužené obce
Vlkov u Tišnova
Velká Bíteš, Vidonín
Křižanov
Bobrova, Radešín
Nedvědice
Štěpanov nad Svratkou
Rožná
Rožínka, Zvole
Bystřice nad Pernštejnem Dalečín, Jimramov
Nové Město na Moravě Studnice, Frýšava, Svratka
Žďár nad Sázavou
Nové Veselí, Svratka
Tabulka 23: přestupní uzly vlak - bus na svazku trati Severozápad v rámci IDS JMK. Zdroje: www.kordis-jmk.cz, Generel
dopravy, Stanislav Krčma.

5.6.1.5

Možnosti zapojeni do města formou vlakotramvaji

Nejaktuálnější je otázka zavedení vlakotramvají právě v případu tohoto svazku trati, neboť stávající
vedení trati 250, která vznikla v roce 1954 po zrušením přímé spojení po centrální části města,
představuje velký závlek na cestě ze směru Tišnov do centra a na hlavní nádraží.
Nejkratší spojení do centra a do hlavního nádraží je proveditelné po stanici Brno-Královo pole směrem
Brno hl.n. použitím staré tělesy zrušené vlečky a zaústěním do třídy Palackého u zástavky Kartouzské
(viz obrázek 92). Jízdní doba tramvajové linky 1 ze zástavky Kartouzské do hlavního nádraží činí
současně 12 minut336, včetně jízdní doby ze Králových Poli až do zástavky Kartouzská (1,5 km) činí jízdní
doba Brno-Královo Pole – Brno-hlavní nádraží zhruba stejné 14 minut, jako osobním vlakem ve
stávajícím jízdním řádu, cestovní doby do jiných zastávek tramvaje v centru a ve několika jiných částech
města jsou zřejmě značně kratší, než vlakem přes Brno – Židenice. Dokonce nemůže i severojižní
diametr umožnit kratší jízdní dobu ze směru Tišnov do centra i hlavního nádraží: Jízda z Řečkovic do
hlavního nádraží má po diametru trvat 17 minut337, stejně jako 3 minuty vlakem do Králové Poli plus 14
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minut vlakotramvaji. Důvodem je, že severojižní diametr sice nemá úrovňové křižovatky a vzdálenosti
mezi zástavky jsou větší než na tramvajových tratích, severojižní kolejový diametr ale představuje také
mírný závlek a obslouží větší část města než vlakotramvaj, která je vedená nekratší cestou s nejkratším
tramvajovým úsekem.
Nevýhoda této varianty je, že není vůbec kompatibilní se severojižním diametrem podle současně
aktuálních plánů, který také má za úkol řešit závlek přes Židenic a má mít zaústění do železniční trati 250
už ve Řečkovicích a pak směrovat nejdřív na západ až do stanici Technická univerzita. Investice do
obnovy staré vlečky, nový můstek přes ulici Poděbradové a samotné zaústění do trati 250, které bude
zkomplikovaná stavbou silničního městského okruhu338 budou v případě výstavby diametru podle
současně aktuálních plánů zbytečnými. (O nového návrhu vlakotramajové variantě diametru viz 6.2.1.4)
Bylo by sice i možně zřídit přechod přímo u stanici Brno-Královo Pole, kde končí tramvajové linky 6 a 7,
dopravní podnik města Brna má vlastní vlečku a chybí pouhé 20m koleji339 pro spojení tramvaj železnice. I této spojení byla by po zprovozněním severojižního kolejového diametru zbytečná, což je ale
vzhledem k nízkým nákladům přijatelné. Jízdní doba z Králových Poli do zástavky Kartouzské však činí 5
minut340, což je o zhruba 3 minuty víc, než vlakem přes Brno-Židenice, vlakotramvaji s přechodem u
zástavky Kartouzské nebo diametrem, proto nebyla tato varianta dále sledovaná.
I možnost přechodu už ve Řečkovicích jako plánováno pro Severojižní diametr nebyla dále sledovaná,
neboť jízdní doba byla by oproti první varianty (přechod u Kartouzské) o zhruba 7 až 10 minut delší.
Samotný přechod mohl by být sice použitelný i v případě realizace severojižního kolejového diametru,
chybí ale ještě cca. 1km mezi železniční stanici a tramvaji.
Z přechodního bodu pokračuje linka vlakotramvaji dále po Lidické třídě přes Moravské náměstí k
hlavnímu nádraží. O vedením linek vlakotramvaji dále po městě viz kapitola 6.1.4.3 o variantě
zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno se závedením vlakotramvají.
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Obrázek 92: Poloha možné spojky vlakotramvaji v oblasti Kartouzská – Královo Pole. Fialovou barvou jsou označené
nově potřebné koleje, modrými kamerovými symboly perspektivy snímků. Mapový podklad ortofotomapy:
www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z Července 2006 (1) resp. z Dubna 2007 (2-5). Přehledný plán všech prvek
infrastruktury pro vlakotramvaji viz obrázek 157.
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5.6.2 Srovnávané varianty jizdního řadu a provozu
Jedinou obecnou rámcovou podmínkou nadregionálního taktového jíždního řádu je symetrický taktový
úzel Havličkův Brod ve celé sudé hodině, to znamená setkání rychlíků v Tišnově ve celé liché hodině.
Byly tvořené tři podstatné varianty taktového jízdního řádu:






Bez integraci rychlíků: dvouhodinové rychlíky jsou jediné projíždějící vlaky na úseku Brno –
Tišnov, zastavují se sice v Tišnově, nemají tam však žádné přípoje. Mezi Brněm a Tišnovem je
aspoň půlhodinový takt, v Tišnově je přípoj i na relaci Bystřice nad Pernštejnem – Křižanov. Tato
varianta vyžaduje výstavbu vyhýbny Prudká.
S integraci rychlíků: Tišnov tvoří symetrický taktový uzel o celé hodině, dvouhodinové rychlíky
jsou doplňené spěšnými vlaky na hodinový takt projíždějících vlaků Brno – Tišnov. Mezi Brněm a
Tišnověm je aspoň půlhodinový takt osobních vlaků, jeden z těch dvou osobních vlaků za
hodinou má v Tišnově všichni přípoje v rámci symetrického taktového uzlu.
Se vlakotramvaji: Spěšné vlaky Brno – Křižanov a Brno – Bystřice nad Pernštejnem (možna i
skupinový vlak s dvouhodinovým rychlíkem) projíždějí úsek Brno – Kuřím a pokračují jako osobní
vlaky. Úsek Kuřím – Brno je obsloužen vlakotramvaji ve čtvrthodinovém taktu (aspoň ve
špičkách). Kuřím byl výbran jako konečná stanice vlakotramvaji proto, že v případě vedení
vlakotramvaji až do Tišnova by nestačila její kapacita pro očekávatelné zatížení. V Kuřímu jsou
připoje mezi vlakotramvaji a osobními vlaky, pokračující dále do Tišnova, mohlo by však být
potřebně čekací dobu pro takový přestup o několika minut prodloužit, aby větší část cestujících
Brno – Tišnov používaly spěšný vlak do Brna, aby nebyla vlakotramvaj přetížená.
Tato varianta vyžaduje zvýšení propustné výkonnosti v úseku Brno Královo Pole – Kuřím, proto
že celkový denní počet vlaků na tomto úseku se by zvýšil na 271, propustnost trati Brno – Tišnov
je obecně v pořádku 220 vlaků za den341. Vzhledem k tomu, že trať je již docela dobře
vybudovaná a má automatický blok342 příjde do úvahy nejspíš řešení cestou zkrácení
prostorových oddílů.

Všechny varianty vyžadují v generelu dopravy záměrnou modernizace trati 251 k umožňení hodinového
taktu.
Celkém byly zpracované 58 variant, které se kromě výše úvedených podstatných variant taktového
jízdního řádu rozliší následně:






Přestupy nebo prímé linky (bez integraci rychlíků) nebo skupinové vlaky (s integraci rychlíků)
V případě přímých linek Brno – Bystřice nad Pernštejnem:
o Nasazení motorových vozidel s jízdou motorovým pohonem pod trolejí na úseku Brno –
Tišnov
o Elektrizaci trati Tišnov – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem (-Žďár nad Sázavou)
o Nasazení hybridních vozidel
Půlhodinový nebo čtvrthodinový takt Brno – Tišnov, případně i půlhodinový takt zrychlněných
vlaků
Časové přizpůsobení intervalů: půlhodinový takt spěšných vlaků nebo čtvrthodinový interval
osobních vlaků mezi Brnem a Tišnovem (nebo mezi Brnem a Kuřímu v prípadě vlakotramvaji) jen
ve špičce
Možné přizpůsobení kapacit souprav:
o jen na konečných stanicích Kuřím, Tišnov, Křižanov nebo Bystřice nad Pernštejnem
o nebo i na mezilehlé stanicí Tišnov (v případě přimých linek do Bystřic a do Křižanova)

Bystřice nad Pernštejnem a Křižanov představujé každopádně jen výpočtivé konečné stanice z hlediska
nákladů dopravy na území Jihomoravského kraje. Samozřejmě je žádoucí a logicky, aby linky vedli dále,
například do Žďáru nad Sázavou, i rozšíření IDS JMK až za hranici kraje bylo by s ohledem na přepravní
potřeby důležité.
Celistvý
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podrobný

popis

srovnávaných

variant

jízdního

řádu

začiná

na

příšti

stránce.

zkratka

podstatná varianta jízdního řádu
obrázek

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové přizpůsobení
přepravní kapacity

popis

P/O/N/°/|--|
P/O/N/°/|<>|
P/O/N/°/<>

SZ-3

SZ-2

SZ-1

čislo
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov
575, Brno - Tišnov 550, Tišnov - Bystřice 80, pro regionální cestující v
rychlíku 100.

jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Tišnova, hodinový do Bystřice
a do Křižanova. Přímé vlaky
do Křižanova, do Bystřice
nutno přestoupit. Vyžaduje
výstavbu vyhýbny Prudká.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: do
Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30; do Tišnova: 150, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30,
dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Tišnov - Bystřice celý den 80, pro
regionální cestující v rychlíku celý den 100.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): do Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30; do Tišnova: 150, dalších 200 4
- 9.30 a 11.30 - 19.30, dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, Tišnov Bystřice celý den 80, pro regionální cestující v rychlíku celý den 100.
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SZ-6
SZ-9
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188

jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), čtvrthodinový takt
do Tišnova, hodinový do
Bystřice a do Křižanova.
Přímé vlaky do Křižanova, do
Bystřice nutno přestoupit.
Vyžaduje výstavbu vyhýbny
Prudká.

integrace
dvouhodinových
rychlíků (přípoje v Tišnově
jako symetrický taktový úzel),
půlhodinový takt mezi Brnem
a Tišnovem, hodinový do
Křížanova a Bystřice. Přímé
vlaky do Křižanova, do
Bystřice nutno přestoupit v
Tišnově.

přizpůsobení intervalů: čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt, kapacity celý den: Brno - Křižanov 350,
Brno - Tišnov s přípoji 300, bez přípojů (zesílení ve špičce) 225, Tišnov Bystřice 80, pro regionální cestující v rychlíku 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na konečných: vlak
do Křižanova 150, dalších 200 4 - 9 a 11.30 - 19.30, vlak do Tišnova 150,
dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; Tišnov - Bystřice celý den 80, osobní
vlak bez přípojů v Tišnově (zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující
v rychlíku celý den 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 200, dalších 150 4 - 9 a 11.30 19.30, vlak do Tišnova 150, dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; Tišnov Bystřice celý den 80, osobní vlak bez přípojů v Tišnově (zesílení ve špičce)
225, pro regionální cestující v rychlíku celý den 65.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov a
Brno - Tišnov 650, Tišnov - Bystřice 80, pro regionální cestující v rychlíku
250.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: osobní
vlaky Brno - Křižanov a Brno - Tišnov 200, dalších 150 4.30 - 9 a 12 - 19,
dalších 150 4.30 - 8 a 14 - 17.30, dalších 150 5 - 7 a 15 - 16; Tišnov Bystřice celý den 80, pro regionální cestující v rychlíku 125, dalších 125
4.30 - 8 a 13.30 - 18.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen na úseku Brno - Tišnov): osobní vlaky Brno - Křižanov a Brno Tišnov 200, dalších 150 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 150 4.30 - 8 a 14 17.30, dalších 150 5 - 7 a 15 - 16; Tišnov - Bystřice celý den 80, pro
regionální cestující v rychlíku 125, dalších 125 4.30 - 8 a 13.30 - 18.

P/R/N/°/|--|/2
P/R/N/°/|<>|/2
P/R/N/°/|--|/4
P/R/N/^/|--|/2
P/R/N/°/<>/2

P/R/N/°/|<>|/3

SZ-10
SZ-11
SZ-13
SZ-15

SZ-14

SZ-12
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integrace
dvouhodinových
rychlíků, doplněné spěšnými
vlaky
na
hodinový
takt
projíždějících
vlaků
do
Tišnova, (přípoje v Tišnově
jako symetrický taktový úzel),
půlhodinový takt osobních
vlaků
mezi
Brnem
a
Tišnovem,
hodinový
do
Křížanova a Bystřice. Do
Křižanova a do Bystřice nutno
přestoupit v Tišnově.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlak Brno - Tišnov 475,
Tišnov - Křižanov 150, Tišnov - Bystřice 80, pro regionální cestující v
rychlíku a spěšný vlak Brno - Tišnov 275.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných (Brno a
Tišnov): osobní vlaky 150, dalších 150 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších 175 5 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 125, dalších 150
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18. Tišnov - Křižanov celý den 150, Tišnov - Bystřice
celý den 80.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov a
Brno - Tišnov 375, Tišnov - Bystřice 80, ve spěšném vlaku s přípojem a pro
regionální cestující v rychlíku 275, ve spěšném vlaku bez přípoje 125
integrace
dvouhodinových
rychlíků, doplněné spěšnými
vlaky na půlhodinový takt
projíždějících
vlaků
do
Tišnova, (přípoje v Tišnově
jako symetrický taktový úzel),
půlhodinový takt osobních
vlaků
mezi
Brnem
a
Tišnovem,
hodinový
do
Křižanova a Bystřice. Do
Bystřice nutno přestoupit v
Tišnově.

přizpůsobení intervalů: doplňkové spěšné vlaky na půlhodinový takt jen 5
- 7 a 15 - 16, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov a Brno Tišnov 375, Tišnov - Bystřice 80, ve spěšném vlaku s přípojem a pro
regionální cestující v rychlíku 275, ve spěšném vlaku bez přípoje 125
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: osobní
vlaky do Křižanova a Tišnova 125, dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19, dalších
125 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 125, dalších
150 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18, Tišnov - Bystřice celý den 80, doplňkové
spěšné vlaky (bez přípojů v Tišnově) celý den 125.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě (v Tišnově):
osobní vlaky do Křižanova a Tišnova 150, dalších 100 4.30 - 9 a 12 - 19,
dalších 125 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 125,
dalších 150 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18, Tišnov - Bystřice celý den 80,
doplňkové spěšné vlaky (bez přípojů v Tišnově) celý den 125.
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integrace
dvouhodinových
rychlíků, doplněné spěšnými
vlaky na půlhodinový takt
projíždějících
vlaků
do
Tišnova, (přípoje v Tišnově
jako symetrický taktový uzel),
půlhodinový takt osobních
vlaků
mezi
Brnem
a
Tišnovem,
hodinový
do
Křižanova a Bystřice. Do
Křižanova a do Bystřice nutno
přestoupit v Tišnově.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Tišnov 375,
Tišnov - Křižanov 150, Tišnov - Bystřice 80, ve spěšném vlaku s přípojem a
pro regionální cestující v rychlíku 275, ve spěšném vlaku bez přípoje 125

přizpůsobení intervalů: doplňkové spěšné vlaky na půlhodinový takt jen 5
- 7 a 15 - 16, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Tišnov 375, Tišnov Křižanov 150, Tišnov - Bystřice 80, ve spěšném vlaku s přípojem a pro
regionální cestující v rychlíku 275, ve spěšném vlaku bez přípoje 125

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov
575, Brno - Bystřice 550, pro regionální cestující v rychlíku 100.
jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Tišnova, hodinový do Bystřice
a do Křižanova. Přímé vlaky i
do Bystřice s nasazením
motorových vozidel pod trolejí.
Vyžaduje výstavbu vyhýbny
Prudká.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: vlak do
Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30,
dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 100.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a
11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150,
dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30, dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30,
pro regionální cestující v rychlíku 100.

