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

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





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

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

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






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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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










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

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

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

2.2 Hlavní přepravní vztahy ve veřejné dopravě16

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

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

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

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

2.3.2 Železniční infrastruktura mimo Brno
2.3.2.1

Současný stav železniční infrastruktury

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




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

2.3.2.2
2.3.2.2.1

Záměrná výstavba železniční infrastruktury
Oficiální scénář

Infrastrukturní záměry Generelu dopravy24 a Koncepce dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje
železniční dopravou25 lze třídit na následující skupiny:
1. Projekty, o kterých podle etapizace v Generelu dopravy pravděpodobně nejpozději v době
ukončení této práce už bude definitivně rozhodnuto, a které mají být do časového horizontu
práci hotové:
 Přestavba stanice Břeclav
 Zdvoukolejnění tratě Brno – Nezamyslice a Křenovická spojka mezi tratí 340 ze směru
Veselí nad Moravou – Kyjov a tratí 300 ze směru Brno – Újezd u Brna
 Elektrizace Brno – Rapotice (-Jihlava), případně zdvoukolejnění úseku Střelice – Zastávka
u Brna nebo Tetčice
 Další dílčí projekty, které sice nejsou v etapizaci Generelu dopravy, ale vyskytují se v
textové části a v Koncepci dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje železniční
dopravou jsou uvedeny jako prioritní:
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Moravské Bránice – Ivančice
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Šakvice – Hustopeče
o Modernizace tratě a zvýšení traťové rychlosti Tišnov – Nedvědice
2. Projekty, které mohou být po ukončení práce ještě ovlivnitelné, a mohou být ukončené před
horizontem práce, neboť jsou uvedené v etapě železniční dopravy IDS 2013:
 Boskovická spojka pro bezúvraťové jízdy Brno - Boskovice
 Modernizace a elektrizace Hrušovany u Brna – Židlochovice
 Různé nové zastávky
3. Projekty, které nebudou ukončené před horizontem práce, a které budou ještě ovlivnitelně k
ukončení této práce:
 Elektrizace Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou
 Elektrizace některých vedlejších tratí, například Střelice - Moravské Bránice –
Ivančice/Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou – Hodonín, Šakvice – Hustopeče, Tišnov
– Nedvědice.
Zastavení provozu nebo zrušení některých trati: Současně jsou tratě 257 Mutěnice – Kyjov a od
9.12.2007 i 847 Sudoměřice nad Moravou – Skalica na Slovensku mimi osobního provozu. Obě tratě
však dosud nebyly zrušené26, což mohlo být překážkou pro jejích oživení které je návrženo
v optimistických variantách na svazku trati Břeclav-Hodonín.
Podrobnější popis záměrných výstaveb je najít ve kapitolech podle svazků tratí.
18

2 Rámcové podmínky pro železniční regionální a příměstskou dopravu v Jihomoravském kraji
Závěrem lze konstatovat, že v horizontu práce mají být řešeny hlavní kapacitní problémy, a sice
železniční uzly Brno a Břeclav a trať Brno – Přerov. S vyjímkou elektrizace trati Brno – Rapotice a
ojedinělých případů zvýšení tratových rychlostí na některých vedlejších tratích ale nebudou zvýšeny
traťové rychlosti, ani nebude provedena elektrizace - proto je ještě aktuální srovnávat možné jízdní
doby s novými vozidly a zhodnotit nutnost elektrizace a zvýšení traťových rychlostí různých tratích vůči
nasazeni nových motorových vozidel, zejména z hlediska potřeb integrálního taktového jízdního řádu.
2.3.2.2.2

