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 Přílohy 

A Předpoklady a výpočty nárůstu cestujících 

Tabulka 29 ukazuje předpokládný narůst zatížení na jednotlivých tratích, na základě kterého byly určeny 
potřebné přepravní kapacity: 
 
Číslo tratě, název úseku 
(kolem Brna ve směru 
hodinových ručiček) 

Předpokládaný 
narůst zatížení 
v osobách za 
pracovní den v 
jednom směru  

Odůvodnění 

260 Brno hl.n. - Blansko +1500 Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy, 
předpoklad další suburbanizace a zhuštění 
příměstské dopravy 

260 Blansko – Doubravice nad 
Svitavou 

+1000 Narůst kvůli výstavbě Boskovické spojky či 
jinému řešení rychlejšího a bezpřestupního 
spojení Boskovice – Brno 

260 Doubravice nad Svitavou – 
Letovice (Česká Třebová) 

+/-0 Generel dopravy v tomto úseku sice ještě 
předpokládá mírný narůst, KORDIS však uvádí 
vliv budoucí rychlostní komunikaci R43 

262 Skalice n.S. (nebo Lhota-
Rapotina) – Boskovice 

+1000 Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy 

262 Boskovice – Č.Třebová Zastavení 
provozu 

Nevyhovující polohy většiny stanic způsobují 
velmi nízké zatížení 

300 Brno - Chrlice 5000* 
300 Chrlice – Sokolnice 4600* 
300 Sokolnice – Újezd u Brna 4000* 
300 Újezd u Brna – Hostěrádky-
Rešov 

3400* 

300 Hostěrádky – Rešov – 
Zbýšov 

3200* 

300 Zbýšov – Křenovice horní 3000* 
300 Křenovice horní - Rousínov 2900* 
300 Rousínov – Luleč 2200* 
300 Luleč – Vyškov n.M. 1900* 
300 Vyškov n.M. - Nezamyslice 500* 
300 Nezamyslice - Přerov +/-0 

Předpoklad úplně nového řešení regionální 
dopravy na této trati. *:Není očekáváný nárůst, 
ale předpokládané zatížení celkem, odhad o 
něco nižší než v Generelu dopravy 

340 Brno – Blažovice 5500* 
340 Blažovice – Křenovice dolní +3400 
340 Křenovice – Slavkov u.B. +3100 

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy 

340 Slavkov u Brna – Bučovice +2400 
340 Bučovice – Nesovice +1600 
340 Nesovice – Nemotice +850 
340 Nemotice – Kyjov +450 
340 Kyjov – Veselí n.M. +500 
340 Veselí – Uherské Hradiště +250 

Podle Generelu dopravy 

342 Bzenec – Moravský Písek Zastavení 
provozu 

Bude po výstavbě přestupní stanice Bzenec-
křížení zbytečná 

250 Brno – Rajhrad +3500 
250 Rajhrad – Hrušovany u.B. +2300 

Odhad o něco větší, než v Generelu dopravy, 
jinak nekorespondují čísla narůstu na tratích 
Šakvice – Hustopeče, Židlochovice – Hrušovany 
u Brna a Šakvice – Hrušovany u Brna – Brno, 
předpoklad další suburbanizace a zhuštění 
příměstské dopravy, znovuzprovoznění tratě 
Hrušovany u Brna – Židlochovice 

250 Hrušovany u Brna - Šakvice +700 Větší nárůst, než v Generelu dopravy, ale jinak 
nekorespondují čísla nárůstu na tratích Šakvice 
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– Hustopeče a Šakvice – Brno 
250 Šakvice – Břeclav +100 Podle Generelu dopravy 
25x Hrušovany u Brna - 
Židlochovice 

+1500 Nižší, než v Generelu dopravy, jinak 
nekorespondují čísla narůstu na tratích 
Židlochovice – Hrušovany u.B. a Hrušovany u.B. 
– Brno 

253 Vranovice – Pohořelice Zastavení 
provozu 

Nevyhovující poloha nádraží v Pohořelicích a 
kratší jízdní doba autobusem přes rychlostní 
komunikaci způsobí velmi malé zatížení 

254 Šakvice – Hustopeče +880 Podle Generelu dopravy 
255 Zaječí – Čejč +100 Podle Generelu dopravy 
255 Zaječí – Mutěnice +400 - 500 Viz tratě v oblasti Hodonín-Dubňany-Kyjov (na 

konci tabulky) 
240 Brno hl.n. – Střelice +1400 
240 Střelice – Zastávka u.B. +1200 
240 Zastávka u.B. – Náměšť 
nad Oslavou 

+600 

240 Náměšť nad Oslavou – 
Třebíč 

+500 

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy (po 
hranice kraje), předpoklad další suburbanizace a 
zhuštění příměstské dopravy. Poznámka: jen 
podíl vlaků trati 240 na společném úseku s tratí 
244 

240 Třebíč – Jihlava +/-0 Na větší vzdálenosti od Brna nelze očekávat 
příliv cestujících 

244 Brno hl.n. – Střelice +1500 Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy, 
předpoklad další suburbanizace a zhuštění 
příměstské dopravy. Poznámka: jen podíl vlaků 
trati 244 na společném úseku s tratí 240 

244 Střelice – Moravské Bránice +1300 
244 Moravské Bránice – 
Moravský Krumlov 

+750 
Odhad o něco vyšší, než v Generelu dopravy 
kvůli předpokladu větších proudů z úseků jižně 
od Moravského Krumlova (viz tam) 

244 Moravský Krumlov – 
Bohutice 

+450 

244 Bohutice - Miroslav +400 
244 Miroslav – Hrušovany n.J. +100 

Generel dopravy uvadí, že elektrizace do 
Miroslavi by mohla způsobit nárust až o 600 
cestujících, což ale neodůvodňuje náklady 
elektrizace, proto se doporučuje zastavení 
provozu. Simulace jízdních dob ale ukázala, že 
podobné zlepšení lze docílit i moderními 
motorovými vozidly (viz 5.5.1.3). 

244 Moravské Bránice – 
Ivančice 

+400 Odhad o něco nižsí, než v Generelu dopravy, 
předpoklad přímých a lepších spojení do Brna 

244 Ivančice – Oslavany Zastavení 
provozu 

Nevyhovující polohy nádraží v Oslavanech, lepší 
spojení autobusem do Tetčic na přestup na trať 
240. 

245 Hrušovany n.J.- Hevlín +100 Podle SŽDC s předpokladem znovuotevření 
hraničního přechodo do Laa / Thaya 

246 Břeclav – Valtice +200 
246 Valtice – Mikulov +100 
246 Mikulov – Novosedly +50 
246 Novosedly – Hrušovany nad 
Jevišovkou 

+20 

246 Hrušovany nad Jevišovkou 
– Hodonice 

+70 
 

246 Hodonice – Znojmo +250 

Podle Generelu dopravy 

241 Znojmo – Šumná +80 
241 Šumná – Moravské 
Budějovice 

+50 

241 Moravské Budějovice - 
Okříšky 

+20 

Podle Generelu dopravy (na hranice kraje) 

248 Znojmo – Retz +100 Podle Generelu dopravy 
250 Brno hl.n. – Kuřím +1200 
250 Kuřím – Čebín +800 
250 Čebín – Tišnov +500 
250 Tišnov – Níhov +100 

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy, 
předpoklad další suburbanizace a zhuštění 
příměstské dopravy. 



Přílohy 

 307

250 Níhov – Havličkův Brod +/-0 Na větší vzdálenosti od Brna nelze očekávat 
příliv cestujících 

251 Tišnov – Žďár n.S. +300 O něco nižší, než v Generelu dopravy 
250 Kúty – Břeclav +0 Podle Generelu dopravy 
330 Hodonín - Břeclav +400 Podle Generelu dopravy 
330 Přerov - Hodonín +200 Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy 
247 Břeclav – Lednice Jen rekreační 

doprava 
 

343 Hodonín – Strážnice +300 
343 Stražnice – Veselí n.M. +100 

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy 

344 Veselí n.M. – Velká n.V. +300 
344 Velká n.V. - Vrbovce +20 

Podle Generelu dopravy 

255 nově: Hodonín – Dubňany 1000* 
255 nově: Dubňany - Mutěnice 600* 
255 nově: Mutěnice - Čejč 500* 
257 nově: Dubňany – Kyjov 500* 

Čísla jsou absolutní a jen pro scénář přeložky 
tratě Hodonín – Čejč přes Dubňany a 
znovuotevření tratě Dubňany – Kyjov, v jiném 
scénáři zastavení dopravy. Možné zatížení 
v případě lepší pěší dostupnosti, kratších 
jízdních dob a propojení spojů po trati 330 až do 
Břeclavi jsou odhadovány podle prognózy 
zatížení a proudů veřejné hromadné dopravy 
pro rok 2030, bylo předpokládano, že téměř 
všichni cestujicí na relacích (proudech) Hodonín 
– Dubňany, Mutěnice – Dubňany a Kyjov – 
Dubňany a cca. polovina Hodonín – Kyjov 
přejdou na železnici a k tomu menší podíl 
cestujících na jiných relacích, kteří jedou přes 
tuto oblast (podíl zatížení příslušných 
autobusových linek, způsobený jinými proudy, 
než výše uvedené). 

Tabulka 29: Předpokládaný narůst frekvencí cestujcích na traťových úsecích Jihomoravského kraje a některých úsecích v 
sousedních krajích. 
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B Podrobný popis metodiky zjištění denní variace 

B.I Sčítaní cestujících na vybraných stanicích  

Obrázek 149: Stanice a přílehlé traťové úseky (barevně označené), vybrané pro sčítání cestujících za učelem určení 
denní variace 

 
Jako příklady pro sčítaní cestujících a výpočet denní variace byly vybrány (viz obrázek 149): 

 
 Stanice Hodonín, to znamená traťové úseky Hodonín – Lužice, Hodonín – Rohatec (cesty na 

trati 330 ve směru Přerov a zpět), Hodonín – Rohatec (cesty na trati 343 ve směru Veselí nad 
Moravou a zpět) a Hodonín – Zaječí. Sčítaní bylo provedeno od 18.5.2006, 10.30 hodin až do 
19.5.2006, 10.30 hodin. Hodonín byl vybrán jako příklad pro oblast mimo brněnské předměstí 
(pro většinu obyvatelů příliš daleko pro každodenní dojíždění), charakterizované větším 
významem průmyslu a mírnou urbanizací ve smyslu středních měst Hodonín a Břeclav a 
menších měst Veselí nad Moravou a Kyjov. V Hodoníně byly počítáni i cestující rychlíků, které 
mají význam pro regionální dopravu a měly by být integrovány do koncepce regionální dopravy, 
nebylo však počítáno s cestujicími jediného páru nočních vlaků na této trati. 