M/O/N/^/|--|
M/O/N/^/|<>|
M/O/N/^/<>
E/O/N/°/|--|
E/O/N/°/|<>|
E/O/N/°/<>
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přizpůsobení intervalů: čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt, kapacity celý den: osobní vlaky Brno Křižanov 350, Brno - Bystřice 300, Brno - Tišnov (zesílení ve špičce) 225,
pro regionální cestující v rychlíku 65.
jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), čtvrthodinový takt
do Tišnova, hodinový do
Bystřice a do Křižanova.
Přímé vlaky i do Bystřice s
nasazením
motorových
vozidel pod trolejí. Vyžaduje
výstavbu vyhýbny Prudká.

přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na konečných: vlak
do Křižanova 150, dalších 200 4 - 9 a 11.30 - 19.30, vlak do Bystřice 150,
dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; osobní vlak bez přípojů v Tišnově
(zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující v rychlíku celý den 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 200, dalších 150 4 - 9 a 11.30 19.30, vlak do Tišnova 150, dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; Tišnov Bystřice celý den 80, osobní vlak bez přípojů v Tišnově (zesílení ve špičce)
225, pro regionální cestující v rychlíku celý den 65.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov
575, Brno - Bystřice 550, pro regionální cestující v rychlíku 100.
jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Tišnova, hodinový do Bystřice
a do Křižanova. Přímé vlaky i
do Bystřice s elektrizací trati
Tišnov - Bystřice. Vyžaduje
výstavbu vyhýbny Prudká.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: vlak do
Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30,
dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 100.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a
11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150,
dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30, dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30,
pro regionální cestující v rychlíku 100.
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jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), čtvrthodinový takt
do Tišnova, hodinový do
Bystřice a do Křižanova.
Přímé vlaky i do Bystřice s
elektrizací trati Tišnov Bystřice. Vyžaduje výstavbu
vyhýbny Prudká.

přizpůsobení intervalů: čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt, kapacity celý den: osobní vlaky Brno Křižanov 350, Brno - Bystřice 300, Brno - Tišnov (zesílení ve špičce) 225,
pro regionální cestující v rychlíku 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na konečných: vlak
do Křižanova 150, dalších 200 4 - 9 a 11.30 - 19.30, vlak do Bystřice 150,
dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; osobní vlak bez přípojů v Tišnově
(zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující v rychlíku celý den 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 200, dalších 150 4 - 9 a 11.30 19.30, vlak do Bystřice 150, dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; osobní vlak
bez přípojů v Tišnově (zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující v
rychlíku celý den 65.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Křižanov
575, Brno - Bystřice 550, pro regionální cestující v rychlíku 100.
jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), půlhodinový takt do
Tišnova, hodinový do Bystřice
a do Křižanova. Přímé vlaky i
do Bystřice s nasazením
hybridních vozidel. Vyžaduje
výstavbu vyhýbny Prudká.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: vlak do
Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a
14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150, dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30,
dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30, pro regionální cestující v rychlíku 100.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 175, dalších 200 4 - 9.30 a
11.30 - 19.30 dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30; vlak do Bystřice 150,
dalších 200 4 - 9.30 a 11.30 - 19.30, dalších 200 5 - 7.30 a 14.30 - 16.30,
pro regionální cestující v rychlíku 100.

H/O/N/^/|--|
H/O/N/^/<>
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přizpůsobení intervalů: čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt, kapacity celý den: osobní vlaky Brno Křižanov 350, Brno - Bystřice 300, Brno - Tišnov (zesílení ve špičce) 225,
pro regionální cestující v rychlíku 65.
jen
zastávkové
vlaky
(dvouhodinové
rychlíky
nezaintegrované do regionální
dopravy), čtvrthodinový takt
do Tišnova, hodinový do
Bystřice a do Křižanova.
Přímé vlaky i do Bystřice s
nasazením hybridních vozidel.
Vyžaduje výstavbu vyhýbny
Prudká.

integrace
dvouhodinových
rychlíků,
doplněných
spěšnými vlaky na hodinový
takt projíždějících vlaků do
Tišnova,
(Tišnov
jako
symetrický
taktový
úzel),
půlhodinový takt osobních
vlaků
mezi
Brnem
a
Tišnovem,
hodinový
do
Křižanova
a
Bystřice.
Skupinové vlaky Brno rychlík/spěšný
vlak
Křižanov/Bystřice.

přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na konečných: vlak
do Křižanova 150, dalších 200 4 - 9 a 11.30 - 19.30, vlak do Bystřice 150,
dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; osobní vlak bez přípojů v Tišnově
(zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující v rychlíku celý den 65.
přizpůsobení intervalů (čtvrthodinový takt do Tišnova jen 4.30 - 8 a 14 17.30, jinak půlhodinový takt) a přizpůsobení kapacit na cestě (veškeré
zesílení jen do Tišnova): vlak do Křižanova 200, dalších 150 4 - 9 a 11.30 19.30, vlak do Bystřice 150, dalších 150 4 - 9 a 11.30 - 19.30; osobní vlak
bez přípojů v Tišnově (zesílení ve špičce) 225, pro regionální cestující v
rychlíku celý den 65.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlak Brno - Tišnov 475,
Brno - Křižanov 200, Brno - Bystřice 80, jiní regionální cestující v rychlíku
nejsou (zohledněny jen cesty Tišnov - Brno).

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: Do
Křižanova 100, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 - 17, osobní vlaky Brno Tišnov 150, dalších 150 4.30 - 9 a 12 - 19 dalších 175 5 - 7.30 a 14.30 16.30, Brno - Bystřice celý den 80.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Tišnov 375,
spěšný vlak Brno - Tišnov 125, Brno - Křižanov 200, Brno - Bystřice 80,
jiné regionální cestující v rychlíku nejsou (zohledněné jen cesty Tišnov Brno).

integrace
dvouhodinových
rychlíků,
doplněných
spěšnými
vlaky
na
půlhodinový takt projíždějících
vlaků do Tišnova, (Tišnov jako
symetrický
taktový
uzel),
půlhodinový takt osobních
vlaků
mezi
Brnem
a
Tišnovem,
hodinový
do
Křižanova
a
Bystřice.
Skupinové vlaky Brno rychlík/spěšný
vlak
Křižanov/Bystřice.

přizpůsobení intervalů: doplňkové spěšné vlaky na půlhodinový takt jen 5
- 7 a 15 - 16, kapacity celý den: osobní vlaky Brno - Tišnov 375, spěšný
vlak Brno - Tišnov 125, Brno - Křižanov 200, Brno - Bystřice 80, jiné
regionální cestující v rychlíku nejsou (zohledněny jen cesty Tišnov - Brno).

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na konečných: Do
Křižanova 100, dalších 100 5 - 7.30 a 14.30 - 17, osobní vlaky Brno Tišnov 125, dalších 125 4.30 - 9 a 12 - 19 dalších 125 5 - 7.30 a 14.30 16.30, Brno - Bystřice celý den 80, doplňkové spěšné vlaky (bez přípojů v
Tišnově) celý den 125.

M/R/T/°/|--|
M/R/T/^/|--|

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity i na cestě:
vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.

SZ-46

M/R/T/^/|<>|
M/R/T/^/<>
M/R/T/°/|<>|
M/R/T/°/<>

SZ-41

přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), kapacity celý den: Brno - Křižanov
275, Brno - Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v
integrace
dvouhodinových rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
rychlíků,
doplňených
spěšnými
vlaky
na
přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
půlhodinový takt projíždějících
14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit na
vlaků
Brno
Kuřim,
konečných: vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov
čtvrthodinový
takt
150, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
vlakotramvají
do
Kuřimi,
125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.
půlhodinový takt osobních
Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
vlaků do Tišnova. Přímé vlaky
Brno - projíždějící - Kuřim zastávkově
Tišnov
- přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
Křižanov/Bystřice
s 14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit i na cestě:
nasazením
motorových vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov 150, dalších
vozidel pod trolejí, skupinové 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
vlaky
dvouhodinový 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v
rychlík/osobní vlak do Bystřice rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
(pravděpodobně
však
zanedbatelný rozdíl, jestli celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity na konečných:
rychlík a osobní vlak jedou vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
oddělené za sebou).
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 4.30 - 8.30 a
13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00,
pro regionální cestující v rychlíku 65.

SZ-43
SZ-44

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Brno - Křižanov 275, Brno Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 65.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Brno - Křižanov 275, Brno Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 65.

přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), kapacity celý den: Brno - Křižanov
275, Brno - Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v
integrace
dvouhodinových rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
rychlíků, doplněné spěšnými
vlaky na půlhodinový takt
projíždějících vlaků Brno - přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
Kuřim,
čtvrthodinový
takt 14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit na
vlakotramvají
do
Kuřimi, konečných: vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov
půlhodinový takt osobních 150, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
vlaků do Tišnova. Přímé vlaky 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.
Brno - projíždějící - Kuřim - Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
zastávkově
Tišnov
- přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
Křižanov/Bystřice s elektrizací 14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit i na cestě:
trati
Tišnov
Bystřice, vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov 150, dalších
skupinové vlaky dvouhodinový 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
rychlík/osobní vlak do Bystřice 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v
(pravděpodobně
však rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
zanedbatelný rozdíl, jestli
rychlík a osobní vlak jedou celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity na konečných:
oddělené za sebou).
vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 4.30 - 8.30 a
13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00,
pro regionální cestující v rychlíku 65.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity i na cestě:
vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.

H/R/T/°/|--|
H/R/T/^/|--|

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity i na cestě:
vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 jen do Tišnova
4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.

SZ-58

H/R/T/^/|<>|
H/R/T/^/<>
H/R/T/°/|<>|
H/R/T/°/<>

SZ-53

přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), kapacity celý den: Brno - Křižanov
275, Brno - Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v
integrace
dvouhodinových rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
rychlíků, doplňené spěšnými
vlaky na půlhodinový takt přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřímu jen 5 - 7.30,
projíždějících Brno - Kuřim, 14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit na
čtvrthodinový
takt konečných: vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov
vlakotramvají
do
Kuřimi, 150, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
půlhodinový takt osobních 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v rychlíku 65.
vlaků do Tišnova. Přímé vlaky Kapacita vlakotramvaji, která jede jen ve špičce: 180.
Brno - projíždějící - Kuřim zastávkově
Tišnov
- přizpůsobení intervalů (vlakotramvaje bez přípojů v Kuřimi jen 5 - 7.30,
Křižanov/Bystřice
s 14.30 - 16.30, jinak půlhodinový takt), a přizpůsobení kapacit i na cestě:
nasazením hybridních vozidel, vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19, Brno - Křižanov 150, dalších
skupinové vlaky dvouhodinový 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších
rychlík/osobní vlak do Bystřice 125 jen do Tišnova 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00, pro regionální cestující v
(pravděpodobně
však rychlíku 65. Kapacita vlakotramvaje, která jede jen ve špičce: 180.
zanedbatelný rozdíl, jestli
rychlík a osobní vlak jedou celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacity na konečných:
vlakotramvaj 90, dalších 90 4.30 - 9 a 12 - 19 (s přípoji v Kuřimi) resp. 5 - 7
oddělené za sebou).
a 15 - 16 (bez přípojů), Brno - Křižanov 150, dalších 125 4.30 - 8.30 a
13.30 - 18.00, Brno - Bystřice 125, dalších 125 4.30 - 8.30 a 13.30 - 18.00,
pro regionální cestující v rychlíku 65.

SZ-55
SZ-56

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Brno - Křižanov 275, Brno Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 65.

SZ-57

SZ-54
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5.6.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:




5.6.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Severozápad jsou dle variant v rozpětí 190 až 355
mil. Kč/rok (viz obrázek 93). Jednoduché, zcela obvyklé varianty, například s přestupem v Tišnově a bez
integrace rychlíků mají náklady okolo 275 mil. Kč/rok, nejvýhodnější varianty, které jsou s integrací
rychlíků a s časovým přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků na konečných stanicích o 32% levnější.
Nejvýhodnější varianta bez integrace rychlíků má náklady cca. 195 mil. Kč/rok, bez dělení a posilování
souprav na mezilehlých stanicích ca. 205 mil. Kč/rok (ca. 75% nákladů jednoduché varianty bez
časového přizpůsobení přepravní kapacity).
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Obrázek 93: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Severozápad a provozní výkon
jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny ve spodní části
sloupce pod nulou, aby konečná výška sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních
úspor. Provozní výkony jsou bez zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na cenovou úroveň
roku 2017.