Jiné scénáře

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

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

31

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

32,33

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

a z toho odvozené rozpětí reálných vlakových

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

2.5 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS
JMK)34
Od 1.ledna 2004 se rozvíjí integrovaný dopravní systém Jihomoravského Kraje (IDS JMK) postupně
v etapách – nejdřív šlo o 112 obcí v okolí Brna, do 1.července 2007 byl již několikrát rozšířen
(poslední etapa viz obrázek 8). Zatím pokrývá IDS JMK 41% rozlohy a 50% všech obci
Jihomoravského kraje, kde bydlí 65% jeho obyvatel. IDS JMK je koordinován firmou KORDIS, která je
společným vlastnictvím Jihomoravského kraje (51%) a Statutárního města Brna (49%)35. KORDIS
20
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spolupracuje s Českými dráhami, Dopravním podnikem města Brna a velkým množstvím
autobusových dopravců. Vzhledem k jednotnému tarifu vystupuje KORDIS vůči veřejnosti a
cestujícími čím dál více jako jednotný poskytovatel služeb hromadné dopravy na území IDS JMK,
vydává jízdní řády, zorganizoval přečíslovaní linek na jednotný systém a dokonce změnil označení
všech autobusových i tramvajových zastávek. Důležitým prvkem IDS JMK není ale jen jednotný tarif
(paralelně existuje tarif ČD), ale hlavně i zlepšení jízdních řádu ve smyslu četnosti, pravidelnosti a
návaznosti spojů. Strategií KORDISu je postavení kolejové dopravy jako páteřního systému a
vytvoření přestupních terminálů – místo souběžné dopravy a mnohých nepřehledných autobusových
linek mají mít cestující k dispozici taktovou dopravu na regionálních autobusových linkách, na kterých
dojíždí na přestupní terminál, kde mohou přestoupit na vlaky nebo MHD. K dosážení tohoto modelu
hromadné dopravy jsou jízdní řády železniční a tramvajové dopravy spíše na základě předchozího
stavu, upravené a rozšířené (provozní výkon železniční osobní regionální dopravy v celém kraji,
vyjádřeno ve vlakokilometrech, se v období 2003 – 2006 zvýšil o 7%36), autobusová doprava je však
zorganizovaná zcela nově, i s novým vedením linek, jsou nově vybraní autobusoví dopravci. Rok po
zahájení první etapy se zvýšil počet přepravených cestujících o 18%37, strategie páteřního systému
železniční dopravy je ve prospěch železniční dopravy, narůst počtu cestujících činil například na relaci
Brno – Tišnov 45%38. Cílem Jihomoravského kraje je rozšíření IDS na celé území kraje do roku
201039, to znamená, že v horizontu této práce pravděpodobně budou všechny tratě zaintegrované.

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

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

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






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

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

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

23

2 Rámcové podmínky pro železniční regionální a příměstskou dopravu v Jihomoravském kraji

Obrázek 9: návrh hrubého schématu taktového jízdního řádu pro Jihomoravský kraj.
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Obrázek 10: Vysvětlívky k Obrázek 9

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Varianty zapojení příměstské dopravy do města

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

3.2.4 Varianty přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky

Obrázek 15: Žádné přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky

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

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

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

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

Obrázek 18: Přizpůsobení přepravní kapacity cestou přizpůsobení intervalů

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

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

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

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

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

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

3.4 Rozdělení sítě do svazků tratí

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

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




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

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

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

3.5.3 Odhad budoucího zatížení traťových úseků
3.5.3.1

Současné zatížení traťových úseků

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

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

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

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

Odhad změn zatíženi traťových úseků

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

Odhadování rozdělení zatížení traťových úseků přes den (denní variace)

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

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

Extrapolace na celou síť Jihomoravského kraje a dotčené úseky sousedních krajů

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

3.5.4 Určení rámcových podmínek pro taktový jízdní řád
3.5.4.1

Zkoumání prvků taktové dopravy ve stávajících jízdních řádech v sousedních
krajích

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

Simulace jízdních dob na vybraných traťových úsecích

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

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

Tvorba podstatných variant

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

Rozložení zatížení na jednotlivé vlaky

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





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

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

Tvorba variant s časovým přizpůsobením přepravní kapacity

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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

o

o

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

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

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

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

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




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

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

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

4 Sazby nákladů (Jednotkové ceny) pro hodnocení variant

4 Sazby nákladů (Jednotkové ceny) pro hodnocení variant
Tato kapitola se věnuje specifickým sazbám nákladů nebo jednotkovým cenám: náklady na jednu
hodinu práce strojvedoucího nebo jednoho MJ koncové energie z trolejového vedení. Nákladové
sazby platí stejně pro všechny varianty a pro celý Jihomoravský kraj, vlastně i pro celou Českou
Republiku. Zde zjištěné nákladové sazby jsou pak použity při výpočtu konečných výsledků dle vzoru:
Celkové náklady =  (nákladové sazby * množstevní ukazatele).
Kvůli podobnému výpočtu dle jednotkových globálních ukazatelů jsou i zde uvedeny odhadované
náklady variantně specifických výstaveb infrastruktury.