 
 Stanice Hrušovany nad Jevišovkou, to znamená traťové úseky Hrušovany nad Jevišovkou – 

Pravice, Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka, Hrušovany nad Jevišovkou – Hrabětice a 
Hrušovany nad Jevišovkou – Božice u Znojma. Sčítaní bylo provedeno dne 12.6.2006 od 16.30 
do ukončení provozu ve 22.57, dne 13.6.2006 od 6.30 do 7.15 a od 8.30 do 16.30 a dne 
14.6.2006 od začátku provozu ve 3.56 do 6.30 a od 7.15 do 8.30. Hrušovany nad Jevišovkou 
byly vybrány jako příklad pro oblast mimo brněnské předměstí (pro většinu obyvatelů příliš daleko 
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pro každodenní dojíždění), charakterizované větším významem zemědělství a nízkou hustotou 
obyvatelstva. 

 
 Stanice Hrušovany u Brna, to znamená úseky Hrušovany u Brna – Žabčice a Hrušovany u Brna 

– Vojkovice nad Svratkou. Sčítaní bylo provedeno od 20.6.2006, 18.20 do 21.6.2006, 18.20. 
Hrušovany u Brna byly vybrány jako příklad pro přímou předměstskou oblast, kde dominují 
každodenní jízdy do Brna za účelem práce, vzdělavání, nákupy atd. V Hrušovanech u Brna 
nebyly sčítáni cestující v rychlících. 

 
Na všech stanicích byl sčítán počet cestujících každého vlaku, jedoucího v pracovních dnech, to 
znamená, že doby sčítaní na každé stanici pokrývaly celou provozní dobu. Sčítalo se výhradně mezi 
pondělím odpoledne a pátkem dopoledne. Cestující byli sčítáni následovně: 
 

 Malé počty cestujících (až cca. 30-50 osob) byly počítány přímo. 
 V případě delších vlaků s větším obsazením byl pozorován podíl obsazení jednotlivých oddílů či 

skupin sedadel, potom odhadováno průměrné vytížení obsaditelnosti celého vlaků (ve smyslu 
počtů sedadel) a tento podíl obsazených sedadel byl násoben počtem sedadel ve voze a počtem 
vozů ve vlaku. 

 
 V případě vlaků, které příjíždějí, zastavují pro výstup a nástup a zase odjíždějí, byl proveden 

následující postup: 
1. Před zastavením vlaku sčítání cestujících, kteří čekají na vlak a příchází k vlaku. 
2. Po zastavení vlaku sčítání vystupujících cestujících (pozorovaní všech dveří z hraně 

nástupiště u čela vlaku nebo sčítaní osob, odcházející od vlaku k východu ze stanice). 
3. Po ukončení výstupu a nástupu sčítaní cestujících ve vlaku (chůzí podél ve stanici stojícího 

vlaku nebo stáním na nástupišti vedle odjíždějícího vlaku) 
 V případě vlaků, které v příslušné stanici končí nebo začínají byl sčítán počet osob v 

přijíždějícím, resp. odjíždějícím vlaku, nebo počet přicházejících nebo odcházejících cestujících. 
 V případě projíždějících vlaků (celkem 5 vlaků ve stanici Hrušovany u Brna) byl z větší 

vzdálenosti (3 koleje) odhadován podíl obsazených sedadel. 
 
Děti byly počítány jako plnohodnotní cestující, zaměstnanci ČD ve stejnokroji nebyly započítáni. Všechna 
sčítaní provedl autor sám, v ojedinělých případech se však musel zeptat cestujících, zaměstanců nebo 
jiné přítomné osoby o jejich dojmu o obsazenosti vlaku. 

B.II Výpočet denní variace 

Pro tyto úseky, pro které byly sčítáni cestující, byla pak pro každý směr vypočítána funkce denní variace. 
Odlišně od sčítaní individuální dopravy nebo hromadné dopravy v krátkém intervalu nejde v případě 
příměstské a regionální dopravy, ve zpravidla půlhodinovém až dvouhodinovém intervalu, o kontinuitní 
dopravu. Proto by nevedlo k použitelným výsledkům prosté počítání počtu cestujících v jednotlivých 
hodinách dne – v případě dvouhodinového taktu by to znamenalo nulovou poptávku ve každé druhé 
hodině. K dosažení věrohodné denní variace, která není příliš ovlivněna konkrétní časovou polohou 
jednotlivých vlakůa a jinými zdroji chyb byla zvolena následující metoda výpočtu:  
 

1. Celkový počet sečtených cestujících za 24 hodin byl porovnán s průměrným počtem cestujících v 
pracovním dni (pondělí až pátek) na příslušném úseku ve vlacích příslušné kategorie.525 Údaje o 
zatížení jednotlivých úseků z oficiálních zdrojů526 byly převážně v rozpětí 90% až 130% počtů 

                                                      
a Kvalita a rozsah nabídky veřejné dopravy přirozeně ovlivňuje denní variace zatížení vlaků: kdyby nejeli 
žádné vlaky, nemohou jet žádní cestující. V případě důsledného hodinového taktu lze například očekávat 
rovnoměrnější zatížení, než při jízdním řádu, který se orientuje především na cesty do práce a škol a 
zpět, s dlouhým intervalem dopoledne a brzkým ukončením provozu večer. Pokud například mezi 9. a 12. 
hodinou není žádný spoj nelze očekávat, že všichni potenciální cestující, kteří by chtěli jet v 10 nebo 11 
hodin skutečně pojedou o více než hodinu dříve nebo později – aspoň někteří z nich spíše vyberou jiný 
dopravní prostředek nebo nejedou vůbec. Vypočítané funkce denní variace proto nemohou představovat 
časové rozdělení primární dopravní poptávky, ale denní variace těchto dopravních potřeb, které jsou při 
současném jízdním řádu fakticky uspokojeny železniční dopravou. Rozdělení počtu cestujících 
jednotlivého vlaku na (poloviční) čas mezi předchozím a následujícím vlakem má jen zohlednit rozdíl 
mezi časovou polohou dopravní potřeby (optimální žádoucí čas odjezdu pro jednotlivého cestujicího) a 
časovou polohou příslušného vlaku. 
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cestujíiích, které byly vypočítány v rámci této práce, v jednom případě byla oficiální čísla o 52% 
až 58% vyšší, v jednom případě o 20% nižší, než byla spočítána autorem. Dále byla vypočítána 
pouze relativní denní variace, absolutní čísla 24-hodinových zatížení jsou z oficiálních zdrojů. 

2. Pro každý vlak byl vypočítán průměrný interval, to znamená poloviční čas mezi předchozím a 
následujícím odjezdem resp. příjezdem ve stejném směru.  

3. Počet cestujících jednotlivého vlaku byl dělen 24-hodinovým zatížením (podle sčítaní autora) a 
průměrným intervalem v hodinách – jednotkou tohoto výsledku je podíl všech cestujících celých 
24 hodin, jedoucích v jedné hodině.  

4. Tento ukazatel, zatím známý pro časy odjezdů, resp. příjezdů jednotlivých vlaků byl interpolován 
pro celý den v pětiminutových intervalech, přičemž pro konec provozní doby bylo předpokládano, 
že dopravní poptávka končí o interval mezi předposledním a posledním vlakem později, než je 
odjezd posledního vlaku, to znamená, že byl vytvořen fiktivní poslední vlak, kterým nikdo nejede. 
(Opačný přístup pro začátek provozní doby) 

5. K docílení o něco rovnoměrnějsí denní variace, která je méně ovlivněna náhodnými prvky a 
časovou polohou vlaků, o něco rovnoměrnější a věrohodnější, byl vytvořen klouzavý průměr v 
intervalu jedné hodiny, to je suma 13-ti pětihodinových intervalů kolem příslušného času, dělená 
13.  

6. V některých případech byly dále vyloučeny specifické zdroje chyb, které způsobily nerealistické 
denní variace, například mnohonásobné špičky a sedla nebo nevěrohodně vysoké špičky (až 
40% cestujících dne v jedné hodině). Konkrétně šlo o následující úseky a opravy: 
 Z Hodonína jsou tratě 330 (Břeclav – Přerov) a 343 (Hodonín – Veselí nad Moravou) vedeny 

spolu až do stanici Rohatec. Většina spojů mezi Hodonínem a Veselím je vedena 
bezpřestupně jako přímé spoje Hodonín – Rohatec – Veselí a mohou tedy být posouzeny 
jako různé tratě, čtyři spoje za den v jednom směru však začínají (resp. končí) v Rohatci a 
cestující musí z a do Hodonína přestoupit. Proto bylo nutno odhadovat podíl cestujících v 
příslušných vlacích na trati 330, kteří pravděpodobně pokračují po trati 343 podle celkového 
poměru zatížení těchto tratí. 

 Na trati 330 Břeclav – Hodonín – Přerov jedou i rychlíky, které jsou mezi Břeclaví a 
Hodonínem převážně, severně od Hodonína z poloviny použity pro regionální cesty527. Pro 
ostatní část cestujících však může vzhledem ke vzdálenějšímu cíli, delší jizdní době a jiným 
účelům platit jiná denní variace, než v regionální dopravě. K tomu jsou rychlíky pro ty, kteří 
jedou mezi stanicemi, kde rychlíky zastavují, kvůli kratší jízdní době atraktivnější, než osobní 
vlaky a pro dálkové cesty je použití osobních vlaků často nesmyslné. Proto způsobuje bez 
opravy každý rychlík v denní variaci svoji špičku a mezitím každý osobní vlak svoje sedlo. Pro 
vyloučení této chyby byly vypočítány denní variace pro osobní vlaky a pro rychlíky zvlášť a 
potom byl vytvořen jejich průměr (s ohledem na podíl těchto kategorií vlaků na celkovém 
zatížení traťového úseku). 

 Na úseku Hrušovany nad Jevišovkou – Božice u Znojma byl příslušný interval jednoho vlaku 
s vyjímečně dobrým spojením ve směru Brno (spěšný vlak bez přestupu) prodloužen na úkor 
předchozího a následujícího vlaku. 

 Na úseku Pravice – Hrušovany nad Jevišovkou byla skupina žáků (školní výlet) jedoucí 
„náhodou“ jedním vlakem (znásobující tím počet cestujících v tomto vlaku) rozdělena na 
celkem 5 vlaků 

 Na úseku Hrabětice – Hrušovany nad Jevišovkou byl příslušný interval jednoho vlaku s 
vyjímečně špatným spojením ve všech směrech zkrácen na úkor předchozího a následujícího 
vlaku. 