Obrázek 94: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Severozápad, přepočítano na
jeden vlkm. Případné kompenzační úspory vlakotramvají jsou zobrazeny začátkem sloupce pod nulou, aby konečná
výška sloupce odpovídala skutečným nákladům varianty po odečtu kompenzačních úspor. Provozní výkony jsou bez
zohlednění redukcí tramvajových výkonů. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Specifické náklady variant činí minimálně cca. 100, maximálně 265 Kč/vlkm, to znamená než 2,5
násobek (viz obrázek 94). I z tohoto hlediska jsou varianty s integrací rychlíků a dělením a posilováním
souprav na konečných stanicích nejefektivnější, jednoduchá, obvyklá varianta s přestupem v Tišnově a
bez časového přizpůsobení přepravní kapacity má specifické náklady cca. 205 Kč/vlkm, nejvýhodnější
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varianty bez integrace rychlíků (i bez posilování souprav na mezilehlých stanicích) přibližně 130 Kč/vlkm,
t.j. o třetinu menší.
Fakt, že rozdíly jsou i na tomto svazku trati větší v případě specifických nákladů znamená, že v rámci
srovnávaných variant a v realistickém rozpětí provozních výkonů (+/- 25%) není celkový rozsah vlakové
nabídky rozhodujícím faktorem, možnosti ovlivnit specifické náklady jsou větší, než možné úspory díky
redukci nabídky a řešení se současným zlepšením pro dopravce (resp. objednavatele dopravy) a pro
cestující jsou zcela reálné.
Pro srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu343,344,345 jsou v intervalu 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170 Kč/km v
případě rychlíků (všechny hodnoty již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu práce).
Jedná se však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zůstanou dopravcům.
5.6.3.2
5.6.3.2.1

Náklady podle variant jizdního řádu a provozu
Naváznost mezi hlavní a vedlější trati a obslužnost zastávek v příměstské dopravě

Varianty s integrací rychlíků jsou spíše výhodnější, mezi deseti nejvýhodnějšími variantami s náklady pod
200 mil. Kč/rok je jen jedna bez integrace rychlíků, mezi osmi nejdražšími s náklady nad 275 mil. Kč/rok
jsou jen dvě s integrací rychlíků, podobná je situace podle specifických nákladů. Jinak stejné varianty
s integrací rychlíků jsou s přestupem zhruba stejně drahé, jako v případě skupinových vlaků. Mezi
variantami bez integrace rychlíků jsou varianty s přestupem levnější, bez časového přizpůsobení o cca.
15% (275 místa 325 mil Kč/rok), s časovým přizpůsobením kapacity však jen o zhruba 4% (197 oproti
205 mil. Kč/rok). Varianty s přímými linkami bez integrace rychlíků a bez časového přizpůsobení
přepravní kapacity jsou nejdražší varianty vůbec.
5.6.3.2.2

Trakce (v případě přímých linek)

Při předpokládaném rozdělení nákladů elektrizace úseku Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem (viz 4) je
tato investice opodstatněná v případě variant s přímými linkami bez časového přizpůsobení přepravní
kapacity. To jsou však obecně nejdražší varianty vůbec, dražší než tato varianta s elektrizací je jen
varianta s jízdou motorovým pohonem i pod trolejí (o 9%), hybridní varianta má praktický stejné náklady
(početní rozdíl je 0,2%).
Ve variantách s vlakotramvají je i bez časového přizpůsobení přepravní kapacity varianta s vedením
vlaků Brno – Bystřice motorovým pohonem pod trolejí nebo hybridními vozidly o 5% levnější, než varianta
s elektrizací.
Ve variantách s přímými linkami a přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků na konečných stanicích je
elektrická trakce sice ještě o 1-2% výhodnější, než motorová, je to ale jediný případ, kde hybridní varianta
má seriózně měřitelně nižší náklady, a sice o 4% oproti elektrické.
Ve variantách s dělením a posilováním souprav i na mezilehlých stanicích jsou motorové varianty, jak s
přímými linkami, tak i s vlakotramvají o cca. 10% výhodnější než varianty s elektrizací, náklady hybridních
variant jsou prakticky stejné jako náklady s nezávislou trakcí.
5.6.3.2.3

Zapojení do města

Varianty s vlakotramvají jsou co do absolutní celkové náklady rozděleny spíše rovnoměrně, z hlediska
specifických nákladů se soustředují v efektivnější polovině variant. Nejdražší a nejlevnější varianty jsou
ale podle obou ukazatelů varianty bez vlakotramvají. Nejlevnější varianta s vlakotramvají má roční
náklady o cca. 15 mil. Kč větší, než nejlevnější čistě železniční varianty, jestli nezohlednit varianty s
dělením a posilováním souprav i na mezilehlých stanicích činí rozdíl cca. 25 mil. Kč/rok.
Náklady variant s vlakotramvají podlehají na svazku Severozápad největší nepřesnosti, neboť na tomto
svazku je potřebná spojovací trať nejdelší a nejnáročnější a současně mají kompenzační úspory
vlakotramvají velký význam.
5.6.3.2.4

Časové přizpůsobení přepravní kapacity

I na svazku Severozápad je časové přizpůsobení přepravní kapacity tím prvkem provozní koncepce,
který umožňuje největší úspory. Uvnitř variant s přímými linkami mají varianty s dělením a posilováním
souprav i na mezilehlých stanicích jen 55-60%, varianty s přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků jen na
konečných stanicích 65% celkových nákladů variant bez časového způsobení, v případě variant
s integrací rychlíků (s nebo bez vlakotramvají) jsou náklady s přizpůsobením přepravní kapacity o
maximálně 20-25% výhodnější. Uvnitř skupin variant s vlakotramvají a variant bez integrace rychlíků jsou
mezi nejefektivnějšími variantami i ty s časovým přizpůsobením intervalů.
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5.6.3.2.5

Rozsah nabídky vlakové dopravya

V případě variant, které se odlišují jen hustotou dopravy jsou varianty s větším provozním výkonem sice
absolutně dražší, přepočítané na provozní výkon však efektivnější. Důležitější je ale, že absolutně dražší
podstatná varianta jízdního řádu bez integrace rychlíků má ve většině variant i menší provozní výkon, než
varianty s integrací rychlíků, zejména s vlakotramvají. Proto jsou rozdíly mezi variantami ve specifických
nákladech větší, a výběr výhodnější varianty pro dopravce a objednavatele je i přínos pro cestující.

Obrázek 95: zohledněné náklady na svazku tratí Severozápad, přepočítané na předpokládaný dopravní výkon,
nezávislý na atraktivitě varianty. Náklady prognózované na cenovou úroveň roku 2017.

Celkové zohledněné náklady činí 1,5 až 2,8 Kč/oskm (viz obrázek 95). Vzhledem k tomu, že nebyl
zohledněn vliv různé atraktivity jednotlivých variant je řazení a poměry hodnot jednotlivých variant stejné,
jako v případě absolutních nákladů.

a

Je třeba úvezt, že v rámci této práce nebylo zohledněno, že atraktivnější varianty mohou způsobit větší
zatížení vlaků. Lze se však očekávat, že učinek potřeba větší přepravní kapacity (kapacitnějších souprav,
než předpokládano ve tvorbě variant) a učinek větších tržeb s prodeje jízdenek (možná i z důvodu ochoty
cestujících platit vyššího jízdného) se vzájemně více nebo méně kompenzují. Odhad vlivu provozního
výkonu na přepravní poptavku by vyžadoval více času a dat pro dopravní modelování, než bylo v rámci
této práce k dispozici.
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5.6.3.3
5.6.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními ukazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 96: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnaváných variantách provozu na svazku tratí Severozápad.
Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládané zatížení v oskm na ujeté místokm dle
varianty) pohybuje se mezi 19% a 45%, a je vidět úzká souvislost s celkovými náklady v absolutních
číslech (viz obrázek 96). V rámci srovnávaných variant je odlišné vytížení do větší míry způsobené
různými velikostmi souprav (největší průměrné soupravy jsou více než třikrát větší, než nejmenší), než
rozdílem v průměrném zatížení jednotlivých vlaků (v rozpětí 60-100 cestujících na vlak).
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5.6.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 97: Specifická spotřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Severozápad. Varianty jsou
seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie je, přepočítáno na z automobilové dopravy známou jednotku, v rozpětí
1,4 až 3,5 l nafty / 100 oskma, přítom je vidět větší vliv průměrného vytížení přepravní kapacity, než
spotřeby trakční energie na přepravní kapacitu (viz obrázek 97). Je také vidět relativně úzká souvislost
mezi spotřebou trakční energie a celkovými náklady jednotlivých variant.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesněji: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm. Možnými důvody pro větší hodnoty v Německu mohou být vyšší traťové rychlosti (viz
výsledky pro svazek Jihovýchod, 5.4.3.3.2) anebo kratší vzdálenosti mezi zastávkami kvůli hustějšímu
osídlení.346

a

Byli i zohlednuté ztráty při výrobě nafty z ropy jako primární nositel energii. Nebyli zohledněné úspory
trakční energii v tramvajovém provozu díky kompanzačních úspor vlakotramvaji.
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5.6.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 98: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnávaných variantách
provozu na svazku tratí severozápad. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahující se pro případy pravidelného spojování souprav na strojvedoucí) je
v rozpětí cca. 32 – 50 km/h (obrázek 98). Každé místo k sezení vozového parku včetně záložních vozidel
je denně použito pro zhruba 130 - 200 oskm. Je vidět mírná souvislost mezi průměrným využitím kapacity
vozového parku a celkovými náklady.
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5.7 Svazek Břeclav – Hodonín
Břeclav – Hodonín
o
o
o
o
o
o

330: Břeclav – Hodonín – Moravský Písek (-Přerov) –40
km
250: Břeclav –Lanžhot – Kúty ŽSRa – 8 km
247: Břeclav - Boří les - Lednice – 12 km
343: Rohatec – Sudoměřice nad Moravou – Veselí nad
Moravou – 19 km
344 (od roku 2007 jako prodloužení trati 343) Veselí nad
Moravou – Vrbovce ŽSR – 19 km
255: Hodonín - Mutěnice – Čejčb – 18 km
257: Mutěnice – Kyjovc – 16 km

Tabulka 24: Přehled o tratích svazku Břeclav - Hodonín.

a

Trať Břeclav – Hohenau – Vídeň nemá mimo Břeclavi žádnou zastávku na území Jihomoravského
kraje, a dopravní potřeby první zastávky na rakouském území (Bernhardsthal) jsou zaměřené především
na Wien. Vlaky na této trati jedou přes Vídeň dál do Wiener Neustadtu, částečně dokonce do PayerbachReichenau a tím jsou součástí, ve smyslu grafikonu složitého systému, předměstské a regionální dopravy
ve Vídni a okolí. Proto není tato trať podle výše uvedených principů tvorby svazků tratí zahrnutá do
svazku Břeclav-Hodonín. Tato přidělení ale nejsou posudkem o malém významu přeshraniční spojení na
této trati, zdá se každopádně jako možné, aby všechny vlaky na této trati končily jízdu až v Břeclavi. Jet
několik kilometrů dál do Břeclavi je provozně jednodušší než obrat a jízda zpět na místní odstavné
nádraží. Osobní provoz na krátkém, málo zatížením úseku přinese značné zlepšení síťové nabídky
železničního systému, a tím umožní na některých relacích mnohem delší cesty, než je délka
přeshraničního úseku. Vzhledem k přestavbě železničního uzlu Břeclav a volným odstavným kapacitám
ve stanici Hohenau po zrušení cukrovaru v této obci, by bylo možné odstavné nádraží v Bernhardsthalu
zcela zrušit.
b
Trať je uvedená zde, protože je v provozu jen v jednom z více scenářů v tomto svazku
c
Trať je uvedena zde, protože jízda Mutěnice – Brno je rychlejší přes Zaječí a jízda Hodonín – Brno je
rychlejší přes Břeclav, něž přes Kyjov, trať proto slouží hlavně pro spojení Hodonín – Kyjov
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5.7.1 Rámcové podmínky pro varianty jízdního řádu a provozu

Obrázek 99: Zeměpisná mapa svazku tratí Břeclav - Hodonín. Mapový podklad: Geo - Mapa země 1:250 000 Česká
347
Republika, barevně upravená . Měřítko: cca. 1:350000.
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5.7.1.1

Geografická a časová charakteristika zatížení348,349

350

Obrázek 100: Zatížení svazku tratí Břeclav - Hodonín. Zdroj: České Dráhy , vlastní výpočty. *: Vzhledem k citlivosti
obchodních údajů Českých Drah jsou počty cestujících uvedené jako podíl na počtu cestujících, dojíždějících do Brna
hl.n.

Tratě v oblasti Břeclav – Hodonín (viz tabulka 24 a obrázek 99) jsou o mnoho méně zatížené, než
předměstské magistrály velkého města Brna. Zatížení trati 330 mezi Břeclaví a Hodonínem odpovídá
pouhých 6 až 7 % cestujících, přijíždějících a odjíždějících do a z Brna (obrázek 100), za průměrný den
v jednom směru zde jede kolem 1500 cestujících, mezi česko-slovenskou hranicí a Břeclaví (trať 250) asi
polovina této hodnoty, mezi Hodonínem a severní hranicí Jihomoravského kraje v Moravském Písku
kolem 1300. Na úseku Břeclav-Hodonín jede cca. 30% cestujících v rychlících (z toho ¾ regionální
cesty), mezi Hodonínem a Moravským Pískem asi 40% (z toho polovina regionální cesty).351
Trať 247 Lednice –Břeclav je co do počtu cestujících téměř zanedbatelná (v provozu jen o několika dny
v týdnu v létě), na úseku trati 255 Čejč – Hodonín jede za průměrný den v jednom směru zhruba 220
cestujících, na trati 257 Mutěnice – Kyjov je doprava toho času zastavena, též na trati Hodonín – Holíč
nad Moravou.
Zatížení trati 343 Hodonín – Rohatec – Strážnice – Veselí nad Moravou činí u Hodonína kolem 250
cestujících za průměrný den v jednom směru, frekvence cestujících roste až do Strážnice postupně na
350 cestujících za průměrný den v jednom směru, ve Strážnici však skokově na 800.
Trať 344 Veselí nad Moravou – Vrbovce je frekventována u Veselí zhruba 400 cestujících za den
v jednom směru, za Lipovou asi 250, a na hranici se Slovenskem byli sečteno jen 30 cestujících za
průměrný den v jednom směru.
Mírný narůst cestujících je do horizontu práce (2015-2018) předpokládán pro dopravu mezi městy
Hodonín, Břeclav a Veselí nad Moravou: 400 za pracovní den a směr navíc na úseku trati 330 Břeclav –
Hodonín, 200 na téže trati severně od Hodonína, na trati 343 300 dodatečných cestujících za pracovní
den v jednom směru mezi Hodonínem a Strážnící a 100 mezi Strážnící a Veselím. Na trati 344 je
předpokládan narůst o 300 cestujících v blízkosti Veselí.
Pro tratě 257 Kyjov – Mutěnice a 255 Hodonín – Čejč byl proveden zvláštní odhad pro scénář, že na
těchto dvou tratích nebude doprava zastavena, ale naopak obnovena a zlepšena 6ti kilometry dlouhou
přeložkou trati s vytvořením uzlové stanice uprostřed Dubňan (místo Mutěnic), krátkou přeložkou
v blízkosti obci Svatobořice - Mistřín a lepším propojením na ostatní tratě v Hodoníně (viz 5.7.1).
S orientací na proudy cestujících a zatížení v autobusové dopravě, prognózované pro rok 2030352, byli
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předpokládáno 1000 cestujících za pracovní den v jednom směru mezi Hodonínem a Dubňany, 600 mezi
Dubňany a Mutěnicemi a 500 mezi Dubňany a Kyjovem a mezi Mutěnicemi a Čejčí.

Obrázek 101: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 330 v regionální dopravě v pracovních dnech pro období
2015 - 2018. Traťové úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějších od Břeclavi (například: "Hrušky zastávka"
znamená úsek Břeclav – Hrušky zastávka)
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Obrázek 102: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 343 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenější od Hodonína (například: "Rohatec kolonie" znamená úsek Rohatec –
Rohatec kolonie)
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Obrázek 103: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 344 v pracovních dnech pro období 2015 - 2018. Traťové
úseky jsou seřazeny podle stanic, vzdálenějších od Veselí (například: "Blatnice pod svatým Antonínkem" znamená
úsek Veselí– Blatnice)
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Obrázek 104: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 250 Břeclav – Kúty v regionální dopravě v pracovních dnech
pro období 2015 - 2018.