4.1 Přehled zohledněných prvků nákladů a jejich význam
Náklady železniční regionální a příměstské dopravy lze třídit do následujících významných částí,
zohledněných v této práci:






Náklady železničního provozu
o Amortizační náklady vozidel
o Náklady na údržbu vozidel
o Náklady na pohonné hmoty
o Náklady na trakční elektřinu
o Mzdové náklady strojvedoucích (traťových)
o Mzdové náklady strojvedoucích (posun)
Náklady na kolejovou infrastrukturu
o Náklady na údržbu infrastruktury a řízení provozu: Zohledněné v podobě poplatků za
použití železniční dopravní cesty (a tím proporcionální provoznímu výkonu a
podobnější provozním nákladům)
o Náklady na variantně specifické výstavby infrastruktury
Kompenzační úspory vlakotramvaje, případně i odpadající náklady na autobusovou dopravou
kvůli rozšířením nabídky vlakové dopravy

Obrázek 21: Zohledněné prkvy nákladů (bez specifických nákladů variant s vlakotramvají) a jejích relativní význam v
průměru všech variant jizdního řádu a provozu
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Na obrázku 21 jsou vidět orientační poměry jednotlivých prvků nákladů (kromě specifických nákladů
variant s vlakotramvají), jedná se o průměrnou strukturu nákladů všech hodnocených variant. Na
obrázku neuvedené náklady variantně specifické infrastruktury pro vlakotramvaj činí ve variantách s
vlakotramvají na jednom svazku trati zhruba 5% všech zohledněných nákladů, na dalších dvou
svazcích 0,5-1% a na jednom svazku jsou tyto náklady zcela zanedbatelné.
Kompenzační úspory, umožněné zavedením vlakotramvají a tím způsobeným ulehčením
tramvajového provozu dosáhnou hodnoty zpravidla 2-4%, na jednom svazku tratí však 10-16% všech
zohledněných nákladů na dotčeném svazku nákladů. Kompenzační úspory se skládají z úspor
amortizačních nákladů kvůli menšímu potřebnému vozovému parku tramvají s 30-60%
kompenzačních úspor, 20-50% těchto úspor se dotýkají úspory v oblasti spotřeby energií a údržby
tramvajových vozů a 18-32% mzdové náklady řídičů a poplatky za použití tramvajové infrastruktury.

4.2 Cenová úroveň, inflace a úroková sazba
Použité informace o cenách byly převážně z období 2004-2006. Starší údaje byly přepočítány
indexem narůstu mezd v odvětví dopravy65 nebo cen stavebních prací66 za rok 2005. Za účelem
prognózování cen v časovém horizontu práce byl předpokládan časový rozdíl dvanáct let mezi
cenovou úrovní použitých informací (2004-2006) a časovým horizontem práce (2015-2018). Náklady
práce byly indexovány předpokládaným narůstem mezd v odvětví dopravy (4,6% ročně, což odpovídá
narůstu v období 2001-200567), všechny ostatní náklady zhruba inflací spotřebitelských cen
v posledních letech (2% ročně)68. Vývoj indexu cen stavebních prací byl v posledních letech prakticky
identický s indexem spotřebitelských cen, a nebyl proto zvlášť prognózován. Kromě cen vozidel byly
pro všechny prvky nákladů vyhledávány pouze údaje, vztahující se na poměry v České Republice.
Úroková sazba pro všechny investice (pořízení vozidel, variantně specifické stavby, kompenzační
úspory tramvajových vozidel) byla předpokládána na 3,5% ročně, což odpovídá reálné úrokové sazbě
(nominální úroková sazba nových úvěrů, téměř stejná jako pro celkový stav úvěrů69 mínus
předpokládaná inflace).
V této kapitole jsou uvedena čísla z období 2004-2006 nebo indexem přepočítané starší údaje.
Hodnoty u výsledků jsou však již inflací, resp. narůstem mezd v odvětví dopravy prognózované na
horizont práce (rok 2017).