 Přibližně každý druhý vlak, jedoucí z Vranovic přes Hrušovany u Brna do Brna začíná ve 
Vranovicích, ostatní vlaky v Břeclavi a naopak.a Přirozeně je ve vlacích, které jedou z a do 
Břeclavi více cestujících, než ve vlacích, které jedou pouze z a do Vranovic, protože cestující 
ze stanic mezi Vranovicemi a Břeclaví tyto vlaky nemohou používat. Bez opravy způsobil 
každý vlak z a do Břeclavi svojí špičku, každý vlak z a do Vranovic svoje sedlo. Proto byly 
vypočítané denní variace zvlášť pro cesty jen do a z Vranovic a pro cesty dál. Poté byl 
iterativně odhadován podíl cest z a do Vranovic a bližších obcí, nejvěrohodnější podobu 
přijala denní variace při odhadu, že 70% cestujících na úseku Hrušovany u Brna  – Žabčice a 
60% cestujících na úseku Hrušovany u Brna – Vojkovice mají zdroj resp. cíl jízdy 
jihovýchodně od Vranovic. 

 
Kromě těchto tří stanic a 10 traťových úseků, kde autor této práce sčítal a vypočítal denní variace byl na 
stránkách firmy CityPlan528 nalezen jeden zdroj denní variace dojíždění do Brna veřejnou dopravou 

                                                      
a s vyjímkou jednoho z a do Zaječí 
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celkem, základající se ale spíše na modelování, než na sčítaní cest. Z tohoto grafu byly ručně vyměřeny 
podíly jednotlivých hodin a provedeny interpolace a tvorba klouzavého průměru. Tato funkce denní 
variace se však značně odlišuje od denní variace na úseku Hrušovany u Brna – Vojkovice nad Svratkou, 
což by znamenalo, že zatížení vlaků na relaci Hrušovany u Brna – Brno by v ranní špičce ve směru Brno 
kleslo, což je zřejmě nereálné. Možným důvodem může být, že v některých oblastech brněnského 
předměstí, zejména na jihu a jihovýchodě leží velké obchodní, částečně i průmyslové plochy v 
sousedních obcích a můžou vyvolat skutečné špičky v opačném směru, to ale jen na ojedinělých, 
převážně autobusových linkách. Na železničních tratích je taková charakteristiká částečně možná na trati 
250 v Modřicích, v budoucnosti v případě výstavby tratě a zlepšení příměstské dopravy i na tratích 300 a 
340 na jihovýchodním okraji Brna.  
  

B.III Podrobné výsledky sčítaní denní variace  

B.III.a Odchylka sčítání zatížení vůči výsledkům Českých Drah 

Tabulka 30 ukazuje odchylky výsledků vlastních sčítání vůči výsledkům sčítaní ČD: 
 
Úsek (z – do) zatížení v pracovním dni podle Českých 

drah, děleno zatížením spočítaným autorem
Lužice – Hodonín 137% 
Hodonín – Lužice 129% 
Rohatec z.(330) - Hodonín 114% 
Hodonín – Rohatec z. (330) 122% 
Mutěnice – Hodonín 108% 
Hodonín – Mutěnice 119% 
Rohatec z. (343) – Hodonín 152% 
Hodonín – Rohatec z. (343) 158% 
Pravice – Hrušovany nad Jevišovkou 101% 
Hrušovany nad Jevišovkou – Pravice 117% 
Božice u Znojma – Hrušovany nad Jevišovkou 109% 
Hrušovany nad Jevišovkou – Božice u Znojma 98% 
Jevišovka – Hrušovany nad Jevišovkou 119% 
Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka 101% 
Hrabětice – Hrušovany nad Jevišovkou 123% 
Hrušovany nad Jevišovkou – Hrabětice 123% 
Žabčice – Hrušovany u Brna 82% 
Hrušovany u Brna – Žabčice 117% 
Vojkovice nad Svratkou – Hrušovany u Brna 113% 
Hrušovany u Brna – Vojkovice nad Svratkou 82% 

Tabulka 30: srovnání počtů cestujících, sečtených autorem, s údaji, obdrženými od Českých drah529. 

B.III.b Diagramy denní variace pro jednotlivé traťové úseky, kde byla provedena sčítání 

Na obrázku 150 zobrazené funkce jsou počítány jako klouzavý průměr v rozpětí jedné hodiny: Hodnota y 
cestujících v x hodin znamená, že když jedou vlaky v x-1 hodin, v x hodin a v x+1 hodin, tak cestuje ve 
vlaku v x hodin y cestujících. „Odjezd“ a „Příjezd“ je z hlediska stanice sčítaní, to jsou Hodonín, 
Hrušovany nad Jevišovkou a Hrušovany u Brna.  
 
 



Přílohy 

 312



Přílohy 

 313



Přílohy 

 314



Přílohy 

 315



Přílohy 

 316



Přílohy 

 317

Obrázek 150: příklady denní variace frekvencí cestujících v příměstské a regionální železniční dopravě v 
Jihomoravském kraji z hlediska stanic sčítaní Hodonín, Hrušovany nad Jevišovkou a Hrušovany u Brna, a veřejné 
dopravy přes hranice Brna. Zdroje: vlastní sčítaní a výpočty, CityPlan530 (poslední příklad dole). 
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B.IV Extrapolace denní variace na celé území Jihomoravského Kraje  

Pro umožnění odhadu potřebné kapacity vlakové dopravy byla provedena extrapolace vypočítaných 
funkcí denní variace na všechny traťové úseky v Jihomoravském kraji a na ty úseky v sousedních krajích, 
na které budou jezdit vlaky regionální dopravy z Jihomoravského kraje. Pro extrapolaci bylo odhadováno, 
který z 11 traťových úseků, pro které jsou denní variace k dispozici, v kterém směru jsou ve smyslu 
kvality tratě, vlakové nabídky, struktury osídlení a hospodářské charakteristiky531 nejpodobnější 
příslušnému traťovému úseku. Pro tento účel byly pro každý úsek smíšeny až 3 příklady denní variace, 
jejichž podíl byl postupně změnen od stanice ke stanici.  
Konečné výsledky extrapolování relativní denní variace byly násobeny odhadem budoucího zatížení 
příslušného traťového úseku a tím bylo vypočítáno, kde a kdy bude pravdepodobně nutná jaká potřebná 
kapacita vlaků. 

B.IV.a Použité příklady denních variací a jejich podíly pro jednotlivé úseky 

 

Trať 260 Brno - Česká Třebová a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Vojkovice - Hrušovany u.B. 70%

Brno-Město - Brno-
Venkov 30%  

Brno-Židenice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Bílovice nad 
Svitavou Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Babice nad 
Svitavou Vojkovice - Hrušovany u.B. 90%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní
vlaky) 10%  

Adamov Vojkovice - Hrušovany u.B. 80%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 20%  

Adamov zastávka Vojkovice - Hrušovany u.B. 70%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 30%  

Blansko Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 10%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 10%

Blansko město Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 20%  

Dolní Lhota Hrušovany u.B. - Žabčice 90%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 10%  

Rájec-Jestřebí Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Doubravice nad 
Svitavou Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Skalice nad 
Svitavou Hrušovany u.B. - Žabčice 95%

Pravice -
Hrušovany n.J. 5%  

Svitávka Hrušovany u.B. - Žabčice 90%
Pravice -
Hrušovany n.J. 10%  

Zboněk Hrušovany u.B. - Žabčice 85%
Pravice -
Hrušovany n.J. 15%  

Letovice zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  
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Letovice Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Rozhraní Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Moravská 
Chrastová Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Březová nad 
Svitavou Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Dlouhá Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Hradec nad 
Svitavou Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Svitavy-Lány Hrušovany u.B. - Žabčice 76%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 4%

Svitavy Hrušovany u.B. - Žabčice 72%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 8%

Svitavy-Lačnov Hrušovany u.B. - Žabčice 68%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 12%

Opatov Hrušovany u.B. - Žabčice 64%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 16%

Semanín Hrušovany u.B. - Žabčice 60%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 20%

Česká Třebová       
       

Trať 262 Skalice nad Svitavou - Boskovice a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Skalice nad 
Svitavou Hrušovany u.B. - Žabčice 70%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 10%

Boskovice       
       

Trať 300 Brno - Přerov a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Brno-Město - Brno-Venkov 60%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 40%  

Chrlice Brno-Město - Brno-Venkov 40%
Vojkovice -
Hrušovany u.B. 60%  

Sokolnice Brno-Město - Brno-Venkov 20%
Vojkovice -
Hrušovany u.B. 80%  

Újezd u Brna Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Hostěrádky-
Rešov Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Zbýšov Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Křenovice horní 
nádraží Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
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Holubice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Velešovice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Rousínov Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Komořany u 
Vyškova Hrušovany u.B. - Žabčice 90%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 10%  

Luleč Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 20%  

Vyškov na 
Moravě Hrušovany u.B. - Žabčice 70%Hodonín - Lužice 25%

Pravice -
Hrušovany n.J. 5%

Hoštice-Heroltice Hrušovany u.B. - Žabčice 60%Hodonín - Lužice 30%
Pravice -
Hrušovany n.J. 10%

Ivanovice na 
Hané Hrušovany u.B. - Žabčice 50%Hodonín - Lužice 35%

Pravice -
Hrušovany n.J. 15%

Chvalkovice na 
Hané Hrušovany u.B. - Žabčice 40%Hodonín - Lužice 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Nezamyslice Hrušovany u.B. - Žabčice 30%Lužice - Hodonín 45%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%

Němčice nad 
Hanou Hrušovany u.B. - Žabčice 20%Lužice - Hodonín 50%

Pravice -
Hrušovany n.J. 30%

Měrovice nad 
Hanou Hrušovany u.B. - Žabčice 10%Lužice - Hodonín 55%

Pravice -
Hrušovany n.J. 35%

Kojetín Pravice - Hrušovany n.J. 40%Lužice - Hodonín 60%  
Chropyně Pravice - Hrušovany n.J. 35%Lužice - Hodonín 65%  
Věžky Pravice - Hrušovany n.J. 30%Lužice - Hodonín 70%  
Přerov       
       

Trať 340 Brno - Uherské Hradiště a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Brno-Město - Brno-Venkov 42%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 58%  

Brno-Černovice Brno-Město - Brno-Venkov 28%
Vojkovice -
Hrušovany u.B. 72%  

Brno-Slatina Brno-Město - Brno-Venkov 14%
Vojkovice -
Hrušovany u.B. 86%  

Šlapanice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Ponětovice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Blažovice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Křenovice dolní 
nádraží Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Slavkov u Brna Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Křižanovice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Marefy Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Bučovice Hrušovany u.B. - Žabčice 90%
Pravice -
Hrušovany n.J. 10%  