Obrázek 105: Odhad absolutní denní variace zatížení trati 257 (Hodonín – Dubňany – Kyjov) a 255 (Hodonín – Dubňany
– Čejč) v pracovních dnech pro období 2015 - 2018.

Geografická a časová charakteristika zatížení na tratích v oblasti Břeclav – Hodonín se liší od okolí Brna
v tom, že součinnost několika středisek (Břeclav, Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou) způsobuje
několik, vzájemně se překrývajících proudů cestujících a tím zpravidla obousměrné denní variace.
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Na trati 330 činí předpokládané zatížení ve špičkách zhruba 200 cestujících za hodinou v jednom směru,
v sedle kolem 100 (viz obrázek 101).
Trať 343 (obrázek 102) má větší špičky před Veselím (cca. 200 cestujících za hodinu v jednom směru
ráno, cca. 170 odpoledne), na rozdíl od hodonínské strany (100 ráno, 75 odpoledne). Mimo těchto špiček
zůstává zatížení zpravidla pod 70 cestujících za hodinu v jednom směru, nejnižší počet v sedle
dopoledne je kolem 40.
Trať 344 má zase jasně jednosměrnou charakteristiku, ranní špička do Veselí dosáhuje hodnoty 130
cestujících za hodinou v jednom směru, odpolední špička zpět kolem 100 (viz obrázek 103). Mimo
špičky100. Mimo špičku je zatížení na úrovni kapacity jednoho motorového vozu, za Velkou nad Veličkou
ještě značně nižší.
Na trati 250 mezi Břeclaví a Kúty přesahuje ranní špičku ve směru Kúty 100 osob za hodinu, jinak jse
špičkové zatížení v řádu 50-70 cestujících za hodinu v jednom směru, v sedle jezdí kolem 30 osob za
hodinu a směr (obrázek 104).
Mezi Dubňany a Hodonínem (Tratě 255/257, obrázek 105) vznikají špičky do 130 cestujících za hodinou
v jednom směru, na ostatních tratích trojúhelníku Hodonín – Kyjov – Čejč jezdí ve špičce 50 – 70 osob za
hodinu v jednom směru, mimo špičku 20 – 40.
Na svazku Břeclav - Hodonín je předpokládán celkový dopravní výkon cca. 215000 (pesimistická
varianta) resp. 255000 (optimistická varianta) osobokilometrů za pracovní den.
5.7.1.2

Infrastrukturní předpoklady353

Obrázek 106: Výchozí stav infrastruktury svazku tratí Břeclav - Hodonín pro období 2015 - 2018. Zdroje: Železniční
354
355
356
Mapa České Republiky , Český statistický úřad , Generel dopravy

Na obrázek 106 jsou zobrázeny současný stav a krajem záměrné výstavby infrastruktury na svazku trati
Břeclav – Hodonín:
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Trať 330 Břeclav – Hodonín – Rohatec - Moravský Písek (-Přerov) byla jako tranzitní koridor
nedávno komplexně modernizována na traťovou rychlost 160 km/h, kapacity je také dost pro
všechny možné varianty v rámci záměrného rozsahu dopravy. Jediné uvažované stavby (kromě
modernizace stanice Břeclav, která také přinese zkrácení jízdních dob a dostatečnou kapacitu
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5.7.1.3

nástupních hran v Břeclavi) jsou zřízení přestupní stanice na křížování s tratí Kyjov – Veselí nad
Moravou a zastávky Mikulčice mezi Lužicemi a Moravskou Novou Vsí.
Trať 250 Kúty – Lanžhot – Břeclav je také součástí VI.panevropského koridoru a byla zde
v posledních měsicích ukončena modernizace, kapacita na této trati je také dostatečná.
Jednokolejná, neelektrifikovaná trať 343 (Hodonín –) Rohatec – Sudoměřice nad Moravou Veselí nad Moravou je navrhována k naléhavé modernizaci (zejména zabezpečovací zařízení),
výhledově i k elektrizaci, kapacita je dostatečná pro hodinový takt, možná i víc.
Hraniční přechod Hodonín – Holíč nad Moravou bude nadále udržován pro mimořádnosti, to
znamená pro odklonovou dopravu, osobní doprava je zde současně zastavena.
U tratí 255/257 Hodonín – Mutěnice – Čejč, Mutěnice – Kyjov a 247 (Břeclav-)Boří les – Lednice
lze spíše očekávat zrušení, než jakoukoliv modernizaci. Tratě Hodonín – Mutěnice a Mutěnice –
Kyjov by mohly mit opodstatnění v případě přeložky ve smyslu lepší obsluhy města Dubňany
(6600 obyvatel).
Existuje relativně dlouhá vlečka Rohatec - Ratiškovice
Záměrný rozsah dopravy357

358

Obrázek 107: Záměrný rozsah nabídky osobní dopravy na tratích svazků Břeclav - Hodonín. Zdroj: Generel dopravy
vlastní výpočty.

,

Krajem záměrné hustoty osobní dopravy na jednotlivých tratích svazku Břeclav - Hodonín jsou zobrázeny
na obrázek 107. Na trati 330 Břeclav – Hodonín – Rohatec má být hustota regionální osobní dopravy
zhruba dvojnásobná, čímž bude dosažen půlhodinový takt mezi Břeclaví a Rohatcem, tvořený linkami
Břeclav- Moravský Písek a Břeclav – Veselí nad Moravou. Narůst frekvence vlaků mezi Rohatcem a
Moravským Písku je proto o něco nižší, pro úplný hodinový takt musí být počet spojů zvýšen o polovinu.
Hodinový takt po celý den znamená pro trať 343 Rohatec – Sudoměřice nad Moravou narůst o 50%, pro
úsek Sudoměřice nad Moravou – Veselí nad Moravou narůst o 20%.
Stejný interval vlaků má být dosažen i na v současnosti málo frekventované trati 344 Veselí nad Moravou
– Vrbovce, jde tam o zvýšení počtu vlaků o 80% (do Javorníku nad Veličkou) resp. 180% (dále do
Vrbovců).
Frekvence vlaků na trati 250 Břeclav – Kúty má být mírně zvýšena k docílení celého hodinového taktu,
přes přechod Sudoměřice nad Moravou – Skalice na Slovensku má nadále jezdit pět vlaků denně.
Na trati 255 v úseku Čejč – Hodonín má být podle KORDISu359 osobní doprava kvůli velké souběžné
autobusové dopravě zastavena, také nemá být nadále dotována (současně v podstatě pouze rekreační)
doprava na trati 247 Břeclav – Lednice pod titulem „dopravní obslužnost“. Na trati 257 Mutěnice – Kyjov
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už není osobní doprava, trať je SŽDC navrhována ke zrušení. Hraniční přechod Hodonín – Holíč nad
Moravou se udržuje jen pro případ mimořádností (zejména odklony ze sousedních přechodů). KORDIS a
Generel dopravy současně potvrzují, že v oblasti Hodonín – Veselí nad Moravou (a dále ve Zlínském kraji
směrem do Uherského Hradiště) je značně husté osídlení a pohyblivosti obyvatelstva je dán značný
potenciál pro železniční příměstskou dopravu aspoň na trati Hodonín – Rohatec – Sudoměřice nad
Moravou – Strážnice – Veselí nad Moravou (a dále mimo Jihomoravský kraj do Uherského Hradiště a
Uherského Brodu). Proto je v této oblasti počítano se dvěma scenáři provozu infrastruktury (viz 5.7.1)
Provozní výkon na celém svazku tratí Břeclav - Hodonín se má zvětšit o 45% z 22 na 31 tisíc
vlakokilometrů za týden v regionální dopravě, rozsah rychlíkové dopravy zůstává zhruba stejný. Tabulka
25 ukazuje rozmezí provozních výkonů pro tvorbu variant s nebo bez integrace rychlíkové dopravy pod
podmínkou, že provozní výkon nesmí být o více než 25% odchylný oproti Generelu dopravy:

Svazek trati Břeclav - Hodonín
regionální
doprava 2013

dálková
doprava 2013

regionální
doprava 2020 2030

Suma svazek trati
Břeclav - Hodonín

Status quo dálková
doprava bez
EC

Břeclav - Hodonín
Hodonín Rohatec
Rohatec Moravský Písek
Hodonín Mutěnice
Mutěnice - Kyjov
Rohatec Sudoměřice n.M.
Sudoměřice n.M. Veselí n.M.
Veselí n.M. Javorník nad
Veličkou
Javorník nad
Veličkou Vrbovce
Sudoměřice n.M. Skalica na
Slovensku
Břeclav - Lanžhot
Lanžhot - Kúty
Břeclav - Lednice

Status quo regionální
doprava

Trať

Provozní výkon ve vlakokilometrech za týden (suma obou směrů)

4180

2240

9720

2240

10080

7290

12150

8970

14950

1778

784

3402

784

3528

2551,5

4252,5

3139,5

5232,5

1989

1456

3042

1456

3276

2281,5

3802,5

3373,5

5622,5

1750
1120

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

850

0

1260

0

1260

945

1575

945

1575

2968

0

3528

0

3528

2646

4410

2646

4410

2717

0

4788

0

4788

3591

5985

3591

5985

364

0

1008

0

1008

756

1260

756

1260

198
1616
1760
104

0
224
280
0

180
2016
2520
0

0
672
840
0

180
2016
2520
0

135
1512
1890
0

225
2520
3150
0

135
2016
2520
0

225
3360
4200
0

3480

504

4536

1512

4536

23598

39330

28092

46820

Rozpětí pro varianty Rozpětí pro varianty s
bez integraci
integraci rychlíkové
rychlíkové dopravy
dopravy
Minimum Maximum Minimum Maximum

360

Tabulka 25: reálné provozní výkony na svazků tratí Břeclav - Hodonín. Zdroj: Generel dopravy

5.7.1.4

, vlastní výpočty.

Přestupní uzly vlak – bus v rámci IDS361,362

Do oblasti svazku tratí Břeclav – Hodonín zatím nezasáhl IDS JMK, obsluha území mezi železničními
tratěmi integrovanou dopravou by mohla být zajištěna přes přestupní uzly, uvedené v tabulce 26.
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Svazek tratí Břeclav - Hodonín
Uzel
vybranné obsloužené obce
Kyjov
Archlebov, Ždanice, Žeravice, Milotice, příp. Svatoboříce - Mistřín
Břeclav
Poštorná, Charvátská Nová Ves, Lednice, Moravský Žižkov, Kostice, Tvrdonice
Hodonín
Dolní Bojanovice, Prušanky, Ratíškovice, Vacenovice, příp. Dubňany, Mutěnice, Holič
Moravská Nová Ves Prušánky, Tvrdonice
Čejč
Klobouky u Brna, Ždánice, Šardice
Bzenec
Domanín, Žeravice, příp. Strážnice
Veselí nad Moravou Ostrožská Lhota, Kněždub
Moravský Písek
Domanín, příp. Uherský Ostroh
Tabulka 26: přestupní uzly vlak - bus na svazku Břeclav - Hodonín v rámci IDS. Zdroje: Generel dopravy, studie
proveditelnosti IDS Břeclav - Hodonín.

5.7.2 Srovnávané varianty jizdního řádu a provozu
Obecné rámcové podmínky na svazku Břeclav – Hodonín jsou přípoje rychlíků v symetrickém taktovém
uzlu Přerov (celá sudá hodina), a přípoje ve směru Brno (rychlík) a Znojmo v nesymetrickém uzlu
Břeclav. Jinak bylo na tomto svazku počítano s dvěma zcela odlišnými variantami scénářů provozovaní
sítě:


Optimistický scénář spočívá v obnově osobní dopravy na trati Mutěnice – Kyjov včetně 6 km
dlouhé přeložky tratě Hodonín – Mutěnice, ke zřízení uzlové stanice poblíž centra města
Dubňany, případně i s přeložkami v blízkosti obce Svatobořice – Mistřín (viz obrázky 108 a 109).
Dále bylo počítáno s obnovou osobní dopravy na trati Hodonín – Holíč tak, že vlaky Hodonín –
Veselí nad Moravou jsou vedeny přes města Holíč a Skalica, čímž je obsloužen mnohem větší
počet obyvatel, než vedením vlaků přes 5 km a zhruba 6 minut kratší trať přes Rohatec. Kromě
zastavení osobní dopravy na úseku Rohatec – Sudoměřice nad Moravou nezahrnuje tato
varianta osobní vlaky na úseku Hodonín – Bzenec-křížení. Tím ztrácí Rohatec zastávka a
Rohatec kolonie svou obsluhu, Bzenec-přívoz je nahrazen novou stanicí Bzenec-kříženía, ve
stanici Rohatec mají zastavovat rychlíky. Na úseku Břeclav – Hodonín jedou tři vlaky za hodinub,
jeden z nich projíždějící, aby byly zaručeny v Hodoníně i v Břeclavi všechny důležité přípoje.
Optimistická varianta se dále rozvětvuje na dvě podvarianty podle variant na svazku Jihovýchod:
o

o

V případě, že na svazku Jihovýchod nebudou rychlíky integrované do regionální dopravy,
dorazí vlaky ze směru Zaječí – Čejč včas do Dubňan, aby zde byl přípoj na vlaky Kyjov –
Hodonín nebo vedení skupinových vlaků Hodonín – Čejč(- Zaječí)/Kyjov. V tomto případě
je možné i křižování vlaků ve stanici Čejč, pak ovšem není v Dubňanech přípoj na relaci
Čejč – Kyjov.
V případě integrace rychlíků na svazku Jihovýchod se mění časová poloha vlaků Zaječí –
Čejč přesně o půl hodinu, v tomto případě jsou vedeny přímé linky Hodonín – Čejč –
Zaječí a Hodonín – Kyjov. Aby byly v Dubňanech zabezpečeny přípoje i na relaci Čejč –
Kyjov je potřeba zhruba o 5 minut zkrátit jízdní dobu na úseku Zaječí – Dubňany, což
vyžaduje křižování vlaků zhruba na půl cesty mezi Čejčí a Mutěnicemi. Vzhledem k
menšímu významu a zatížení této trati, zde není předpokládáno zvoukolejnění celého,
osm kilometrů dlouhého úseku Čejč – Mutěnice, avšak pouze zřízení 2km dlouhého
dvoukolejného úseku.

a

Stanice Bzenec-křížení zjednodušuje tvorbu jízdních řadu na tolik, že bylo s ni počítano přesto, že má
podle generelu dopravy být výstavena jen po horizontu práce.
b
„vlaky za hodinou“ je rozumět jako páry vlaků za hodinou resp. vlaky za hodinou a směr.
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Obrázek 108: Možné polohy přeložek trati v oblasti Dubňaň, případně i v oblasti obce Svatobořice - Mistřín, variantně
zdvoukolejnění úseku mezi Čejčí a Mutěnicemi. Fialovou barvou jsou označeny nové traťové úseky a možné polohy
stanic a zastávek, červenou (jen na prvním obrázku) stávající tratě, modrými symboly kamer perspektivy snímků na
363
364
příští stránce. Zdroje: Mapy: Mapa online ČR , ortofotomapy: www.mapy.cz .
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Obrázek 109: Současná podoba areálu, kde by bylo možno zřídit novou stanice Dubňany. Vlastní snímky z května 2007.