4.3 Náklady provozu železniční dopravy
4.3.1 Náklady vozidel
4.3.1.1
4.3.1.1.1

Amortizační náklady vozidel
Nákupní ceny elektrických a motorových vozidel

Zkoumáním různých tiskových zpráv a jiných zdrojů byly zjištěny přibližné hodnoty níže uvedených
kontraktů nákupu souprav a přepočítány na počet míst k sezení. Ceny jsou vždy přibližné, neboť
v tiskových zprávach se zpravidla zveřejňují jen vyjádření jako například „v hodnotě více než 30
milionů Euro“. Také často není jasné, jaký je způsob financování, a zda kontrakt obsahuje například i
nahradní díly nebo údržbu. V případě cen v EUR bylo počítáno s kurzem 28 Kč/EUR, v případě cen
v CHF kurzem 0,61 CHF/EUR70.
Výrobce
Pars Nova
Vossloh
Siemens
Bombardier
Siemens
a
b

Dopravce
Vlastník
Vozidlo
RegioNova
ČD
Lokomotiva
Euro
4000
AngelTrains
/ + 5 patrových vozů(lokomotiva)
ÖBB
ÖBB (vozy)b
Talent, 3-článkový
Connex
Lokomotiva Taurus + ÖBB

/
Pohon
motorový

Cena (Kč / místo
k sezení)
23809571,a

motorový
motorový
elektrický

43287772
45252573
46509974,75,76

/

Přestavba stávajících, starších vozidel, proto nevěrohodná nízká cena
čistě hypotetická kombinace lokomotivy a vozů
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5 patrových vozů
Coradia Lint
Coradia
Lirex,
článkový
Flirt, 4-článkový
Flirt, 4-článkový

DB

motorový

48039277

DB
Eurobahn
PKP

elektrický
elektrický
elektrický

50450578
50909179,80
54222281,a

Talent, 4-článkový

ÖBB

elektrický

55577982

ET 422
Talent, 3-článkový

DB
Regiotram Nisa
Connex (NWB)

elektrický
motorový
otorový

56089783,84
56666785b
57142986

Siemens
Stadler
Stadler
Bombardier
Siemens
Siemens
PESA

RABe 514
GTW 2/6 a GTW 2/8
Flirt, 5-článkový
VIRM
Desiro Classic
Desiro
3-článková jednotka

SBB
Veolia NL
DB
NS
BDŽ
Ferrovie Sud-Est

elektrický
motorový
elektrický
elektrický
motorový
motorový
motorový

57707987
58382088
59270189,90
59577491,92
59879693,c
60032094
60576995

Stadler
Alstom
Siemens
Bombardier
ČKD Vagonka
Stadler
Alstom

RegioShuttle
Coradia Lirex
RABe 514
Talent, 4-článkový
CityElefant
GTW 2/8 a GTW 2/6
RegioCitadis

Alstom

RegioCitadis
"podobné vozidlo
jako RegioNova
zahraniční
provinience"

Alstom
Alstom
Stadler
Stadler
Bombardier
Bombardier
Alstom
Bombardier

Siemens
Bombardier

4-

/

BOB Friedrichshafen
motorový
SL Stockholm
elektrický
SBB
elektrický
MÁV
elektrický
ČD
elektrický
Arriva NL
elektrický
RBK (Kassel)
hybridní vlakotramvaj
Randstadrail (Den
Haag)
elektrická vlakotramvaj

ČD

motorový

/
GT 8-100 D/2S-M

Alstom

Citadis Dualis

Stadler

GTW 2/6

Stadler
Siemens
-

Flirt, 4-článkový
Avanto
-

VBK (Karlsruhe) elektrická vlakotramvaj
elektrická nebo
SNCF
hybridní vlakotramvaj
Capital Metro
Austin, Texas
motorový
Alžýrské státní
dráhy
elektrický
SNCF
elektrická vlakotramvaj
Regiotram Nisa elektrická vlakotramvaj