Nevojice Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Nesovice Hrušovany u.B. - Žabčice 70%
Pravice -
Hrušovany n.J. 30%  
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Brankovice Hrušovany u.B. - Žabčice 55%
Pravice -
Hrušovany n.J. 30%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 15%

Nemotice Hrušovany u.B. - Žabčice 45%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 30%

Jestřabice Hrušovany u.B. - Žabčice 35%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 45%

Bohuslavice u 
Kyjova Hrušovany u.B. - Žabčice 25%

Pravice -
Hrušovany n.J. 15%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 60%

Kyjov Hodonín - Rohatec (343) 50%
Rohatec - Hodonín 
(343) 10%Hodonín - Lužice 40%

Kyjov zastávka Hodonín - Rohatec (343) 40%
Rohatec - Hodonín 
(343) 20%Hodonín - Lužice 40%

Vlkoš Hodonín - Rohatec (343) 30%
Rohatec - Hodonín 
(343) 30%Hodonín - Lužice 40%

Vracov Hodonín - Rohatec (343) 20%
Rohatec - Hodonín 
(343) 40%Hodonín - Lužice 40%

Bzenec Hodonín - Rohatec (343) 10%
Rohatec - Hodonín 
(343) 50%Hodonín - Lužice 40%

Veselí nad 
Moravou Hodonín - Rohatec (343) 50%  Hodonín - Lužice 50%
Uherský Ostroh Hodonín - Rohatec (343) 50%  Hodonín - Lužice 50%

Ostrožská Nová 
Ves Hodonín - Rohatec (343) 50%  Hodonín - Lužice 50%

Ostrožská Nová 
Ves lázně Hodonín - Rohatec (343) 50%  Hodonín - Lužice 50%

Kunovice 
zastávka Hodonín - Rohatec (343) 50%  Hodonín - Lužice 50%
Uherské Hradiště       
       

Trať 250 Brno - Břeclav a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Vojkovice - Hrušovany u.B. 60%

Brno-Město - Brno-
Venkov 40%  

Brno-Horní 
Heršpice Vojkovice - Hrušovany u.B. 70%

Brno-Město - Brno-
Venkov 30%  

Modřice Vojkovice - Hrušovany u.B. 80%
Brno-Město - Brno-
Venkov 20%  

Popovice u 
Rajhradu Vojkovice - Hrušovany u.B. 90%

Brno-Město - Brno-
Venkov 10%  

Rajhrad Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%
Brno-Město - Brno-
Venkov    

Vojkovice nad 
Svratkou Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Hrušovany u.B. Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Žabčice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Vranovice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Pouzdřany Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
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Popice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Šakvice Hrušovany u.B. - Žabčice 82%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 12%

Rohatec -
Hodonín (343) 6%

Zaječí Hrušovany u.B. - Žabčice 64%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 24%

Rohatec -
Hodonín (343) 12%

Rakvice Hrušovany u.B. - Žabčice 46%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 36%

Rohatec -
Hodonín (343) 18%

Podivín Hrušovany u.B. - Žabčice 28%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 48%

Rohatec -
Hodonín (343) 24%

Ladná Hrušovany u.B. - Žabčice 10%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 60%

Rohatec -
Hodonín (343) 30%

Břeclav       
       

Trať 254 Šakvice - Hustopeče a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Šakvice Hrušovany u.B. - Žabčice 75%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 15%

Rohatec -
Hodonín (343) 10%

Hustopeče u Brna       
       

Trať 255 Zaječí - Hodonín/Dubňany a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Zaječí Hrušovany u.B. - Žabčice 45%
Hodonín - Rohatec 
(343) 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 15%

Velké Pavlovice Hrušovany u.B. - Žabčice 40%
Hodonín - Rohatec 
(343) 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%

Velké Pavlovice 
zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice 35%

Hodonín - Rohatec 
(343) 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 25%

Bořetice Hrušovany u.B. - Žabčice 30%
Hodonín - Rohatec 
(343) 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 30%

Kobylí na Moravě Hrušovany u.B. - Žabčice 25%
Hodonín - Rohatec 
(343) 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 35%

Brumovice Hrušovany u.B. - Žabčice 20%Hodonín - Mutěnice 15%
Pravice -
Hrušovany n.J. 65%

Čejč Mutěnice - Hodonín 50%  
Rohatec -
Hodonín (343) 50%

Mutěnice 
zastávka Mutěnice - Hodonín 50%  

Rohatec -
Hodonín (343) 50%

Mutěnice Mutěnice - Hodonín 50%  
Rohatec -
Hodonín (343) 50%

Dubňany / 
Hodonín       
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Trať 25x Hrušovany u.B. - Židlochovice a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 
Hrušovany u.B. Žabčice - Hrušovany u.B. 100%    
Židlochovice       
       

Trať 240 Brno - Jihlava a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Brno-Město - Brno-Venkov 20%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 80%  

Brno-Horní 
Heršpice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Troubsko Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Střelice dolní Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Střelice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Omice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Tetčice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Rosice u Brna Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Zastávka u Brna Hrušovany u.B. - Žabčice 86%
Pravice -
Hrušovany n.J. 14%  

Vysoké Popovice Hrušovany u.B. - Žabčice 72%
Pravice -
Hrušovany n.J. 28%  

Rapotice Hrušovany u.B. - Žabčice 58%
Pravice -
Hrušovany n.J. 42%  

Kralice nad 
Oslavou Hrušovany u.B. - Žabčice 44%

Pravice -
Hrušovany n.J. 56%  

Náměšť nad 
Oslavou Hrušovany u.B. - Žabčice 30%

Pravice -
Hrušovany n.J. 70%  

Studenec Hrušovany u.B. - Žabčice 16%
Pravice -
Hrušovany n.J. 84%  

Vladislav 
zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice 5%

Pravice -
Hrušovany n.J. 90%

Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 5%

Třebíč Pravice - Hrušovany n.J. 90%  
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 10%

Třebíč-Borovina Pravice - Hrušovany n.J. 90%  
Božice u.Z. -
Hrušovany n.J. 10%

Krahulov 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 20%

Pravice -
Hrušovany n.J. 75%

Božice u.Z. -
Hrušovany n.J. 5%

Okříšky 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 60%  

Číchov 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 55%

Pravice -
Hrušovany n.J. 45%  

Bransouze 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 70%

Pravice -
Hrušovany n.J. 30%  

Dolní Smrčné 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 85%

Pravice -
Hrušovany n.J. 15%  

Přímělkov 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 88%

Rohatec - Hodonín 
(330) 8%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 4%
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Bítovčice 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 76%

Rohatec - Hodonín 
(330) 16%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 8%

Luka nad 
Jihlavou 

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 64%

Rohatec - Hodonín 
(330) 24%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 12%

Malý Beranov 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 52%

Rohatec - Hodonín 
(330) 32%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 16%

Jihlava       
       

Trať 244 Brno - Hrušovany n.J. a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Brno-Město - Brno-Venkov 20%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 80%  

Brno-Horní 
Heršpice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Troubsko Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Střelice dolní Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Střelice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Radostice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Silůvky Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Moravské Bránice Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Budkovice Hrušovany u.B. - Žabčice 89%
Pravice -
Hrušovany n.J. 11%  

Moravský 
Krumlov Hrušovany u.B. - Žabčice 78%

Pravice -
Hrušovany n.J. 22%  

Rakšice Hrušovany u.B. - Žabčice 67%
Pravice -
Hrušovany n.J. 33%  

Bohutice Hrušovany u.B. - Žabčice 56%
Pravice -
Hrušovany n.J. 44%  

Našiměřice Hrušovany u.B. - Žabčice 45%
Pravice -
Hrušovany n.J. 55%  

Miroslav Hrušovany u.B. - Žabčice 34%
Pravice -
Hrušovany n.J. 66%  

Dolenice Hrušovany u.B. - Žabčice 23%
Pravice -
Hrušovany n.J. 77%  

Břežany Hrušovany u.B. - Žabčice 12%
Pravice -
Hrušovany n.J. 88%  

Pravice Pravice - Hrušovany n.J. 100%    
Hrušovany n.J.       
       

Trať 244 Moravské Bránice - Ivančice a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Moravské Bránice Hrušovany u.B. - Žabčice 75%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%  

Ivančice letovisko Hrušovany u.B. - Žabčice 75%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%  
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Ivančice město Hrušovany u.B. - Žabčice 75%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%  

Ivančice       
       

Trať 245 Hrušovany n.J. - Hevlín a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Hrušovany n.J. Hrušovany n.J. - Hrabětice 75%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 25%  

Hrabětice Hrušovany n.J. - Hrabětice 75%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 25%  

Hevlín       
       

Trať 246 Břeclav - Znojmo a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Břeclav Jevišovka - Hrušovany n.J. 55%
Hodonín - Rohatec 
(343) 30%

Hodonín -
Mutěnice 15%

Boří les Jevišovka - Hrušovany n.J. 64%
Hodonín - Rohatec 
(343) 24%

Hodonín -
Mutěnice 12%

Valtice město Jevišovka - Hrušovany n.J. 73%
Hodonín - Rohatec 
(343) 18%

Hodonín -
Mutěnice 9%

Valtice Jevišovka - Hrušovany n.J. 82%
Hodonín - Rohatec 
(343) 12%

Hodonín -
Mutěnice 6%

Sedlec u 
Mikulova Jevišovka - Hrušovany n.J. 91%

Hodonín - Rohatec 
(343) 6%

Hodonín -
Mutěnice 3%

Mikulov na 
Moravě Jevišovka - Hrušovany n.J. 100%    
Březí Jevišovka - Hrušovany n.J. 100%    
Dobré Pole Jevišovka - Hrušovany n.J. 100%    
Novosedly Jevišovka - Hrušovany n.J. 100%    
Jevišovka Jevišovka - Hrušovany n.J. 100%    

Hrušovany n.J. 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 100%    

Božice u.Z. 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 100%    

Hodonice 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 85%Mutěnice - Hodonín 10%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 5%

Dyje 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 70%Mutěnice - Hodonín 20%

Rohatec -
Hodonín (330) (jen 
osobní vlaky) 10%

Znojmo       
       

Trať 241 Znojmo - Okříšky a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Znojmo 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 70%Hodonín - Mutěnice 20%

Hodonín -
Rohatec (330) (jen 
osobní vlaky) 10%
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Citonice 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 85%Hodonín - Mutěnice 10%

Hodonín -
Rohatec (330) (jen 
osobní vlaky) 5%

Olbramkostel 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Šumná 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Grešlové Mýto 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Blížkovice 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Vesce 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Moravské 
Budějovice 

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Jaroměřice nad 
Rokytnou 

Božice u.Z. - Hrušovany 
n.J. 100%    

Šebkovice 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Kojetice na 
Moravě 

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Stařeč 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Hvězdoňovice 
Božice u.Z. - Hrušovany
n.J. 100%    

Okříšky       
       

Trať 248 Znojmo - Šatov a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Znojmo Hodonín - Lužice 50%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 50%  

Šatov Hodonín - Lužice 50%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 50%  

Šatov st.hr.       
       