Pesimistický scénář počítá se zastavením osobní dopravy na úseku Hodonín – Čejč, již dnes v
osobní dopravě neprovozované tratě Mutěnice – Kyjov a Hodonín – Holíč nadále zůstávají bez
osobní dopravy, vlaky Hodonín – Veselí nad Moravou jsou nadále vedeny přes Rohatec, doprava
přes hraniční přechod Sudoměřice nad Moravou zůstava na zanedbatelné úrovni a není
zohledněna. Na celé trati 330 Břeclav – Bzenec-křížení (-Staré Město u.u.H. – Přerov) jezdí jen
jeden zastávkový vlak a jeden rychlík za hodinou.

Trať 247 Boří les – Lednice je v obou scenářích předpokládána jako turistická mimo systém a financování
regionální dopravní obslužnosti. Bylo by sice myslitelné oživení provozu na trati 247 za účelem rychlého
spojení z Lednic a Charvatské Nové Vsi na nádraží v Břeclavi, vzhledem ke vzdálenosti do středisek
sídel Lednice, Charvatská Nová Ves a Poštorná se však zdá, že souběžná autobusová doprava je
nenahraditelná a proto je potřebná modernizace trati považována za nerealistickou. Nejasná budoucnost
trati Hodonín – Čejč a s tím související dva scénáře jsou i důvodem, proč jsou svazky Jihovýchod a
Břeclav-Hodonín rozděleny v Čejči, a ne v uzlové stanici Mutěnice.
Celkem bylo vytvořeno 18 variant, které se kromě nahoře uvedených podstatných variant taktového
jízdního řádu rozlišují následovně:
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o

o

Přestupy v Břeclavi, Hodoníně, Kútech a ve Veselí nad Moravou, nebo přímé vlaky (Přerov-)
Staré Město u Uherského Hradiště – Hodonín – Břeclav – Kúty – Holíč, Břeclav – Hodonín –
Veselí nad Moravou (případně –Vrbovce), nebo i Čejč/Kyjov – Břeclav.
Přizpůsobení kapacit souprav:
o jen na konečných stanicích Břeclav, Hodonín, Přerov, Veselí n.M. a Vrbovce (částečně i
malými vozidly)
o nebo i na mezilehlých stanicích Hodonín, Strážnice, Veselí n.M. a Lipov (částečně i
malými vozidly)

Celistvý a podrobný popis srovnávaných variant jízdního řádu začiná na příšti stránce.

218

zkratka
P/|<.>|/1
P/<.>/1

P/|--|/1

BH-2
BH-3

BH-1

čislo

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

podstatná varianta jízdního řádu
obrázek

popis

kapacity vozidel (míst k sezení) a případné časové
přizpůsobení přepravní kapacity

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Břeclav - Hodonín
- (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 150,
Hodonín - (zastávkově) - Staré Město 80, Břeclav - Hodonín
125, Břeclav - Kúty 100, Hodonín - Veselí n.M. 200, Veselí
n.M. - Vrbovce 100

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Břeclav - Hodonín 65, dalších 65 5.30 - 9.30 a
12.30 - 17.30 v obou směrech. Hodonín - Veselí 65, dalších
65 5.30 - 9.30 a 12 - 19, dalších 65 6 - 8.30 a 14.30 - 17.30,
vždy ve směru Veselí n.M. Veselí - Vrbovce 65, dalších 45
pesimistická varianta (zastavení provozu 5.30 - 8.30 a 14 - 18 ve směru Veselí n.M., Břeclav Hodonín - Čejč), přestupy ve Veselí
Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*)
n.M., Hodoníně, Břeclavi a Kútech. V
celý den 150, Hodonín - (zastávkově) - Staré Město celý den
Břeclavi přípoj na relaci - Hodonín 80, Břeclav - Kúty celý den 100.
Brno (osobní vlak) jen ve variantách
s integrací rychlíků na svazku
Jihovýchod
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Břeclav - Hodonín 65, dalších 65 5.30 - 9.30 a 12.30 17.30 v obou směrech. Břeclav - Hodonín - (částečně
projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 100, dalších 65 jen
Hodonín - Přerov 5.30 - 7 a 13.30 - 17 v obou směrech.
Hodonín - Veselí 65, dalších 65 Hodonín - Veselí n.M. 5.30 9.30 a 12 - 19 v obou směrech (v době 5.30 - 6, 8 - 9.30 a 12
- 15, 16 - 19 však jen Strážnice - Veselí n.M.), dalších 65
Strážnice - Veselí n.M. 6 - 8.30 a 14.30 - 17.30 ve směru
Veselí n.M.. Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších 45 5.30 - 8.30
a 14 - 18 ve směru Veselí n.M. Hodonín - (zastávkově) Staré Město celý den 80, Břeclav - Kúty celý den 100.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Břeclav - Hodonín
- (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 200,
Břeclav - Hodonín zastávkově 65, Břeclav - Hodonín
projíždějící 100, Břeclav - Kúty 100, Hodonín - Vrbovce 200,
Hodonín - Kyjov 65, Hodonín - Čejč 80.
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optimistická varianta (znovuzprovoznění
Hodonín - Holíč a Kyjov - Dubňany,
přeložka trati Hodonín - Dubňany Mutěnice), vedení vlaků Hodonín Veselí n.M. Přes Holíč a Skalici,
přestupy v Hodoníně, Břeclavi a Kútech.
Předpoklad varianty s integrací rychlíků
na svazku tratí Jihovýchod, v Břeclavi
žádný přípoj na relaci Hodonín - Brno
(spěšný vlak, zastavující i v Ladné,
Podivíně a Rakvicích). Vyžaduje
dvoukolejný úsek mezi Čejčí a
Mutěnicích.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Hodonín - Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších 65
5.30 - 9.30, 12 - 19 v obou směrech, dalších 65 6 - 8.30,
14.30 - 17.30 ve směru Vrbovce. Břeclav - Hodonín (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) celý den
200, Břeclav - Hodonín zastávkově celý den 65, Břeclav Hodonín projíždějící celý den 100, Břeclav - Kúty celý den
100, Hodonín - Kyjov 65, Hodonín - Čejč 80.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré
Město ( - Přerov*) 100, dalších 100 jen Hodonín - Přerov
5.30 - 9 a 13 - 16.30 v obou směrech, Hodonín - Holíč Veselí n.M. Vrbovce 65, dalších 65 jen Hodonín - Veselí n.M.
5.30 - 9.30 v obou směrech a 12 - 19, dalších 65 jen
Strážnice - Lipov 5.30 - 8.30, 14 - 18 v obou směrech.
Břeclav - Hodonín zastávkově celý den 65, Břeclav Hodonín projíždějící celý den 100, Břeclav - Kúty celý den
100, Hodonín - Kyjov 65, Hodonín - Čejč 80.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Břeclav - Hodonín
- (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 200,
Břeclav - Hodonín zastávkově 65, Břeclav - Hodonín
projíždějící 100, Břeclav - Kůty 100, Hodonín - Vrbovce 200,
Hodonín - Kyjov 125, Dubňany - Čejč 80.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Hodonín - Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších 65
optimistická varianta (znovuzprovoznění 5.30 - 9.30, 12 - 19 v obou směrech, dalších 65 6 - 8.30,
Hodonín - Holíč a Kyjov - Dubňany,
14.30 - 17.30 ve směru Vrbovce. Břeclav - Hodonín přeložka trati Hodonín - Dubňany (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) celý den
Mutěnice), vedení vlaků Hodonín 200, Břeclav - Hodonín zastávkově celý den 65, Břeclav Veselí n.M. Přes Holíč a Skalici,
Hodonín projíždějící celý den 100, Břeclav - Kúty celý den
přestupy v Hodoníně, Břeclavi a Kútech. 100, Hodonín - Kyjov 65, dalších 65 5.30 - 9 a 12.30 a 18.00
Předpoklad varianty bez integrace
ve směru Hodonín, Dubňany - Čejč celý den 80.
rychlíků na svazku trati Jihovýchod, v
Břeclavi přípoj na relaci Hodonín - Brno
(osobní vlak), zato v Dubňanech není
přípoj Čejč - Kyjov.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré
Město ( - Přerov*) 100, dalších 100 jen Hodonín - Přerov
5.30 - 9 a 13 - 16.30 v obou směrech, Hodonín - Holíč Veselí n.M. Vrbovce 65, dalších 65 jen Hodonín - Veselí n.M.
5.30 - 9.30 v obou směrech a 12 - 19, dalších 65 jen
Strážnice - Lipov 5.30 - 8.30, 14 - 18 v obou směrech.
Břeclav - Hodonín zastávkově celý den 65, Břeclav Hodonín projíždějící celý den 100, Břeclav - Kúty celý den
100, Hodonín - Kyjov 65, dalších 65 5.30 - 9 a 12.30 a 18.00
ve směru Hodonín, Dubňany - Čejč celý den 80.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Holíč - Kúty Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( Přerov*) 150, Hodonín - (zastávkově) - Staré Město 80,
Břeclav - Kúty 100, Břeclav - Hodonín - Veselí n.M. 200,
Veselí n.M. - Vrbovce 100.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Břeclav - Hodonín - Veselí n.M. 65, dalších 65
5.30 - 9.30 a 12 - 19 v obou směrech, dalších 65 6 - 8.30 a
14.30 - 17.30 ve směru Veselí n.M., Veselí n.M. - Vrbovce
pesimistická varianta (zastavení provozu
65, dalších 45 5.30 - 8.30 a 14 - 18 ve směru Veselí n.M.
Hodonín - Čejč), přímé vlaky Veselí n.M.
Holíč - Kúty - Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Hodonín - Břeclav (motorovým
Staré Město ( - Přerov*) celý den 150, Hodonín pohonem pod trolejí) a Staré Město u
(zastávkově) - Staré Město celý den 80, Břeclav - Kúty celý
Uherského Hradiště - Břeclav - Kúty den 100.
Holíč. V Břeclavi přípoj na relaci Hodonín - Brno (osobní vlak) jen v
případě varianty s integrací rychlíků na
svazku trati Jihovýchod.
celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Holíč - Kúty - Břeclav - Hodonín - (částečně
projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 100, dalších 65 jen
Hodonín - Přerov 5.30 - 7 a 13.30 - 17 v obou směrech.
Břeclav - Hodonín - Veselí n.M. 65 dalších 65 5.30 - 9.30 a
12 - 19 v obou směrech, dalších 65 jen Strážnice - Veselí
n.M. 6 - 8.30 a 14.30 - 17.30 ve směru Veselí n.M.. Veselí
n.M. - Vrbovce 65, dalších 45 5.30 - 8.30 a 14 - 18 ve směru
Veselí n.M.. Hodonín - (zastávkově) - Staré Město celý den
80.

žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Holíč - Kúty Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( Přerov*) 200 + 80 Břeclav - Čejč, Břeclav - Hodonín
projíždějící 65 + 65 Břeclav - Kyjov, Břeclav - Kůty 100,
Břeclav - Hodonín - Vrbovce 200.
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optimistická varianta (znovuzprovoznění
Hodonín - Holíč a Kyjov - Dubňany,
přeložka trati Hodonín - Dubňany Mutěnice), vedení vlaků Hodonín Veselí
n.M. přes Holíč a Skalici, přímé vlaky
Vrbovce - Veselí n.M. - Hodonín Břeclav (motorovým pohonem pod
trolejí) a Staré Město u Uherského
Hradiště - Břeclav - Kúty - Holíč, přímé
vozy Kyjov - Břeclav a Čejč - Břeclav.
Předpoklad varianty s integrací rychlíků
na svazku tratí Jihovýchod, v Břeclavi
žádný přípoj na relaci Hodonín - Brno
(spěšný vlak, zastavující v Ladné,
Podivíně a Rakvicích). Vyžaduje
dvoukolejný úsek mezi Čejčí a
Mutěnicemi.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Břeclav - Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších 65
5.30 - 9.30 a 12 - 19 v obou směrech, dalších 65 6 - 8.30,
14.30 - 17.30 ve směru Vrbovce. Holíč - Kúty - Břeclav Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*)
celý den 200 + 80 Břeclav - Čejč, Břeclav - Hodonín
projíždějící celý den 65 + 65 Břeclav - Kyjov.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Holíč - Kúty - Břeclav - Hodonín - (částečně
projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 100 + 80 Břeclav Čejč, dalších 100 jen Hodonín - Přerov 5.30 - 9 a 13 - 16.30
v obou směrech, Břeclav - Hodonín - Holíč - Veselí n.M. Vrbovce 65, dalších 65 jen Hodonín - Veselí n.M. 5.30 - 9.30
v obou směrech a 12 - 19, dalších 65 jen Strážnice - Lipov
5.30 - 8.30, 14 - 18 v obou směrech. Břeclav - Hodonín
projíždějící celý den 65 + 65 Břeclav - Kyjov.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Holíč - Kúty Břeclav - Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( Přerov*) 200, Břeclav - Hodonín projíždějící 65 + 65 Břeclav
- Kyjov + 80 Břeclav - Čejč, Břeclav - Kúty 100, Břeclav Hodonín - Vrbovce 200.
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optimistická varianta (znovuzprovoznění
Hodonín - Holíč a Kyjov - Dubňany,
přeložka trati Hodonín - Dubňany Mutěnice), vedení vlaků Hodonín Veselí
n.M. přes Holíč a Skalici, přímé vlaky
Vrbovce - Veselí n.M. - Hodonín Břeclav (motorovým pohonem pod
trolejí) a Staré Město u Uherského
Hradiště - Břeclav - Kúty - Holíč, přímé
vozy Kyjov - Břeclav a Čejč - Břeclav.
Předpoklad varianty bez integrace
rychlíků svazku tratí Jihovýchod, v
Břeclavi přípoj na relaci Hodonín - Brno
(osobní vlak), zato v Dubňanech není
přípoj Čejč - Kyjov.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit na
konečných: Břeclav - Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších 65
5.30 - 9.30 a 12 - 19 v obou směrech, dalších 65 6 - 8.30,
14.30 - 17.30 ve směru Veselí n.M.. Holíč - Kúty - Břeclav Hodonín - (částečně projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*)
celý den 200, Břeclav - Hodonín projíždějící celý den 65 + 65
Břeclav - Kyjov + 80 Břeclav - Čejč, Břeclav - Kúty celý den
100.

celý den stejné intervaly, přizpůsobení kapacit i na
cestě: Holíč - Kúty - Břeclav - Hodonín - (částečně
projíždějící) - Staré Město ( - Přerov*) 100, dalších 100 jen
Hodonín - Přerov 5.30 - 9 a 13 - 16.30 v obou směrech,
Břeclav - Hodonín - Holíč - Veselí n.M. - Vrbovce 65, dalších
65 jen Hodonín - Veselí n.M. 5.30 - 9.30 v obou směrech a
12 - 19, dalších 65 jen Strážnice - Lipov 5.30 - 8.30, 14 - 18
v obou směrech. Břeclav - Hodonín projíždějící celý den 65 +
65 Břeclav - Kyjov + 80 Břeclav - Čejč.