61403596
61764797
62897898,d
63316699
645161100
724138101
808889102,e
933333103

952381104,f
963768105
1026393106
1136420107,g
1177390108,h
1302326109
1333333110,i

a

včetně servisu a školení personálu
předpoklad ceny dle studie proveditelnosti
c
ve zdroji jsou uvedené splátky desetiletého modelu leasingu, nákupní cena byla autorem výpočítána
s úrokovou sazbou 3,5% (reálně)
d
druhá série
e
cena nevěrohodně nízká, přepočítaná z celkové ceny smíšeného kontraktu (elektrické a hybridní
vozidla) a ceny elektrických vozidel pro Randstadrail.
f
nevěrohodně vysoká cena, pravděpodobně nebyla kapacita „podobná“
g
včetně náhradních dílů, možná proto nevěrohodně vysoká cena
h
včetně údržby a náhradních dílů, možná i málo míst k sezení a víc ke stání, proto nevěrohodně
vysoká cena
i
předpoklad ceny dle studie proveditelnosti
b
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Siemens
-

Avanto
-

Region Alsace
Regiotram Nisa

elektrická vlakotramvaj
hybridní vlakotramvaj

1432558111,a
1666667112,b

Tabulka 1: Orientační nákupní ceny železničních souprav, přepočítané na místo k sezení. Cenová úroveň roků 2004 –
2006.

Podle výše uvedených příkladů (tabulka 1) činí po vyloučení nevěrohodných hodnot průměrná cena
elektrických vozidel 585000 Kč za místo k sezení, motorová vozidla stojí v průměru 544000 Kč za
místo k sezení. Vzhledem k velkému rozpětí cen a k tomu, že není věrohodné, že motorové vozidla by
byla levnější (je zpravidla potřeba elektrický nebo hydraulický přenos výkonu, zatímco elektrická
vozidla potřebují jen trakční elektroniku a elektrické motory), je předpokládána jednotná cena
motorových a elektrických vozidel, a sice 550000 Kč za místo k sezení, což je zhruba průměr všech
souprav kromě Tram-Train-vozidel.
Počítalo se s tím, že cena za místo k sezení je nezávislá na velikosti soupravy, neboť nebyla nalezena
signifikantní korelace mezi cenou a velikostí:

Obrázek 22: Pokus o zjištění korelace mezi velikostí a cenou železničních osobních vozidel za místo. Cenová úroveň
z let 2004-2006.

Jak je vidět na obrázku 22, činí míra korelace v případě motorových vozidel jen 6%, v případě
elektrických vozidel sice 23% a v případě všech vozidel dohromady 11%, za to v nevěrohodném
směru, že větší soupravy by byly dražší (za místo k sezení). Také nebyly zohledněny případné slevy
dle množství objednaných vozidel, neboť není jasné, zda stejný druh vozidel bude používáno stejným
dopravcem na všech svazcích, nebo možná i v jiných krajích, nebo zda vozidla mohou být pořizována
lokomotivním poolem a mohou být dopravcům jen pronajaté. Je také možné, že případná nižší
specifická cena větší soupravy (menší význam nákladů na kabiny strojvedoucího, řídící a
zabezpečovací zařízení a případně automatická spřáhla), je kompenzována nižší cenou menších
vozidel díky vyššímu počtu vozidel stejného druhu.
4.3.1.1.2

Nákupní ceny Tram-Train-vozidel pro vlakotramvaj

Trh vozidel, vhodných pro tramvajové a železniční tratě, je samozřejmě mnohem menší, než pro čistě
železniční soupravy. Proto je k dispozici informace jen o menším počtu kontraktů (celkem pět
věrohodných příkladů) a rozdíl mezi jednotlivými ceny je vyšší. Ve srovnání s železničními vozidly lze
očekávat větší vliv objednaného počtu souprav na cenu: Výrobci v devatesátých letech 20. století
spíše přecenili budoucí rozvoj tram-train-systemů v Evropě113, oproti velkým nákladům na vývoj stojí
jen nízký počet prodaných vozidel. Starší příklady pořízení vozidel (např. Kassel), nebo dodávky
dalších kusů starších typů (Karlsruhe) byly ještě v oblasti 3-3,5 mil. Euro za vozidlo (ještě pod
1.000.000 Kč za místo k sezení), novější příklady menších serií (Paris, Mulhouse) však dosáhují až
4,4 mil Euro za vozidlo (přes 1.400.000 Kč za místo k sezení). To může znamenat, že výrobci již
nepočítají s větším počtem prodaných vozidel, a kalkulují ceny opatrněji114. Nejnovější zpráva je však,
že francouzské státní dráhy SNCF a výrobce ALSTOM podepsali smlouvu o nákupu 31 souprav
nového typu Citadis Dualis jen za zhruba 100 mil. Euro (1.030.000 Kč za místo k sezení). Právě tento
typ vozidel je kromě tramvajové trakční soustavy vybaven pro „Jihomoravskou“ střídavou trakční
a
b