Trať 250 Brno - Žďár nad Sázavou a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Brno hlavní 
nádraží Brno-Město - Brno-Venkov 40%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 60%  

Brno-Židenice Brno-Město - Brno-Venkov 40%
Vojkovice -
Hrušovany u.B. 60%  

Brno-Královo 
Pole Brno-Město - Brno-Venkov 20%

Vojkovice -
Hrušovany u.B. 80%  

Brno-Řečkovice Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    
Česká Vojkovice - Hrušovany u.B. 100%    

Kuřim Vojkovice - Hrušovany u.B. 90%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 10%  
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Čebín Vojkovice - Hrušovany u.B. 80%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 20%  

Hradčany Hrušovany u.B. - Žabčice 70%

Rohatec - Hodonín 
(330) (jen osobní 
vlaky) 30%  

Tišnov Hrušovany u.B. - Žabčice 70%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 30%  

Dolní Loučky Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 20%  

Řikonín Hrušovany u.B. - Žabčice 90%

Hodonín - Rohatec 
(330) (jen osobní 
vlaky) 10%  

Níhov Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    
Vlkov u Tišnova Hrušovany u.B. - Žabčice 100%    

Osová Bítýška Hrušovany u.B. - Žabčice 95%
Pravice -
Hrušovany n.J. 5%  

Ořechov Hrušovany u.B. - Žabčice 90%
Pravice -
Hrušovany n.J. 10%  

Křižanov Hrušovany u.B. - Žabčice 85%
Pravice -
Hrušovany n.J. 15%  

Sklené nad 
Oslavou Hrušovany u.B. - Žabčice 80%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Laštovičky Hrušovany u.B. - Žabčice 75%
Pravice -
Hrušovany n.J. 25%  

Ostrov nad 
Oslavou Hrušovany u.B. - Žabčice 70%

Pravice -
Hrušovany n.J. 30%  

Žďár nad 
Sázavou       
       

Trať 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Tišnov Hrušovany u.B. - Žabčice 80%
Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  

Štěpánovice Hrušovany u.B. - Žabčice 60%
Pravice -
Hrušovany n.J. 40%  

Borač Hrušovany u.B. - Žabčice 40%
Pravice -
Hrušovany n.J. 60%  

Prudká zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice 20%
Pravice -
Hrušovany n.J. 80%  

Doubravník Pravice - Hrušovany n.J. 100%    

Nedvědice 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 20%

Pravice -
Hrušovany n.J. 80%  

Věžná 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 40%

Pravice -
Hrušovany n.J. 60%  

Rožná 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 60%

Pravice -
Hrušovany n.J. 40%  

Bystřice nad 
Pernštejnem 

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 80%

Pravice -
Hrušovany n.J. 20%  
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Rozsochy 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 100%    

Rovné-Divišov 
Hrušovany n.J. - Božice
u.Z. 100%    

Olešná na 
Moravě Rohatec - Hodonín (343) 5%

Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 90%

Mutěnice -
Hodonín 5%

Nové Město na 
Moravě Rohatec - Hodonín (343) 10%

Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 80%

Mutěnice -
Hodonín 10%

Nové Město na 
Moravě zastávka Rohatec - Hodonín (343) 15%

Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 70%

Mutěnice -
Hodonín 15%

Radňovice Rohatec - Hodonín (343) 20%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 60%

Mutěnice -
Hodonín 20%

Veselíčko Rohatec - Hodonín (343) 25%
Hrušovany n.J. -
Božice u.Z. 50%

Mutěnice -
Hodonín 25%

Žďár nad 
Sázavou       
       

Trať 330 Břeclav - Přerov a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 
Břeclav Hodonín - Lužice 100%    
Hrušky zastávka Lužice - Hodonín 33%Hodonín - Lužice 67%  

Moravská Nová 
Ves Lužice - Hodonín 67%Hodonín - Lužice 33%  
Lužice Lužice - Hodonín 100%    

Hodonín 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Rohatec zastávka 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Rohatec 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Bzenec přívoz 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Moravský Písek 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Moravský Písek 
zastávka 

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Nedakonice 
Hodonín - Rohatec (330) 
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Kostelany nad 
Moravou 

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Staré Město u 
Uher. Hradiště 

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Huštěnovice 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Spytihněv 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Napajedla 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 32%

Hodonín - Rohatec 
(330) 63%

Rohatec -
Hodonín (330) 5%

Otrokovice 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 30%

Hodonín - Rohatec 
(330) 60%

Rohatec -
Hodonín (330) 10%
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Tlumačov 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 28%

Hodonín - Rohatec 
(330) 57%

Rohatec -
Hodonín (330) 15%

Záhlinice 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 27%

Hodonín - Rohatec 
(330) 53%

Rohatec -
Hodonín (330) 20%

Hulín 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 25%

Hodonín - Rohatec 
(330) 50%

Rohatec -
Hodonín (330) 25%

Břest 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 23%

Hodonín - Rohatec 
(330) 47%

Rohatec -
Hodonín (330) 30%

Říkovice 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 22%

Hodonín - Rohatec 
(330) 43%

Rohatec -
Hodonín (330) 35%

Horní Moštěnice 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 20%

Hodonín - Rohatec 
(330) 40%

Rohatec -
Hodonín (330) 40%

Přerov       
       

Trať 250 Břeclav - Kúty a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 

Břeclav 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Lanžhot 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Lanžhot st.hr. 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Brodské 
Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky) 33%

Hodonín - Rohatec 
(330) 67%  

Kúty       
       

Trať 343 Hodonín - Veselí nad Moravou a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl  denní variace 3 podíl 
Hodonín Hodonín - Rohatec (343) 100%    

Rohatec zastávka Hodonín - Rohatec (343) 90%
Rohatec - Hodonín 
(343) 10%  

Rohatec Hodonín - Rohatec (343) 80%
Rohatec - Hodonín 
(343) 20%  

Rohatec kolonie Hodonín - Rohatec (343) 70%
Rohatec - Hodonín 
(343) 30%  

Sudoměřice nad 
Moravou Hodonín - Rohatec (343) 60%

Rohatec - Hodonín 
(343) 40%  

Petrov u 
Strážnice Hodonín - Rohatec (343) 50%

Rohatec - Hodonín 
(343) 50%  

Strážnice Hodonín - Rohatec (343) 20%
Rohatec - Hodonín 
(343) 80%  

Vnorovy Hodonín - Rohatec (343) 10%
Rohatec - Hodonín 
(343) 90%  

Veselí nad 
Moravou-
Zarazice Rohatec - Hodonín (343) 100%    

Veselí nad 
Moravou       
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Trať 344 Veselí nad Moravou - Vrbovce a zpět 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Veselí nad 
Moravou Hodonín - Rohatec (343) 100%    

Blatnice pod 
svatým 
Antonínkem Hodonín - Rohatec (343) 92%Hodonín - Mutěnice 8%  

Lipov Hodonín - Rohatec (343) 84%Hodonín - Mutěnice 16%  

Louka u Ostrohu Hodonín - Rohatec (343) 76%Hodonín - Mutěnice 24%  

Velká nad 
Veličkou Hodonín - Rohatec (343) 68%Hodonín - Mutěnice 32%  

Javorník nad 
Veličkou zastávka Hodonín - Rohatec (343) 60%Hodonín - Mutěnice 40%  

Velká nad 
Veličkou st.hr.       
       

Trať 255 Hodonín - Dubňany - Čejč 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Hodonín Hodonín - Mutěnice 34%
Hodonín - Rohatec 
(343) 33%Hodonín - Lužice 33%

Dubňany Hodonín - Mutěnice 34%
Hodonín - Rohatec 
(343) 33%Hodonín - Lužice 33%

Mutěnice (nová 
zastávka) Hodonín - Mutěnice 34%

Hodonín - Rohatec 
(343) 33%Hodonín - Lužice 33%

Čejč 2       
       

Trať 257 Dubňany - Kyjov 

stanice denní variace 1 podíl denní variace 2 podíl denní variace 3 podíl 

Dubňany Mutěnice - Hodonín 34%
Rohatec - Hodonín 
(343) 33%Lužice - Hodonín 33%

Svatobořice -
Mistřín Mutěnice - Hodonín 34%

Rohatec - Hodonín 
(343) 33%Lužice - Hodonín 33%

Kyjov       

C Časové polohy odjezdů a příjezdů do sousedních uzlových stanic 

Následující tabulky ukazují prvky taktové dopravy v okolí Jihomoravského kraje. Časy odjezdů a příjezdů 
jsou převzaty z aktuálního jízdního řádu532 a mají charakter souhrnu nejčastějších časových poloh 
odjezdů a příjezdu v jednotlivých směrech. V některých případech může být dodržena taktová doprava 
relativně přísně, jsou ale i stanice a směry, kde časy odjezdů a příjezdů jsou spíše nepravidelné a jen 
některé časové polohy se několikrát opakují. 
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 Česká Třebová 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Brno – rychlíky: cca. xx.15, občas xx.30 Brno – rychlíky: cca. xx.40 
Brno – osobní vlaky: sudá.18 Brno – osobní vlaky: lichá.15-20 
Praha - rychlíky: většinou mezi xx.40 a xx.00 Praha – rychlíky: většinou mezi xx.55 a xx.15 
Praha  - osobní vlaky: cca. xx.15 Praha – osobní vlaky: cca. xx.40 – xx.00 
Olomouc – rychlíky: xx.02 – xx.08, občas xx.14 Olomouc – rychlíky: cca. xx.40 – xx.00 
Olomouc – osobní vlaky: cca. sudá.18 (s.15-s.24) Olomouc – osobní vlaky: lichá.38-45 
Moravská Třebová – osobní vlaky: sudá.10 Moravská Třebová – osobní vlaky: lichá.25 
 

Česká Třebová není úplně symetrický taktový uzel, mezi rychlíky jsou ale jen minimální čekací 
doby na přípoje, horší jsou přípoje mezi rychlíky a osobními vlaky a mezi osobními vlaky 
vzájemně. Proto je třeba zachovat příjezdy a odjezdy rychlíků z a do Brna podobně jako dnes asi 
v xx.45 (příjezd) a xx.15 (odjezd). Tyto časy by byly nejlepší i pro osobní vlaky, což je dnes realita 
jen v případě odjezdů. 