*: počítá se s nějakou formou zesílení severně od Starého Města u Uherského Hradiště, neboť tam je zatížení značně větší. Jednou možnosti by byly přímé
linky Přerov - Zlín a Přerov - Úherský Brod.
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5.7.3 Nákladová efektivnost variant jízdního řádu a provozu
Všechny níže uvedené hodnoty jsou v prognózované cenové úrovni roku 2017. Nejsou zohledněny tržby
z prodeje jizdenek, ani některé drobnější prvky nákladů (viz 3.7). Čísla v procentech jsou použita
následovně:




5.7.3.1

Jestliže není uvedeno jinak, vztahují se „rozdíly mezi variantami“ nebo „úspory“ vždy na větší
hodnotu (dražší varianta = 100%)
„B má o 20% menší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% výhodnější než A“ znamená:
A = 100%, B = 80%
„B má o 20% větší náklady oproti A“ nebo „B je o 20% dražší než A“ znamená:
A = 100%, B = 120%
Celkové (zohledněné) náklady obecně

Celkové zohledněné náklady provozu na svazku tratí Břeclav-Hodonín (obrázek 110) jsou dle variant
v rozpětí 140 až 170 mil. Kč/rok v pesimistickém scénáři rozvoje provozované infrastruktury (varianty /1)
a 185 až 265 mil. Kč/rok v optimistickém scénáři (varianty /2 a /3).
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Obrázek 110: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku tratí Břeclav-Hodonín a provozní
výkon jednotlivých variant ve vlakokilometrech. Případné kompenzační redukce souběžné autobusové dopravy jsou
zobrazeny ve spodní části sloupce pod nulou, aby konečná výška konce sloupce odpovídala skutečným nákladům
varianty po odečtu kompenzačních úspor. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Obrázek 111: celkové zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu na svazku trati Břeclav-Hodonín,
přepočítano na jeden vlkm. Náklady prognózované na cenovou úroveň roku 2017. V tomto diagramu nejsou zobrazeny
ani kompenzační úspory redukcí souběžné autobusové dopravy, ani provozní výkony autobusové dopravy.

Specifické náklady činí bez zohlednění souběžné autobusové dopravy (ani jejích nákladů a výkonů)
v pesimistickém scenáři 83 až 102 Kč/vlkm, v optimistickém scénáři 99 až 132 Kč/vlkm (viz obrázek 111).
Pro srovnání: Některé příklady objednavatelem dopravy uhrazených dotací pro veřejnou železniční
dopravu365,366,367 jsou v relaci 60 – 100 Kč/vlkm v případě regionální dopravy a 100 – 170 Kč/km v případě
rychlíků (všechny hodnoty již přepočítány na předpokládanou úroveň cen k horizontu práce). Jedná se
však o čisté dotace, to znamená, že tržby z prodeje jízdenek zůstanou dopravcům.
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5.7.3.2
5.7.3.2.1

Náklady podle variant jizdního řádu a provozu
Scénáře rozvoje provozované infrastruktury

Největší vliv na celkové zohledněné náklady, jak absolutně, tak i relativně, má otázka, jaké tratě mají být
v budoucnu provozovány: Varianty, které počítají s provozem na tratích Hodonín – Holíč (místo Rohatec
– Sudoměřice), Hodonín – Kyjov a Hodonín – Čejč s přeložkami v oblasti Dubňan a Svatobořic – Mistřína
mají náklady ve výši cca. 150% nákladů variant se současným stavem minus zastavení provozu Čejč –
Hodonín. Rozdíl v absolutních nákladech ve výši zhruba 75 mil. Kč/rok je způsoben především
periodizovanými náklady na výstavbu infrastruktury ve výši cca. 60 mil. Kč/rok, se zohledněním možných
úspor díky redukci souběžné autobusové dopravya se sníží rozdíl mezi jinak podobnými variantami na
cca. 45 mil. Kč/rok.
Ve specifických nákladech je nejefektivnější varianta rozsáhlejšího scénáře o 20% dražší oproti
nejefektivnější variantě pesimistického scénáře, rozdíl v nejdražších variantách činí 30% (vztahuje se na
úspornější scenář). Nejefektivnější varianta optimistického scenáře je o něco výhodnější, než nejdražší
pesimistického scenáře. Přitom nebyly zohledněny možné úspory v souběžné autobusové dopravě,
neboť nebyly zohledněny provozní výkony této autobusové dopravy.
5.7.3.2.2

Naváznost mezi hlavní a vedlější tratí

Jinak stejné varianty jsou s přestupy většinou levnější, než s přímými linkami (motorové trakce), rozdíl je
většinou v řádu 5 až 10%, u nejdražších variant je rozdíl vyšší, u efektivnějších nižší. Vyjímkou jsou
nejlevnější dvě varianty, kde je bezpřestupní varianta jen nepatrně výhodnější.
5.7.3.2.3

Časové přizpůsobení přepravní kapacity

Potenciální úspory díky časovému přizpůsobení přepravní kapacity jsou na tomto svazku o něco menší,
než na ostatních: v pesimistickém scenáři jsou varianty s dělením a posilováním souprav na konečných
stanicích o 9-12%, s přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků i na mezilehlých stanicích o 16-20%
výhodnější, než varianty se stejnou přepravní kapacitou po celý den, podobná je situace i ve variantách
optimistického scenáře. Varianty s časovým přizpůsobením kapacit jednotlivých vlaků většinou vyžadují
neobvykle malé soupravy. Menší význam časového přizpůsobení přepravních kapacit oproti jiným
svazkům může být způsoben buď nižším počtem cestujících vůbec a tím častějšími případy, že kvůli
minimální velikosti soupravy již nelze přizpůsobit kapacitu vlaku, ale i obousměrné špičky mezi městy
Břeclav, Hodonín a Veselí nad Moravou, které způsobují vyrovnanější denní variace zatížení.
5.7.3.2.4

Rozsah nabídky vlakové dopravyb a přizpůsobení variantám na svazku Jihovýchod

V optimistickém scenáři jsou dvě podstatné varianty jizdního řádu dle zvolené varianty na svazku tratí
Jihovýchod. Varianty /2 bez integrace rychlíků na svazku Jihovýchod májí o cca. 4% menší provozní
výkon oproti variantám /3 s integrací rychlíků na svazku Jihovýchod, která má půlhodinový takt na úseku
Hodonín – Dubňany a tím i přípoje na relaci Čejč – Kyjov. Varianty /3 jsou o zhruba 4% dražší a mají tím
téměř stejné specifické náklady. V absolutních číslech činí rozdíl 6 až 8 mil Kč/rok. Na svazku Jihovýchod
(viz 5.4.3.2.1) mají však varianty s integrací rychlíků zhruba 50 mil. Kč/rok nižší náklady, než varianty bez
integrace rychlíků, to znamená, že v případě optimistického scenáře by byla levnější, a i díky více
přípojům a větším provozním výkonům pro cestujcích atraktivnější varianta s integrací rychlíků na svazku
Jihovýchod a na to přizpůsobená varianta na svazku Břeclav – Hodonín.

a

O metodice výpočtu úspor z redukce souběžné autobusové dopravy viz 3.6.3, 4.6 a příloha E.IV.b
Je třeba uvest, že v rámci této práce nebylo zohledněno, že atraktivnější varianty mohou způsobit větší
zatížení vlaků. Lze však očekávat, že potřeba větší přepravní kapacity (kapacitnějších souprav, než bylo
předpokládano při tvorbě variant) a účinek větších tržeb z prodeje jízdenek (možná i z důvodu ochoty
cestujících platit vyšší jízdné) se vzájemně více nebo méně kompenzují. Odhad vlivu provozního výkonu
na přepravní poptávku by vyžadoval více času a dat pro dopravní modelování, než bylo v rámci této
práce k dispozici.
b
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Obrázek 112: zohledněné náklady na svazku tratí Břeclav-Hodonín, přepočítané na předpokládaný dopravní výkon.
Nejsou zohledněny ani kompenzační úspory redukce souběžné autobusové dopravy, ani dopravní výkon této
autobusové dopravy. Náklady prognózovány na cenovou úroveň roku 2017.

Celkové zohledněné náklady činí 1,8 až 3,4 Kč/oskm (viz obrázek 112), stejně jako na ostatních
svazcích nebyl zohledněn vliv různé atraktivity jednotlivých variant uvnitř jednotlivých scénářů, bylo však
počítano s větším dopravním výkonem v případě optimistického scénáře (převzetí části autobusových
cestujících na současně jedoucích linkách). Přesto jsou náklady na jeden osobokilometr v optimistickém
scénáře vyšší, než v pesimistickém. Nebyly zohledněny úspory z důvodu redukce souběžné autobusové
dopravy, ani dopravní výkon této autobusové dopravy.
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5.7.3.3
5.7.3.3.1

Souvislost nákladové efektivnosti s některými nefinančními ukazately
Vytížení přepravní kapacity

Obrázek 113: průměrné vytížení přepravní kapacity ve srovnávaných variantách provozu na svazku tratí BřeclavHodonín. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrné vytížení přepravní kapacity (poměr předpokládaného zatížení v oskm na ujeté místokm dle
varianty) se pohybuje mezi 23% a 46% (viz obrázek 113). To je přesto, že celkové zatížení je na tomto
svazku nejnižší, nadprůměrné a potvrzuje zvýhodnění provozu obousměrnými špičkami. Průměrná
velikost soupravy činí 90 až 180 míst, rozpětí průměrného počtu cestujících na vlak je velmi malé, je jich
minimálně 40, maximálně 50. Uvnitř scénáře je vidět úzká souvislost mezi celkovými náklady a
průměrným vytížením vlaků.
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5.7.3.3.2

Spotřeba trakční energie

Obrázek 114: Specifická spotřeba primární energie srovnávaných variant provozu na svazku Břeclav-Hodonín. Varianty
jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Spotřeba primární trakční energie je, přepočítano na z automobilové dopravy známou jednotku, v rozpětí
2,1 až 3,0 l nafty / 100 oskma, přitom je vidět větší vliv průměrného vytížení přepravní kapacity, než
spotřeby trakční energie na přepravní kapacitu (viz obrázek 114). Finančně výhodnější varianty podle
absolutních celkových nákladů mají uvnitř variant stejného scenáře celkově i menší spotřebu trakční
energie.
Podle studie o spotřebě primární energie veřejnou dopravou činí tento ukazatel (přesnější: l benzin / 100
km) pro veřejnou dopravu v Německu pro S-Bahn 3,8, pro Regionalexpress 4,6 a pro Regionalbahn 5,4
l/100 oskm. Možnými důvody pro větší hodnoty v Německu mohou být vyšší traťové rychlosti (viz
výsledky pro svazek Jihovýchod, 5.4.3.3.2) anebo kratší vzdálenosti mezi zastávkami kvůli hustějšímu
osídlení.368

a

Byli i zohlednuté ztráty při výrobě nafty z ropy jako primární nositel energii
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5.7.3.3.3

Oběhová rychlost a využití vozových kapacit

Obrázek 115: Oběhová rychlost strojvedoucích a průměrné využití kapacit vozového parku ve srovnaváných variantách
provozu na svazku tratí Břeclav-Hodonín. Varianty jsou seřazeny podle jejich absolutních nákladů (sestupně).

Průměrná oběhová rychlost (vztahující se pro případy pravidelného spojování souprav na strojvedoucí) je
v rozpětí cca. 35 – 40 km/h (obrázek 115). Každé místo k sezení vozového parku včetně záložních
vozidel je denně použito pro zhruba 150 - 210 oskm. Není vidět žádná souvislost mezi oběhovou rychlostí
a celkovými náklady, i pokusy o sestavení variant s menší potřebou vozidel vedly jen k tomu, že využití
vozového parku je v případě výhodnějších variant tendenčně o něco vyšší.

5.8 Varianty jízdního řádu a provozu s propojením více svazků tratí a
jejich náklady
Teoreticky bylo by možné obrovské množství varianty jízdního řádu a provozu s propojením více svazků
tratí ve smyslu kombinaci variant jednotlivých svazků a propojením přímých vlaků či části vlaků z jedného
na druhý svazek. Prakticky byly pro stejné podstatné varianty jízdního řádu na všech svazcích zkoumané
možnosti propojení linek, které by mohli mít značný užitek pro cestujcících nebo ušetřit vozidla a pracovní
doby strojvedoucích. Pak byly orientačně kvantifivané možné úspory, způsobené zamezením úvraťových
dob vozidel a strojvedoucích.

5.8.1 Propojení přes Brno
Brno je hlavní železniční uzel s možnosti propojení vlaků z celkem pěti svazků tratí. Dle podstatných
variant jízdního řádu jsou myslitelné následující propojení linek:
5.8.1.1

Průjezd přes Brno ve variantách bez integrace rychlíků

V případě variant bez integrace rychlíků (zpravidla s vedením přímých linek) jsou časové polohy příjezdů
a odjezdů do/z Brna hl.n. následující (obrázek 116):
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Obrázek 116: Časové polohy příjezdů a odjezdů z a do Brna hl.n. v případě variant bez integrace rychlíků.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede dvouhodinově
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
 čáry uvnitř menšího kruhu ukazují úvraťové doby: přímé: kratší než 30 min, ohnuté za střed
kruhu: 30-60 min, křižující se: nad 60 min (jen v případě dvouhodinových taktů)
Osy časové symetrie hodinového až půlhodinového taktu jsou minuty 00/30 a 15/45, to znamená, že
krátké úvraťové doby jsou zpravidla dosažitelné příjezdem několik minut před, a odjezdem několik minut
po těchto časech. Na příměstských tratích dochází místy i k čtvrthodinovému taktu díky překrývání více
linek. U rychlíků, které jedou většinou jen v dvouhodinovém taktu, se však mohou vyskytnout i doby
obratu delší než hodinu.
Krátké úvraťové doby (méně než 15 minut) se vyskytují na svazku Sever (kromě dvouhodinových
rychlíků), u rychlíků ze směru Olomouc, v pesimistické podvariantě na svazku Břeclav – Hodonín i u
osobních vlaků z a do Slavkova. Střední doby obratu (15 až 30 minut) má většina vlaků svazků
a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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Jihozápad, Jihovýchod a Severovýchod a také z a do Vyškova a v jedné podvariantě z a do Veselí nad
Moravou a v druhé z a do Slavkova. Dlouhé doby obratu (více než 30 minut) mají dvouhodinové rychlíky
z a do Břeclavi, Tišnova, Jihlavy a České Třebové, hodinový rychlík z Přerova a v jedné podvariantě
spěšný vlak z a do Veselí nad Moravou.
Obrázek 117 ukazuje možnosti propojení některých linek:

Obrázek 117: Možnosti propojení některých linek v případě variant bez integrace rychlíků na všech svazcích tratí.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede dvouhodinově
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
 čáry uvnitř menšího kruhu ukazují doby obratu: přímé: kratší než 30 min, zahnuté za středem
kruhu: 30-60 min, křižující se: nad 60 min (jen v případě dvouhodinových taktů)
Následující propojení jednotlivých linek je možné:
a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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5.8.1.2

Průjezd rychlíků na relaci Břeclav – Tišnov je v tomto případě jednoduchý, neboť na obou
ramenech se počítá stejně jen se 100 regionálními cestujícími, spěšné vlaky nejsou součástí
variant s přímými linkami. V tomto případě, když i na Jihovýchodě i na Severozápadě platí jen
dvouhodinový takt, dokáže toto propojení ušetřit jednu soupravu a jednoho strojvedoucího,
protože příjezd ze Severozápadu je stejně jako odjezd na Jihovýchod v liché a půl hodině, příjezd
z Jihovýchodu a odjezd na Severozápad však v sudé a půl hodině.
Přerov – Jihlava: Propojení těchto rychlíkových vazeb je myslitelné především z hlediska
bezpřestupního dálkového spojení, které existuje již dnes, i když čekací doby v Brně se prodlouží
kvůli výstavbě na úsecích Brno – Jihlava a Brno – Přerov na více než půl hodinu. V rychlíku z a
do Přerova se počítá s maximálně 175 regionálními cestujícími, do Jihlavy s 300, za to lze
očekávat větší počet dálkových cestujících do Přerova, než do Jihlavy. Propojení těchto vlaků
neušetří ani vozidla, ani pracovní hodiny strojvedoucích: místo dvouhodinového rychlíku do
Jihlavy musí v Brně více než hodinu čekat každý druhý vlak z Přerova.
Židlochovice – Křižanov/Bystřice: Propojení těchto linek umožňuje úsporu jedné soupravy a
jednoho strojvedoucího, potřebná kapacity do Židlochovic činí však pouhých 225 míst oproti 300
až 575 (dle varianty a linky) na severozápadním rameni, souprava musí proto být v Brně
rozdělena. V Brně hl.n. odpadá úvrať, pobyt vlaků trvá cca. 7 minut. Co se týče současně
neelektrifikované trati do Bystřice bylo počítano s elektrizací nebo s přestupem.
Tišnov – Hustopeče/Břeclav: V některých variantách na svazku Severozápad jsou navrhovány
doplňkové vlaky pro čtvrthodinový takt do Tišnova, to však jen ve špičce (celkem 7 hodin za den).
Tento případ je, co se týče jizdního řádu a možných úspor vozidel a personálu, podobný jako
předchozí, z hlediska potřebných kapacit přesně opačný: do Břeclavi je maximální zatížení 450
osob, do Hustopečí 425, v zesílujících osobních vlacích do Tišnova bez jakýchkoliv přípojů je tam
však jen 225 cestujících, souprava proto musí být také rozdělena v Brně hl.n.
Podobná je situace v případě propojení vlaků z a do Náměšťe a Zastávky (450 míst) s vlaky do a
ze Slavkova (225 míst) s pětiminutovou úvratí v Brně hl.n. Takové propojení ušetří jednu
soupravu a jednoho strojvedoucího jen v podvariantě s optimistickým scénářem na svazku
Břeclav-Hodonín, jinak je čekací doba v Brně delší. (Propojení vlaků z a do
Ivančic/M.Krumlova/Miroslavi/Hrušovan nad Jevišovkou není možně, kvůli neelektrifikované trati
244.)
Průjezd přes Brno v případě variant s integrací rychlíků a skupinovými vlaky

V případě, že na všech svazcích jsou zvoleny varianty s integrací rychlíků (to zpravidla znamená
skupinové vlaky), jsou časy příjezdů a odjezdů vlaků v Brně hl.n. následující (obrázek 118):
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Obrázek 118: Časové polohy příjezdů a odjezdů z a do Brna hl.n. v případě variant s integrací rychlíků.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede dvouhodinově
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
čáry uvnitř menšího kruhu ukazují úvraťové doby: přímé: kratší než 30 min, ohnuté za středem kruhu:
30-60 min
Ve variantách s integrací rychlíků jedou tyto rychlíky, případně i spěšné vlaky zpravidla v hodinovém až
půlhodinovém taktu, nejsou proto žádné doby obratu delší než hodina. Zato převládá místo
čtvrthodinového půlhodinový interval osobních vlaků na příměstských tratích. Dominantní je osa časové
symetrie taktu v 00/30. Velmi krátké doby obratu jsou umožněny příjezdem rychlíků a spěšných vlaků ze
směrů Břeclav a Havlíčkův Brod a osobních vlaků ze směru Blansko ve 28/58 s odjezdem ve 32/02.
Kratší než 15 minut jsou dále úvratě rychlíků a spěšných vlaků z a ve směru Česká Třebová/Letovice a
osobních vlaků ze směrů Šakvice, Vranovice a Slavkov. Střední úvraťové doby mezi 15 a 30 minut mají
všechny vlaky ze směru Vyškov/Přerov/Olomouc, dále osobní vlaky z a do Střelic a Tišnova a
a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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v optimistické podvariantě na svazku tratí Břeclav – Hodonín i spěšný vlak do Veselí nad Moravou.
Úvraťové doby nad 30 minut mají pouze rychlíky a spěšné vlaky z a do Zastávky a Jihlavy a
v pesimistické podvariantě i spěšný vlak do Veselí nad Moravou.
Obrázek 119 ukazuje možnosti propojení některých linek:

Obrázek 119: Možnosti propojení některých linek v případě variant s integrací rychlíků na všech svazcích tratí.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede dvouhodinově
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
 čáry uvnitř menšího kruhu kruhu ukazují úvraťové doby: přímé: kratší než 30 min, ohnuté za
střed kruhu: 30-60 min, křižující se: nad 60 min (jen v případě dvouhodinových taktů)
Následující propojení linek je myslitelné:

a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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Břeclav – Tišnov (a dále): Aspoň část těchto vlaků (rychlíky v hodinovém až dvouhodinovém
taktu) mají význam jako dálkové spojení, jinak neumožňuje toto propojení žádné úspory vozidel
ani personálu, odpadá však úvrať, pro kterou by byl jen minimální čas čtyři minuty. Počty
regionálních cestujících jsou na břeclavském rameni značně vyšší, než na tišnovském (rychlík
téměř dvounásobné, spěšný vlak třinásobné), v případě rychlíků by to mohlo být eventuelně
vyrovnáno vyšším počtem dálkových cestujících z Brna směrem do Prahy, v případě spěšného
vlaku by bylo určitě nutné vlak v Brně dělit. Je myslitelné, aby severně od Brna stačila jen
elektrická část smíšené soupravy skupinového vlaku, která jede do a z Břeclavi. Spěšný vlak
není součástí všech variant s integrací rychlíků na svazku Severozápad, může se proto stát, že
propojení jsou proveditelná jen pro rychlíky, nikoliv pro spěšné vlaky.
Přerov/Olomouc – Jihlava/ Zastávka: Propojení těchto rychlíkových vazeb je myslitelné nejen
z hlediska bezpřestupního dálkového spojení, které existuje již dnes, přičemž vedení linek by se
změnilo kvůli půlhodinovému taktu Brno – Nezamyslice a výstavbě na úsecích Brno – Jihlava a
Brno – Přerov na relaci Olomouc – Jihlava a Přerov – Zastávka. Tím se zmenší úvraťové doby na
13 minut a lze ušetřit jednu soupravu a jednoho strojvedoucího. V rychlících do Olomouce a
Přerova je předpokládáno zatížení 200 regionálních cestujcích, včetně dálkových je myslitelné
zatížení kolem 400-500, odpovídající zhruba elektrické části smíšených skupinových
rychlíků/spěšných vlaků na trati 240 a 244.
Střelice – Tišnov: Propojení těchto osobních vlaků se šestiminutovým pobytem v Brně hl.n.
dokáže ušetřit jednu soupravu a jednoho strojvedoucího, kvůli mnohem menším zatížením vlaků
z a do Střelic (175 míst oproti 375-475 na severozápadním rameni) je nezbytné soupravu v Brně
dělit. V Brně hl.n. odpadá úvrať.

5.8.1.3
5.8.1.3.1

Propojení přes Brno ve variantách s vlakotramvají
Průjezd vlaků přes Brno hl.n.

Obrázek 120 ukazuje časy (minuty) příjezdů a odjezdů vlaků jednotlivých druhů a směrů do a z Brna hl.n
v případě variant s vlakotramvají na všech svazcích tratí kromě svazku Jihozápad, kde se počítá
s přímými linkami:
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Obrázek 120: Minuty taktových odjezdů a příjezdů vlaků do a z Brna hl.n. v případě variant s vlakotramvají, na svazku
Jihozápad varianta bez integrace rychlíků.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede jen v dvouhodinovém taktu
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
 čáry uvnitř menšího kruhu ukazují úvraťové doby: přímé: kratší než 30 min, ohnuté za střed
kruhu: 30-60 min, křižující se: nad 60 min (jen v případě dvouhodinových taktů)
Díky zavedení vlakotramvají je počet odjezdů a příjezdů vlaků na hlavní nádraží nesrovnatelně nižší, než
ve variantách bez vlakotramvají: kolem celé a půl hodiny příjíždí a odjíždí s krátkým obratem skupinové
rychlíky a spěšné vlaky ze směrů Břeclav, Tišnov a Česká Třebová/Letovice, dvouhodinový rychlík z a do
Jihlavy má dobu obratu 96 minut, skupinový rychlík do a z Přerova a Olomouce kolem tři čtvrtě hodiny.
Trakčně vzájemně nekompatibilní osobní vlaky z a do směrů Náměšť n.O./Zastávka a
Ivančice/M.Krumlov/Hrušovany n.J. mají úvraťové doby 24 minut.
Obrázek 121 ukazuje možné propojení některých příjezdů a odjezdů:
a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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Obrázek 121: Možnosti propojení některých linek v případě variant s vlakotramvají, na svazku Jihozápad varianta bez
integrace rychlíků.

Poznámky:
 Šipka dovnitř: příjezd, šipka ven: odjezd
 Barvy označují svazky tratí (viz 5.1.1, růžové pro trať do Slavkova)
 O,S,R,N,T, opt/pes...: označení varianta (viz 5.1.2)
 2h: vlak jede dvouhodinově
 tučně: rychlík, kurzivou: spěšný vlak, normálně: osobní vlak
čáry uvnitř menšího kruhu ukazují úvraťové doby: přímé: kratší než 30 min, ohnuté za střed kruhu: 3060 min, křižující se: nad 60 min (jen v případě dvouhodinových taktů)
Následující propojení linek je myslitelné:
 Přerov/Olomouc – Jihlava: Propojení těchto rychlíkových vazeb je myslitelné především
z hlediska bezpřestupního dálkového spojení, které existuje již dnes, i když čekací doby v Brně
se prodlouží kvůli výstavbě na úsecích Brno – Jihlava a Brno – Přerov na více než půl hodiny.
Počty regionálních cestujících jsou v obou vlacích předpokládány podobné, ve vlacích BrnoPřerov/Olomouc lze však spíše očekávat víc dálkových cestujících, proto by mohlo stačit
propojení jedné části skupinové soupravy. Propojení těchto vlaků neušetří ani vozidla, ani
a

opt./pes. znamená na trati 340 Brno – Slavkov a dále podvarianty jízdního řádu, přizpůsobené
optimistickému nebo na pesimistickému scenáři na svazku Břeclav – Hodonín. Tyto podvarianty nebyly
rozlišeny ve výpočtech nákladů na úrovni svazků tratí, neboť očekavatelný rozdíl je zanedbatelný.
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pracovní hodiny strojvedoucích: místo dvouhodinového rychlíků do Jihlavy musí v Brně více než
hodinu čekat každý druhý vlak z Olomouce/Přerova.
Břeclav – Tišnov (a dále): Aspoň část těchto vlaků (rychlíky v hodinovém až dvouhodinovém
taktu) má význam jako dálkové spojení, jinak neumožňuje ani toto propojení žádné úspory
vozidel nebo personálu, odpadá však úvrať, pro kterou by byl jen minimální čas čtyři minuty.
Počty regionálních cestujících jsou na břeclavském rameni značně vyšší, než na tišnovském
(téměř dvounásobné), v případě rychlíků by to mohlo být eventuelně vyrovnané větším počtem
dálkových cestujících z Brna směrem do Prahy, v případě spěšného vlaku by bylo určitě nutné
vlak v Brně dělit. Je myslitelné, že severně od Brna stačí jen elektrická část smíšené soupravy
skupinového vlaku, která jede do a z Břeclavi.
Náměšť nad Oslavou/Zastávka – Letovice/Česká Třebová: Jedině toto propojení dokáže ušetřit
jednu soupravu, nikoliv však strojvedoucího, protože strojvedoucí se střídají mezi elektrickými
soupravami tratě 240 a motorovými z tratě 244. Potřebné kapacity jsou podobné (cca. 450 míst
do Náměšťe a Zastávky, cca. 350 plus případně dálkoví cestující do Letovic a České Třebové),
zvýší se však potřeba dvousystémových elektrických vozidel.
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5.8.1.3.2

Průjezd vlakotramvajových spojů přes Brno

Obrázek 122: Možné vedení linek vlakotramvají v případě průjezdu vlakotramvají přes Brno (o vedení vlakotramvají bez
průjezdu viz 6.1.4.3)

Z hlediska časů příjezdů a odjezdů do tramvajových zastávek před hlavním nádražím v Brně jsou možná
následující propojení vlakotramvajových linek (viz obrázek 122):


Blansko – Vyškov: Příjezdy vlakotramvají z Blanska jsou na minutu shodné s odjezdy do Vyškova
a opačně. Spojení Blanska s Vyškovem je geograficky sice spíše neužitečné, pro některé
cestující může být zajímavé například spojení Blansko – Šlapanice nebo Vyškov – Bílovice.
Významný rozdíl oproti variantě s ukončením vlakotramvají ve mestě, je použití ne zastávky před
hlavním nádražím, ale zastávky současné tramvajové linky 9 na severovýchodní straně
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tramvajového trojúhelníku před viaduktem. To by mělo provozní výhodu, že se zmenší zatížení
tramvajových zastávek před hlavním nádražím, má však velkou nevýhodu pro cestující, že již
nebudou všechna místa odjezdů přehledně na hlavním nádraží nebo před ním.
Kuřim (polovina spojů) – Šakvice: Mezi pravidelným příjezdem z Kuřimi a odjezdem do Šakvic a
opačně je 6 minut, je reálné tuto mezeru drobným posunutím příjezdů a odjezdů na konečných
stanicích zmenšít na přiměřenou rezervu.
Kuřim (polovina spojů) – Holubice: Pro propojení ostatních spojů z Kuřimi s linkou do Holubic
bylo naopak potřebné jízdní dobu do Holubic o dvě minuty zkrátit.