 Olomouc 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Brno – rychlíky: lichá.40 Brno – rychlíky: sudá.22 
Brno – osobní vlaky: (sudá).00 Brno – osobní vlaky: (sudá).00 
Přerov - rychlíky:  sudá.09 (do Ostravy) 

sudá.19 (Pendolino) 
lichá.30 (do Přerova) 

Přerov - rychlíky:   lichá.55 (z Ostravy) 
 sudá.47 (Pendolino) 
sudá.28 (z Přerova) 

Přerov – osobní vlaky: cca. xx.10 (občas i xx.35) Přerov – osobní vlaky: cca. xx.45 (občas i xx.15) 
Česká Třebová – rychlíky: lichá.55 (z Ostravy) 

  sudá.47 (Pendolino) 
  sudá.28 (z Přerova) 

Česká Třebová – rychlíky: sudá.09 (do Ostravy) 
sudá.19 (Pendolino) 
lichá.30 (do Přerova) 

Česká Třebová – osobní vlaky: cca. xx.45 Česká Třebová – osobní vlaky: cca. xx.15 
Šumperk – osobní vlaky: xx.30 (spíše 
nepravidelně) 

Šumperk – osobní vlaky: xx.10 (spíše 
nepravidelně) 

Opava – rychlíky: cca. xx.40 Opava – rychlíky: cca. xx.25 
Opava – osobní vlaky: xx.40-xx.15, nepravidelně Opava – osobní vlaky: xx.15-xx.25, nepravidelně 

 
Současně mají osobní vlaky ze a ve směru Brno v Olomouci dobré přípoje ve směrech Ostrava 
(rychlíkem) a Přerov (osobním vlakem), což je užitečné pouze pro relace Prostějov (a jiné 
zastávky mezi Olomoucí a Nezamyslicemi) – Přerov/Ostrava, neboť z Brna jsou Přerov a Ostrava 
dosažitelné přímo, zastávky mezi Přerovem a Olomoucí i přestupem v Přerově. Rychlíky z a do 
Brna mají dobré přípoje pravidelně jen ve směru Česká Třebová (vzhledem k přímému spojení 
Brno – Česká Třebová však z omezeným užitkem), občas i ve směrech Opava a Šumperk. 
Geograficky by byly nejdůležitejší přípoje ve směrech Šumperk a Opava, na těchto tratích však 
jedou vlaky nejméně podle taktového jízdního řádu. V případě vedení skupinových vlaků Brno-
Nezamyslice-Přerov/Olomouc se zachováním přípojů v Přerově (viz uzel Přerov) by příjely 
rychlíky z Brna do Olomouce asi v (sudou).10-15 a odjeli by v (lichou).45-50, to je o zhruba 10 
minut dříve (příjezdy) resp. později (odjezdy) než dnes. Jestliže se nezmění jízdní řády ostatních 
tratí, znamená to prodloužení přestupních dob o zhruba 10 minut, v případě osobních vlaků do a 
z Přerova je možné pomocí přesunu odjezdů a příjezdů o několik minut vytvořit mnohem lepší 
přípoje než dosud.  

 Přerov 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Brno – rychlíky: sudá.02 Brno – rychlíky: lichá.55 
Brno – osobní vlaky: xx.10 – xx.30 Brno – osobní vlaky: (lichá).33 
Olomouc – rychlíky: sudá.04 Olomouc – rychlíky: lichá.52 
Olomouc – osobní vlaky: xx.44, občas xx.5-10 Olomouc – osobní vlaky: xx.5-20, občas xx.39-55 
Ostrava – rychlíky: lichá.58 Ostrava – rychlíky: lichá.59 
Ostrava – osobní vlaky: xx.03 Ostrava – osobní vlaky: xx.51 
Břeclav – rychlíky: sudá.04 Břeclav – rychlíky: lichá.50 
Břeclav – osobní vlaky: xx.23 Břeclav – osobní vlaky: xx.39 
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Přerov je současně jeden z nejlépe fungujících uzlů taktového jízdního řádu, které sousedí 
s Jihomoravským krajem. Rychlíky se dokonalé setkávají v sudé hodině, osobní vlaky na trati do 
a z Ostravy také, do a z Olomouce částečně. Přestupy na osobní vlaky ve směrech Břeclav a 
Brno vyžadují menší čekací doby (zhruba 20 až 25 minut). Časové polohy rychlíků z Brna mají 
být každopádně zachované, osobní vlaky by mohly přijet o něco později a odjet o něco dříve. 

 Staré Město u Uherského Hradiště 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Přerov – rychlíky: lichá.17 Přerov – rychlíky: sudá.34 
Přerov – osobní vlaky: xx.32 Přerov – osobní vlaky: xx.11 
Břeclav – rychlíky: sudá.36 Břeclav – rychlíky: lichá.15 
Břeclav – osobní vlaky: (lichá).13 Břeclav – osobní vlaky: (sudá).50 
Uherský Brod – osobní vlaky: cca. xx.20-25, 
nepravidelně 

Uherský Brod – osobní vlaky: cca. xx.30,45 – 
nepravidelně 

Veselí n.M. – osobní vlaky: cca. xx.15-25, 
nepravidelně 

Veselí n.M. – osobní vlaky: xx.10,30, nepravidelně

 
Doprava na tratích ze Starého Města přes Uherské Hradiště dále ve směrech Uherský Brod (-
Bojkovice – Vlárský průsmyk) a Veselí nad Moravou příliš nesleduje princip taktového jízdního 
řádu. Jedině několikrát se opakující časové polohy odjezdů a příjezdů vlaků představují přípoje 
na osobní vlaky z a do Přerova, a na rychlíky z a do Břeclavi. Zvlášť po zhuštění a zrychlení 
dopravy na trati Hodonín – Veselí nad Moravou by to bylo lepší naopak: Z oblasti Břeclavi a 
Hodonína by mohli cestující jet do oblasti Kunovic spíše přes Veselí nad Moravou, přípoje ve 
Starém Měste proto potřebují spíše osobní vlaky pro cestující ze zastávek mezi Hodonínem a 
Starým Městem, ze směru Přerov je však lepší připojit rychlíky za účelem kratších cestovních dob 
do Prahy, Ostravy a Olomouce. Spojení z Kunovic přes Bylnici do Horní Lidče a do Trenčiánské 
Teplé mají spíše druhotný význam: Všechna spojení na Slovensko jsou s přestupem ve Vlárském 
průsmyku, je jich celkem 7 za den a většinou musí cestující někdě mezi Trenčínem a Kunovicemi 
čekat delší dobu na přípoj. Vlaky na trati Bylnice – Horní Lideč mají občas přípoje ve směru ze 
Slovenska a občas ve směru Brno, není ale vidět žádný takt. Závěrem lze říci, že optimalizace 
přípojů v oblasti Veselí nad Moravou – Kunovice – Staré Město je jednoznačně důležitější a na 
vlárské trati není žádný systém taktové dopravy, který by tím mohl být narušen. Podobná je 
situace na hraničním přechodu Vrbovce, kde jede deset párů vlaků denně, většina z nich nejede 
v taktu a nemá ani dobré přípoje.  

 Kúty 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Břeclav – rychlíky: xx.25-xx.35 Břeclav – rychlíky: xx.13 – xx.17 
Břeclav – osobní vlaky: xx.05-xx.10 Břeclav – osobní vlaky: xx.55 – xx.05 
Bratislava – rychlíky: xx.20 Bratislava – rychlíky: xx.22 – xx.28 
Bratislava – osobní vlaky: xx.00-10, občas xx.35 Bratislava – osobní vlaky: xx.40 – xx.50 
Holíč – osobní vlaky: cca. xx.10, občas xx.35 Holíč – osobní vlaky: cca. xx.50 – xx.05 
Trnava – osobní vlaky: cca. xx.05, občas xx.48 
nebo xx.18 

Trnava – osobní vlaky: xx.55 – xx.15 

 
Železniční uzel Kúty představuje především symetrický taktový uzel osobních vlaků všech směrů 
v přibližně celé hodině, rychlíky nemají dobré přípoje. Dodržování těchto přípojů je sice žádoucí, 
kvůli geografické izolaci Záhoria (přípojeného na ostatní Slovensko jen dvěmi tratěmi, které obě 
končí v Bratislavské aglomeraci s hustou příměstskou dopravou) je ale možné přízpůsobení celé 
dopravy v Záhori na změny v Kútech. Po přístupu České a Slovenské Republiky k Schengenské 
dohodě je ovšem možné, že rychlíky v budoucnosti v Kútech už nebudou zastavovat.  

 (Břeclav-) Bernhardsthal 

Osobní vlaky ze směru Vídeň příjíždí do Břeclavi v xx.52 a odjíždí v xx.37, špičkové zrychlené 
vlaky, které většinou končí/začínají až ve rakouském Bernhardsthalu (10 km před Břeclaví) by 
mohly přijíždět v xx.07 a odjíždět v xx.13. Taktové osobní vlaky Wiener Neustadt - Vídeň – 
Břeclav tvoří spolu s ramenem Wiener Neustadt - Vídeň – Retz (-Znojmo) půlhodinový takt 
zrychlených vlaků přes Vídeň a mezi Vídní a Wiener Neustadt. Proto by bylo s drobnými 
úpravami jízdních řádů na některých vedlejších tratích možné vyměnit severní ramena tohoto 
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systému, čímž by byl možný v Břeclavi příjezd i v xx.22 a odjezd v xx.07, což by odpovídalo 
symetrickým uzlům v xx.00 v Břeclavi a v xx.30 ve Znojmě nebo naopak. 

 (Hevlín-) Laa/Thaya 

Vlaky z Vídně příjíždí do stanici Laa/Thaya zpravidla v xx.30, v téže minutě je zpravidla i odjezd. 
Na této trati však není úplný takt, dopoledne je dvouhodinový interval, některé vlaky přijíždí nebo 
odjíždí například i v xx.23 nebo xx.35. 

 (Znojmo-) Retz 

Současně příjíždí vlaky z Vídně do Znojma v xx.38 a odjíždí v xx.52. Po ukončení modernizace a 
elektrizaci tratě Znojmo – Retz a nasazení elektrických vozidel na této trati lze očekávat zkrácení 
jízdních dob do té míry, že vlaky příjíždí před xx.30 a odjíždějí po xx.00, což by umožnilo 
vytvoření taktového uzlu Znojmo v xx.00 a Břeclav v xx.30 nebo naopak. 

 Jihlava 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Brno – rychlíky: sudá.37 Brno – rychlíky: lichá.18 
Brno – osobní vlaky: lichá.30 Brno – osobní vlaky: sudá.22 
Havličkův Brod – rychlíky: sudá.34 (2-3x denně) Havličkův Brod – rychlíky: lichá.21 (2-3x denně) 
Havlíčkův Brod – osobní vlaky: lichá.25 Havlíčkův Brod – osobní vlaky: sudá.34 
Veselí n/L. – rychlíky: lichá.24 Veselí n/L. – rychlíky: sudá.31 
Veselí n/L. – osobní vlaky: sudá.50 Veselí n/L. – osobní vlaky: lichá.20 

 Havlíčkův Brod 

Odjezdy ve směrech... Příjezdy ze směrů... 
Brno – rychlíky: sudá.03 Brno – rychlíky: lichá.57 
Brno – osobní vlaky: xx.25 (nepravidelně) Brno – osobní vlaky: xx.03-18 (nepravidelně) 
Praha – rychlíky: lichá.59 Praha – rychlíky: sudá.00 
Praha – osobní vlaky: xx.20 Praha – osobní vlaky cca. xx.15, občas xx.30-40 
Jihlava – rychlíky: cca. lichá.00  (2x denně)  Jihlava – rychlíky: cca. xx.22 (2x denně) 
Jihlava – osobní vlaky: (sudá).02-15 Jihlava – osobní vlaky: cca. lichá.55 
Pardubice – osobní vlaky: cca. xx.10 Pardubice – osobní vlaky: cca. xx.55, občas xx.25
 
Tratě z a do Brna, Prahy a Pardubic tvoří ve Havlíčkově Brodě téměř dokonalý uzel taktové dopravy 
kolem celé sudé hodiny. Do těchto časových poloh se zařazují i osobní vlaky z a do Jihlavy, které však v 
Jihlavě mají přípoje především na rychlíky z a do Brna. S vyjímkou jednoho (ve směru sever-jih) resp. 
třech (v opačném směru) přípojů v Okříškách také do a ze Znojma, a spojením Havličkův Brod – Třebíč je 
taková relace ale geograficky spíše nesmyslná, neboť jízdní doba Havlíčkův Brod – Brno je mnohem 
kratší přes Žďár nad Sázavou. Rychlíky Jihlava – Havlíčkův Brod jedou pouze tři až čtyřikrát denně a ty 
rychlíky, které mají taktové přípoje v Jihlavě přijedou a odjedou mezi taktovými hodinami v Havlíčkově 
Brodě. Současné přípoje v Jihlavě jsou proto v podstatě geograficky užitečné, ale zaručené jen několikrát 
denně, nebo zaručené pravidelně, ale geograficky spíše neužitečné.
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D Simulace jízdních dob 

D.I Výběr příkladů traťových úseků, druhů vlaků a vozidel pro simulaci  

Na vybraných tratích resp. traťových úsecích v Jihomoravském kraji a okolí byla provedena simulace 
jízdních dob pomocí programu „OpenTrack533“. Důvod pro tyto simulace byl následující: 
 

 Na traťových úsecích: 
o Břeclav – Znojmo (svazek tratí Jihozápad) a 
o Okříšky – Jihlava (Jihozápad, jen rychlíky) 

vyžaduje realizace návrhu celokrajského schématu integrálního taktového jízdního řádu 
značné zkrácení jízdních dob. Simulace jízdních dob byla provedena, aby se zjistilo, zda 
je takové zkrácení jízdních dob proveditelné novými vozidly na stávající infrastruktuře, 
resp. které úpravy infrastruktury jsou nezbytné pro realizaci integrálního taktového 
jízdního řádu. 

 
 Na traťových úsecích: 

o Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou (Jihozápad) 
o Moravské Bránice – Oslavany (Jihozápad) 
o Střelice – Okříšky (Jihozápad, jen rychlíky) 
o Brno – Břeclav (Jihovýchod, rychlíky se zastavením v uzlových stanicích) 
o Břeclav – Moravský Písek (Břeclav-Hodonín, rychlíky a osobní vlaky) a 
o Hodonín – Veselí nad Moravou (Břeclav-Hodonín, přes Rohatec nebo přes Holíč) 

je značné zkrácení jízdních dob potřebné pro autorem uvažované varianty taktového 
jízdního řádu uvnitř svazku. Simulace jízdních dob byla provedena, aby se zjistilo, zda je 
takové zkrácení jízdních dob proveditelné novými vozidly na stávající infrastruktuře, resp. 
které úpravy infrastruktury jsou nezbytné pro realizaci integrálního taktového jízdního 
řádu. 

 
 Na traťových úsecích:  

o Okříšky – Jihlava (Jihozápad, jen rychlíky) 
o Střelice – Okříšky (Jihozápad, jen rychlíky) 
o Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou (Jihozápad) 
o Brno-Slatina – Veselí nad Moravou (Severozápad) 

byly porovnány jízdní doby novými a starými motorovými a novými a starými elektrickými 
soupravami, aby se zjistilo, zda je možné docílit podobné zrychlení jako elektrizací (která 
je pro tyto a podobné tratě navrhována nebo uvažována v rámci Generelu dopravy534) i 
nasazením moderních motorových vozidel.  

 
 Na tratových úsecích  

o Brno – Břeclav (Jihovýchod) a 
o Břeclav – Moravský Písek (Břeclav – Hodonín)   

byly porovnány jízdní doby moderními motorovými vozidly, elektrickými vozidly a 
smíšenými soupravami, tvořenými z elektrických a motorových vozidel. Jízdní doby 
motorovými vozidly byly simulovány pouze pro osobní vlaky (pro případ vedení přímých 
osobních vlaků z neelektrifikované vedlejší tratě do Brna), jízdní doba elektrickými a 
hybridními soupravami byla simulována jak pro osobní vlaky, tak i pro rychlíky se 
zastavením v uzlových stanicích (pro případ vedení skupinových vlaků). 

 
 Na traťových úsecích: 

o Brno-Slatina – Veselí nad Moravou (Severozápad) a 
o Brno – Břeclav (Jihovýchod) 

byly porovnány jízdní doby osobních vlaků a rychlíků vedených moderními vozidly. 

D.II Výchozí data a předpoklady 

Byly použity následující údaje o tratích: 
 Podélné sklony535 
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 Přesné traťové rychlosti podle TTP536 
 Polohy stanic537 a zastávek538 

Aby rozsah práce zůstal v proveditelných mezích, nebyly zohledněny poloměry oblouků (ve smyslu 
odporu oblouku), ani podrobnosti stanic (byly však zohledněny oproti šíré trati nižší průjezdné rychlosti 
přes stanice) a zabezpečovací zařízení, pro simulace jízdních dob byla každá trať brána jako jeden 
jednokolejný úsek s některými zastávkami a jedním návěstidlem na počátku a jedním na konci trati. 
 
V některých případech byla předpokládána některá, v Generelu dopravy539 již plánovaná zlepšení 
infrastruktury jako zvýšení traťové rychlosti, zřízení nových zastávek nebo modernizace zabezpečovacího 
zařízení a tím odstranění omezení rychlosti kvůli přejezdům, viditelnosti navěstidel nebo 
nezabezpečeným výhybkám. 
 
O hnacích vozidlech bylo známo: 

 Korefovy diagramy trakční charakteristiky (závislost trakční síly na rychlosti) 
 Hmostnost vozidla 
 Adhézní hmotnost (hmotnost na hnacích nápravách) 

 
O běžných vozech byly použity údaje o jejich hmotnosti a délce. U (motorových a běžných) vozů bylo 
vždy předpokládáno obsazení všech míst k sezení, v některých případech bylo nutné hmotnost 
cestujících a její rozdělení na hnací a běžné nápravy odhadovat. V celé práci bylo počítano s hmotností 
80kg na cestujícího. Tato hmotnost a také předpoklad, že počet cestujících je rovný počtu sedadel, bylo 
použito i pro výpočet poplatků za použití železniční dopravní cesty podle příslušného prohlášení o 
dráze540. 
 
K dispozici byla technická data následujících hnacích vozidel: 
 

 Elektrická třísystemová lokomotiva Škoda 109 E541 
 Elektrická dvousystemová lokomotiva Siemens „Taurus“ v provedení ÖBB 1116542 
 Elektrická dvousystémová lokomotiva řady ČD 363543 
 Motorová lokomotiva Siemens „Herkules“ v provedení ÖBB 2016544 
 Motorová lokomotiva řady ČD 750545 
 Elektrický patrový hnací vůz ČKD 471546 
 Elektrická dvoudílná jednotka Siemens Desiro EMG 312 v provedení pro SŽ547 
 Elektrická třídílná jednotka Siemens Desiro EMG 312 v provedení pro SŽ548 
 Motorový vůz ČKD Dm12 v provedení pro VR549 
 Motorová dvoudílná jednotka Siemens Desiro Classic v provedení ÖBB 5022550 
 Motorový vůz řady ČD 850551,552,553 
 Motorová jednotka Stadler GTW 2/6554 

 
Tento výběr vozidel byl především způsoben tím, že technická data, především trakční charakteristika 
vozidel jiných výrobců nebyla na internetu zveřejněna, ani výrobci nebyly ochotni je na žádost autora 
poskytnout. 
 
Délka a hmotnost vloženého vozu ČKD 071 a řídícího vozu ČKD 971 byly obdrženy od výrobce, jinak 
bylo podle některých příkladů555,556,557 počítáno s hmotností obyčejného (čtyřnápravového, 
jednopatrového) osobního vozu se všemi sedadly obsazenými za 45t, hmotnost patrového vozu za 57t. 
Délka všech vozů byla stanovena na 24m.  
 
Doby pobytů ve stanicích a zastávkách byly odhadovány podle stávajících frekvencí cestujících558: 
 

 Zastávky s méně než cca. 20 výstupů a nástupů za den v jednom směru: 0 sekund (zastávka na 
znamení) 

 20 – 70 výstupů a nástupů za den v jednom směru: 10 sekund 
 70 – 120 výstupů a nástupů za den v jednom směru: 20 sekund 
 více než 120 výstupů a nástupů za den v jednom směru: 30 sekund 
 uzlové stanice, větší města: 60 sekund 
 stanice s křížováním na jednokolejné trati, případně s tvorbou skupinových vlaků: 90 sekund (na 

jednokolejných tratích však byly vypočítány jízdní doby mezi možnými stanicemi křížování zvlášť) 
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Pro simulaci byla nastavená adheze na „normální“ (střední), jinak byla použita všichna standardní 
nastavení programu OpenTrack. 
 