Zbývající vlakotramvaje (hybridní ze směru Slavkov-Nesovice-Veselí nad Moravou) nemají vyhovující
časové polohy odjezdů a příjezdů a jsou proto vedeny na odstavné koleje na Konečného náměstí resp.
Björnsově sadu (o vedením vlakotramvají po městě viz 6.1.4.3) . Odstavné koleje na Mendlovo náměstí a
na Zemědělské jsou díky tomu zbytečné, oproti průjezdu železničních vlaků odpadají nejen čekací doby,
ale i některé ujeté úseky (například hlavní nádraží – Mendlovo náměstí). Proto jsou i úspory vozidel a
personálu větší (2 soupravy pro každé propojení), dojde i k drobné úspoře trakční energie i poplatků za
použití dopravní cesty. Naopak se zmenší i účinek ulehčení tramvajového provozu, neboť propojení linky
vlakotramvají obslouží menší část tramvajové sítě a možných cílů cestujících ve městě. Bylo proto
odhadováno, že kompenzační přínosy vlakotramvají se sníží v případě svazku tratí Sever o 75%,
v případě svazku Severovýchod o 50% a v případě svazků Jihovýchod a Severozápad o 25%.
Jasná nevýhoda varianty s propojením vlakotramvajových linek je provozní složitost a riziko zpoždění,
kdy jsou dvě linky vzájemně závislé a nejsou rezervy dob obratu. Specifická nevýhoda vlakotramvají, že
je závislá na plynulosti silniční dopravy a může být postižena automobilovými nehodami, se zvětší
v případě propojení tím, že není možné na tramvajových úsecích plánovat zvlášť velké rezervy jízdních
dob, protože by se tím vlakotramvaj stala překážkou tramvajového provozu.

5.8.2 Možné propojení svazků tratí mimo Brno
Kromě Brna, kde se dotýká pět z celkem šesti svazků tratí existují čtyři stanice, kde by bylo teoreticky
možně dva nebo tři svazky propojit (viz obrázek 123):
1.
2.
3.
4.
5.8.2.1
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Břeclav (Svazky Jihovýchod, Jihozápad a Břeclav – Hodonín)
Veselí nad Moravou (Svazky Severovýchod a Břeclav – Hodonín)
Kyjov (Svazky Severovýchod a Břeclav – Hodonín v případě optimistického scénáře)
Čejč (Svazky Jihovýchod a Břeclav – Hodonín v případě optimistického scénáře)
Možné propojení přes uzel Břeclav
Pro cestující nejužitečnější propojení přes železniční uzel Břeclav by bylo bezpřestupní spojení
Hodonín – Brno, v případě pesimistického scénáře na svazku Břeclav – Hodonín by trvala taková
cesta cca. 65, v případě optimistického scénáře cca. 57 minut a tím by bylo aspoň o čtvrt hodiny
kratší než v současnosti autobusem369 Nejkratší spojení je s integrací rychlíků dané hodinově,
jinak dvouhodinově. Propojení by bylo výhodné ale i z provozního hlediska, zejména ve (stejně
výhodnější) variantě se skupinovými vlaky na svazku Jihovýchod: Souprava vlaku Břeclav –
Hodonín má kapacitu 100-125 míst (dle
varianty), v případě časového přizpůsobení
kapacity jednotlivých vlaků je základní kapacita
části vlaku do Břeclavi 100 míst. Kromě toho
mají obě ramena v Břeclavi čekací dobu o
něco větší, než půl hodiny, to znamená, že
propojení umožnuje úsporu jedné soupravy o
kapacitě 100 míst a jednoho strojvedoucího. V
případě přímého spojení Kyjov-DubňanyHodonín-Břeclav by bylo elektrické vozidlo pro
oběh Hodonín – Břeclav nahrazeno smíšenou
soupravou z jednoho elektrického a jednoho
motorového vozu, čímž se sníží specifický
výkon celého skupinového vlaku: podíl
elektrických jednotek na celkové kapacitě se
sníží až na 30%, bylo by proto žádoucí
nasazení elektrických jednotek s vyšším Obrázek 123: Stanice s možností propojení vlaků z
měrným výkonem (například nahrazením různých svazků tratí
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5.8.2.2

vložených nebo řídicích vozů elektrických souprav hnacími). Pro cestující ostatně není nutné
propojení z Dubňan přes Hodonín a Břeclav do Brna, neboť úplně současně odjíždí z Dubňan
vlak do Zaječí, pokračující jako součást stejného skupinového rychlíku do Brna.
V pesimistické variantě na svazku Břeclav-Hodonín a ve variantě s integrací rychlíků na svazku
Jihovýchod je také možné propojení spěšného vlaku z/do Brna (zastavujícího mezi Zaječí a
Břeclaví na všech zastávkách a stanicích) a spěšného vlaku do Přerova (obslouží všechny
zástavky a stanice mezi Břeclaví a Hodonínem). I tato varianta, vyžadující rychlou úvrať
v Břeclavi, dokáže potřebu souprav a strojvedoucích o jednu snížit, potřebná kapacita na
hodonínském rameni je 150 míst (ve variantách s časovým přizpůsobením kapacity souprav
částečně 100 vždy + 65 ve špičce), minimální kapacity části skupinového spěšného vlaku,
jedoucí do Břeclavi, je také 100.
Propojení Hodonín (spěšný vlak z Přerova) – Znojmo by bylo sice z hlediska jízdního řádu
možné, ale pro cestující pravděpodobně méně užitečné, než propojení stejného vlaku
z Hodonína do Brna. Jinak by tato varianta nevyžadovala úvrať v Břeclavi, byla by ale
komplikovaná tím, že trať do Znojma není elektrifikována, to znamená, že propojení je
proveditelné jen s částí soupravy z Přerova, což by bylo možné jen v případě některých variant
časového přizpůsobení přepravní kapacity na této trati, jinak je potřebná spíše větší kapacita ve
směru Znojmo, než ve směru Hodonín.
V podstatě to samé platí i pro možné propojení Brno (rychlík) – Znojmo, které by sice bylo
atraktivní například pro cesty Brno - Mikulov, znemožnilo by však důležitější propojení BrnoHodonín.
Možné propojení přes uzel Veselí nad Moravou

Možnosti propojení v uzlu Veselí nad Moravou jsou velmi závislé na zvolené variantě jednotlivých svazků
tratí:
 Na svazku tratí Severovýchod jsou myslitelné varianty s propojením jen v případě variant bez
vlakotramvají, nebo s přestupem v Nesovicích mezi vlakotramvají a motorovou železniční
soupravou, jinak by se zvětšil počet drahých vozidel hybridní vlakotramvaje.
 Na svazku Břeclav – Hodonín je Veselí nad Moravou v optimistickém scénáři symetrický taktový
uzel, který umožňuje propojení na všech možných relacích. V pesimistickém scénáři jsou možná
jen propojení z a do Brna na všechny tři ostatní tratě.
Všechny tratě kromě Veselí nad Moravou – Vrbovce mají podobné zatížení, i kvůli polycentrické struktuře
oblasti (velké město Brno na hranici vzdálenosti pro každodenní dojíždění, bližší menší města Kyjov,
Hodonín, Kunovice, Uherské Hradiště a Uherský Brod) lze očekávat přestupní vazby na všech relacích.
Provozně nejjednodušší jsou propojení na relacích Brno – Kunovice a Hodonín – Vrbovce, nebo naopak
Hodonín – Kunovice a Brno – Vrbovce, protože tyto relace jsou bezúvraťové. Pro provozní náklady je
v optimistickém scénáři jedno, zda jsou nějaké linky propojené, v pesimistickém scénáře ušetří propojení
Brno – Kunovice nebo Brno – Hodonín jednu soupravu a jednoho strojvedoucího. Nejlogictější je přitom
tradiční propojení Brno – Kunovice, protože představuje nejrychlejší spojení do Brna, zatímco již několik
zastávek jižně od Veselí nad Moravou je rychlejší jezdit přes Břeclav. Možné úspory takového propojení
však nebyly kvantifikovány, protože trať do Kunovic je již mimo Jihomoravský kraje a proto pro ni nebyly
vytvořeny varianty.
5.8.2.3

Možné propojení přes uzel Kyjov

V optimistickém scénáři představuje Kyjov symetrický taktový uzel, jsou tím možné propojení Hodonín –
Dubňany – Kyjov – Brno nebo Hodonín – Dubňany – Kyjov – Veselí nad Moravou. Pro cestující je
propojení do Veselí spíše zajímavější, neboť nejrychlejší spojení Dubňany – Veselí nad Moravou vede
přes Kyjov, zatímco do Brna se vyplatí cesta přes Kyjov jen pro obyvatele obcí Svatobořice – Mistřín,
jinak je kratší cesta přes Zaječí. I předpokládané celodenní zatížení úseku Kyjov – Veselí je větší, než
západně od Kyjova (zhruba 1800 místo 1500 cestujících za pracovní den v jednom směru), kvůli
částečné orientaci dojíždění do Veselí nad Moravou je však jen v některých hodinách dne smysluplné
zesílit soupravu východně od Kyjova. Bylo by proto myslitelné, provádět takové propojení jen ve špičkách
(ve smyslu dojíždění do Veselí nad Moravou) nebo mimo špičky součásně připojit vůz z Kyjova a odpojit
vůz z Brna. Každopádně nemůže žádná taková varianta snížit počet potřebných vozidel a strojvedoucích,
neboť v symetrickém taktovém uzlu je jedno, zda se soupravy a strojvedoucí potkávají nebo obracejí.
5.8.2.4

Možné propojení přes stanici Čejč

Vzhledem k tomu, že trať Čejč – Ždánice je již dlouhá léta mimo provoz a nebylo uvažováno o jejím
znovuzprovoznění, není Čejč v osobní dopravě uzlová stanice. Čejč byla zvolena jako hranice svazků
Jihovýchod a Břeclav – Hodonín jen proto, že v pesimistickém scénáři bude osobní doprava na trati Čejč
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– Hodonín zastavena. Kdyby byla zvolena stanice Mutěnice nebo Dubňany jako hranice svazků, bylo by
nutno i varianty na svazku Jihovýchod rozdělit na optimistické a pesimistické. Není samozřejmě žádný
rozumný důvod, pro dělení oběhů v Čejči, proto bylo již při tvorbě variant na svazku Břeclav-Hodonín
počítano s přímými vlaky (Hodonín –) Dubňany – Čejč – Zaječí.

5.8.3 Poteniciál úspor variant jízdního řádu a provozu s propojením více svazků
tratí
Varianty jízdního řádu a provozu s propojením více svazků tratí mají za podklad varianty jizdního řádu a
provozu uvnitř dotčených svazků. „Úspory“ variant s propojením se rozumí jako náklady jinak stejných,
nepropojených a vzájemně nezávislých variant dotčených svazků minus náklady varianty s propojením
těchto svazků.
Potenciální úspory provozních nákladů díky propojení linek přes Brno jsou mnohem menší, než rozdíly
mezi jednotlivými variantami uvnitř jednoho svazku. V případě variant bez časového přizpůsobení kapacit
jednotlivých vlaků jsou možné úspory díky redukci potřebného počtu vozidel a záměstnanců v řádu 0,6 až
3,8% celkových zohledněných nákladů srovnatelných variant dotčených svazků tratí. K tomu je třeba
uvést, že až 35% těchto úspor je způsobeno zkrácením čekacích dob strojvedoucích, což by šlo
realizovat i tím, že strojvedoucí přestoupí z jedné soupravy do druhé.
Propojení se proto doporučuje, pokud je bez dalších nákladů provozně proveditelné, nebo přinese
cestujícím značné výhody, nikoliv však když znemožňuje časové přizpůsobení přepravní kapacity, nebo
vyžaduje jinak neopodstatněnou elektrizaci vedlejší tratě nebo nasazení hybridních souprav. V Brně však
nelze očekávat velký přínos atraktivity železniční dopravy díky propojení protilehlých svazků tratí: Počet
cestujících skrz Brno je zanedbatelný vůči počtu cestujících do a z Brna370, pro možnost výběru z více
přestupních uzlů v Brně stačí i překrývaní linek jih – Židenice/Maloměřice a sever – odstavné nádraží jih
(viz 6.1.4.4.4 a 8.4).
Možné úspory díky propojení jsou dle variant následující:
 V případě variant bez integrace rychlíků na všech svazcích tratí činí možné úspory díky propojení
Břeclav – Tišnov (rychlíky), Židlochovice – Bystřice/Křižanov, Břeclav/Hustopeče – Tišnov a
Slavkov (optimistická podvarianta) – Náměšť/Zastávka celkem cca. 34 mil. Kč/rok nebo 1,4%
celkových zohledněných nákladů srovnatelných variant na dotčených svazcích Severovýchod,
Jihovýchod, Jihozápad a Severozápad.
 V případě variant s integrací rychlíků na všech svazcích tratí ušetří propojení rychlíků a spěšných
vlaků na relaci Olomouc/Přerov – Jihlava/Zastávka a osobních vlaků Střelice – Tišnov celkem
cca. 21 mil. Kč/rok, což je 1,3% celkových zohledněných nákladů srovnatelných variant na
dotčených svazcích Severovýchod, Jihozápad a
Severozápad.
 V případě variant s vlakotramvají lze snížit
celkové zohledněné náklady o cca. 9,4 mil.
Kč/rok s propojením osobních vlaků do a z
Náměšťe a Zastávky a rychlíků a spěšných
vlaků do a z Letovic a České Třebové.
Propojením linek vlakotramvají je možné ušetřit
zhruba 47 mil. Kč/rok, což odpovídá dohromady
3,5% celkových nákladů srovnatelných variant
na všech svazcích tratí (kromě tím nedotčeného
svazku Břeclav – Hodonín).
Úspory v případě propojení linek vlakotramvají
jsou
především
způsobeny
menšími Obrázek 124: Struktura úspor v případě propojení linek
vlakotramvají přes Brno. Začátek sloupce pod nulou
amortizačními náklady, odpadají však i do znamená ztráty kvůli redukci kompenzačních přínosů
značné míry kompenzační úspory (viz obrázek vlakotramvají. Náklady prognózovány na cenovou
úroveň roku 2017.
124)


Propojení spěšných vlaků a rychlíků Brno – Břeclav a spěšných a osobních vlaků Břeclav –
Hodonín (a dále) ušetří ve variantě se skupinovými vlaky a přizpůsobením kapacity souprav na
konečných (Jihovýchod) resp. V pesimistické variantě s přestupy a přizpůsobením i na
mezilehlých stanicích (Břeclav-Hodonín) 12 mil. Kč/rok nebo 2,4% všech zohledněných nákladů
těchto variant.

Náklady variant s propojením svazků, kde nedojde k úspoře vozidel nebo strojvedoucích nebyly
zhodnoceněny, neboť jediné tím ovlivněné zohledněné prvky nákladů jsou mzdové náklady posunujících
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strojvedoucích, které byly již u variant uvnitř jednoho svazku zanedbatelné. Ostatní varianty s propojením
mohou být zřejmě smysluplné, avšak především z důvodu větší atraktivity železniční dopravy, nikoliv kvůli
menším provozním nákladům.
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