Pro posouzení proveditelnosti schématu integrálního taktového jízdního řádu bylo počítano 
s desetiprocentní rezervou v jízdních dobách. Tato rezerva ještě nezahrnuje potřebný čas na přestup na 
uzlových stanicích, který byl odhadován podle místní situace (konfigurace stanice, délky pěších cest 
apod.) 
Za účelem kontroly věrohodnosti výsledků simulace byly na některých úsecích provedeny simulace 
jízdních dob stávajícími vozidly na stávající infrastruktuře (bez zlepšení dle Generelu dopravy, bez 
nových zastávek) a porovnány s jízdními dobami podle aktuálního jízdního řádu559 (viz tabulka 31).  
 
číslo trati úsek druh vlaku nasazená souprava jízdní 

doba 
podle 
simulaci 

jízdní 
doba 
podle 
jízdního 
řádu 

rezerva 

240 Střelice - Okříšky R m.lok. 750 + 4 vozy+ 1:06:27 01:12:00* 8% 

240 Okříšky - Střelice R m.lok. 750 + 4 vozy+ 1:04:44 01:11:00* 10% 

244 Hrušovany n.J. - Silůvky Sp m.v. ČD 850 + 2 vozy+ 0:51:59 0:53:00 2% 

244 Silůvky - Hrušovany n.J. Sp m.v. ČD 850 + 2 vozy# 0:47:27 0:53:00 12% 

250 Breclav - Brno  Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:51:43 1:07:00 30% 

250 Brno - Breclav Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:51:31 1:07:00 30% 

250 Vranovice - Brno  Os - zrychlnený el.lok. 363 + 4 vozy° 0:15:52 0:19:00 20% 

250 Brno - Vranovice Os - zrychlnený el.lok. 363 + 4 vozy° 0:14:38 0:15:00 3% 

330 Břeclav - Hodonín Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:16:39 0:19:00 14% 

330 Hodonín - Moravský Písek Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:14:10 0:18:00 27% 

330 Moravský Písek - Hodonín Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:14:18 0:18:00 26% 

330 Hodonín - Břeclav Os el.lok. 363 + 4 vozy° 0:16:28 0:21:00 28% 

330 Břeclav - Hodonín R el.lok. 363 + 4 vozy° 0:13:05 0:13:00 -1% 

330 Hodonín - Moravský Písek R el.lok. 363 + 4 vozy° 0:10:57 0:10:00 -9% 

330 Moravský Písek - Hodonín R el.lok. 363 + 4 vozy° 0:10:59 0:11:00 0% 

330 Hodonín - Břeclav R el.lok. 363 + 4 vozy° 0:12:52 0:14:00 9% 

340 Slavkov - Kyjov Os m.v. ČD 850 + 2 vozy^ 0:44:04 0:48:00 9% 

340 Kyjov - Slavkov Os m.v. ČD 850 + 2 vozy^ 0:45:31 0:50:00 10% 

340 Kyjov - Veselí Os m.v. ČD 850 + 2 vozy^ 0:26:23 0:29:00 10% 

340 Veselí - Kyjov Os m.v. ČD 850 + 2 vozy^ 0:27:31 0:28:00 2% 

340 Slavkov - Kyjov R m.lok. 750 + 4 vozy+ 0:32:20 0:37:00 14% 

340 Kyjov - Slavkov R m.lok. 750 + 4 vozy+ 0:34:07 0:39:00 14% 

340 Kyjov - Veselí R m.lok. 750 + 4 vozy+ 0:21:45 0:24:00 10% 

340 Veselí - Kyjov R m.lok. 750 + 4 vozy+ 0:22:22 0:24:00 7% 

Tabulka 31: porovnání simulováných jízdních dob s jízdním řádem. Poznámky:  

*: Jízdní doba Brno hl.n. – Střelice odhadnuta 

+: Uvedená souprava byla autorem pozorována na příslušném druhu vlaku v příslušném úseku 

°: Podobná souprava byla autorem pozorována na příslušném druhu vlaku v příslušném úseku 

#: Snímek uvedené soupravy na příslušným druhu vlaku v příslušném úseku je zvěřejněn560 

^: Snímek uvedené soupravy na podobném druhu vlaku v příslušném úseku je zvěřejněn561 

  
Průměr hodnot rezerv ve výše uvedených příkladech činí 12%, jsou ale některé nevěrohodně vysoké 
hodnoty, zejména na nejlépe vybudovaných, koridorových tratích 250 a 330, kde není potřebná zvláštní 
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rezerva kvůli křižování vlaků. Vysoký rozdíl mezi jízdními dobami podle simulace a podle jízdního řádu by 
mohl být způsoben nedostatkem volných vlakových tras, menší výkonnosti nebo nižší rychlostí 
nasazených souprav nebo nedostatečným přizpůsobením jízdního řádu na zlepšení infrastrukrury 
v minulosti. Možným důvedem mohou být i delší pobyty ve stanicích kvůli starým vozům s vysokou 
podlahou a úzkými dvěrmi, které tím mají větší relativní význam, čímž je jízdní doba mezi sousedními 
stanicemi kratší. Bez ohledu na hodnoty nad 25 % činí průměrná rezerva 9%. 
Předpokládané doby pobytu ve stanicích a zastávkach jsou kratší, než autorem ve skutečnosti 
pozorované. Je ale třeba zmínit, že rezervy jízdních dob jsou zpravidla strávené v zastávkách a že 
moderní, nízkopodlažní vozidla se širokými dveřmí umožňují rychlejší výstup a nástup, než současně 
nasazená vozidla s nástupními schody, úzkými a občas dokonce jen ručně ovládanými dveřmi. 
 

D.III Simulace jízdních dob na kritických úsecích z hlediska integrovaného 
taktu 

Potřebná jízdní doba kratší než 30 minut rychlíkem mezi Okříšky a Jihlavou je podle simulace 
proveditelná, jak elektrické, tak i nové motorové soupravy ujedou tento úsek včetně 10-ti procentní 
rezervy za 27 minut. Mezi Znojmem a Břeclaví však není možné docílit potřebné jízdní doby kratší než 75 
minut na stávající infrastruktuře: Moderní motorová vozidla podle simulace by potřebovala včetně 10-ti 
procentní rezervy kolem 76-77 minut. V Generelu dopravy562 je ale navrhována modernizace 
zabezpečovacího zařízení, možná i dílčí opatření ke zvýšení traťové rychlosti na této trati. 
S předpokladem odstranění všech omezení rychlosti, které jsou způsobena zabezpečovacím zařízením 
(odůvodněno v TTP563 přejezdy, výhybkami nezavislými na hlavním návěstidle nebo viditelností 
návěstidla), činí jízdní doba včetně rezervy (10%) zhruba 74 minut. Problémem je ale, že jízdní doba 
mezi stanicemi Valtice a Hrušovany nad Jevišovkou, která by měla sloužit pro křižování vlaků na 
jednokolejné trati, činí s rezervou (bez doby zastavení v těchto stanicích) 32 až 33 minut. Ve stanici 
Valtice je cca. 350m dlouhý dvoukolejný úsek564 od staniční budovy směrem na západ, východně od 
stanice Hrušovany nad Jevišovkou je zhruba 1km dlouhé dvou až třikolejné nákladiště před odbočkou 
vlečky do cukrovaru (včetně traťového koleje), ze kterého by bylo pomocí nové výhybky možné vytvořit 
výhybnu pro přesun křižování v případě zpoždění565. Ani tato zkrácení jednokolejného úseku však 
nepřinesou dostatečné zkrácení jízdních dob, podle simulace by projel motorový vůz ČKD Dm12 tento 
úsek za 28 a čtvrt minuty, což je včetně 10% rezervy 31 minuta. Dalším problémem přesunu křížení vlaků 
ze stanice Hrušovany nad Jevišovkou k výhybně u nákladiště je, že se tím prodlouží úsek mezi 
potenciálním taktovým uzlem Střelice a Hrušovany nad Jevišovkou (viz kapitola 5.5 o svazku tratí 
Jihozápad). Včetně úseku Hrušovany n.J. – výhybna by činila jízdní doba Střelice – Hrušovany včetně 
rezervy přesně hodinu, to ale ještě bez času na přestup. Přesouvat křižování vlaků ze stanice Valtice 
k nově zřízené výhybně Sedlec u Mikulova také není správnou cestou, protože potom není možné 
v Břeclavi udržet přípoj na rychlíky ve směru Brno. V podstatě zůstanou tři možná řešení: 

 Vytvořit jiné schéma integrálního taktového jízdního řádu by bylo sice možné, ale neuspokojující 
řešení, neboť by vyžadovalo buď jiné výstavby, nebo nepřiměřené čekací doby či umělé 
prodloužení jízdních dob. I dnešní jízdní řád na této trati je charakterizován dlouhým zastavením 
na stanicích křižování (zejména v Hrušovanech), nedokonalosti taktového uzlu Hrušovany nad 
Jevišovkou a mnohem delšími jízdními dobami, než byly podle traťové rychlosti možné: I 
nejslabší souprava v simulaci, motorový vůz ř. 850 s dvěma 45 t těžkými vozy, by projela 
stávající trať Znojmo – Břeclav včetně rezerv za ca. 85 minut, skutečné jízdní doby silnější 
soupravy 842 + lehké přípojné vozy však činí ve směru Břeclav zpravidla 92 – 96 minut, ve 
směru Znojmo často dokonce 104 minut.  

 Další možností by byla kombinace zřízení výše uvedené výhybny u Hrušovanského cukrovaru, 
prodloužení dvoukolejného úseku západně od stanice Valtice, dílčí opatření ke zkrácení jízdních 
dob Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, možná i Břeclav-Valtice 

 Pravděpodobně méně náročně by však bylo zvýšení traťové rychlosti mezi Hrušovany a 
Valticemi. V případě zvýšení traťové rychlosti z minimálních 40 na 100 km/h na všech úsecích, 
kromě jedné chybějící nebo nedostatečné přechodnice západně od Mikulova a jednoho oblouku 
s poloměrem 470m východně od Novosedel566, je možné i bez výhybny dodržovat jízdní doby 29 
minut včetně rezervy mezi těmito stanicemi s křižováním a tím neohrozit přípoje v Břeclavi a v 
Hrušovanech.  

 
I když infrastrukturní opatření, která jsou pro třetí řešení potřebná, nejsou v Generelu dopravy důrazně 
navrhována, je proveditelnost takového řešení pro další práci předpokládána. 
 