soupravy pořízené krajem
předpoklad ceny dle studie proveditelnosti
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soustavu 25 kV / 50 Hz nebo motorový pohon. Kromě toho by bylo Brno v případě realizace
vlakotramvaje co do počtu potřebných vozidel jedním z největších „vlakotramvajových“ měst Evropy:
Potřebný počet činí dle variant na nejdůležitějším svazku tratí Severovýchod 41 až 47 kusů, na všech
svazcích dohromady 64 až 74 kusů, včetně 15%-ní rezervy dokonce 74 až 82 kusů. K srovnání: Ve
Karlsruhe je v provozu 114 vozidel, ve Saarbrückenu 28, v Kasselu 28 a v Paříži 14115.
Vzhledem k velkému množství potřebných vozidel a k podobnému typu Citadis Dualis byla
předpokládána cena 1.050.000 Kč za místo k sezení nebo 3,375 mil. Euro za vozidlo s kapacitou 90
míst k sezení116.
4.3.1.1.3

Zvláštní náklady hybridních vozidel

Nebyly nalezeny žádné příklady pravidelně nasazených železničních vozidel s hybridním pohonem.
Výrobce Alstom uvažoval o hybridní variantě jednotky LIREX, která však nikdy nebyla seriově
vyráběna a výrobce nebyl ochoten poskytnout informace o možných dodatečných nákladech
hybridních vozidel.117 Ve studii proveditelnosti RegioTram Nisa (RTN-2) byly předpokládány o 15-20%
vyšší náklady na pořízení hybridních vlakotramvají oproti dvousystémových elektrickým118. Podle firmy
Phoenix-Zeppelin, dodavatele dieselelektrických agregátů Caterpillar pro remotorizace železničních
vozidel, je cena dieselektrického agregátu o jmenovitém výkonu 600 kW cca. 210000 Kč119,
přepočítáno na 80 míst vozidla takového výkonu, činí dodatečné náklady na hybridní pohon 73500 Kč
na místo k sezení (o 13% víc než elektrické vozidlo). S těmito absolutními dodatečnými náklady za
místo k sezení bylo počítano pro hybridní železniční a tram-train vozidla.
4.3.1.1.4

Zvlástní náklady elektrických dvousystémových vozidel

Na samotném území Jihomoravského kraje je sice jen jedna trakční soustava (25 kV / 50 Hz), v
sousedních krajích je však částečně i stejnosměrná trakční soustava (3 kV =), proto vyžadují různé
srovnávané varianty do jisté míry dvousystémová elektrická vozidla. Nebyly nalezeny žádné
věrohodné zdroje informací o dodatečných nákladech těchto vozidel oproti jednosystémovým
(střídavým) elektrickým vozidlům. Jediné co lze říct je, že aspoň vozidla, určená pro dvě střídavé
soustavy, nemohou být značně dražší, než jednosystémové, neboť jsou nasazeny i v případech, kde
dvousystémové vybavení vůbec není nutné: například maďárské statní dráhy MÁV nakoupily
dvousystémové jednotky Talent, typové shodné s řadou 4124 ÖBB, které jsou nasazeny jen v rámci
Maďarska s trakční soustavou 25kV / 50 Hz120. Jedna dvousystémová lokomotiva řady 1116 ÖBB
(Taurus) byla dokonce přelakována pro nasazení na zvláštních letišťních vlacích CAT.121 Lze proto
očekávat, že dodatečné náklady elektrických dvousystémových vozidel jsou značně nižší, než u
hybridních vozidel, protože hybridní vozidla jsou vzácná, dvousystémová elektrická však najdeme i
tam, kde nejsou potřebné. Bylo proto předpokládano, že rozdíl v pořízovací ceně činí 5% ceny
jednosystémového vozidla.
4.3.1.1.5

Zvláštní náklady na automatická spřáhla

Pořizovací ceny pro automatická spřáhla systému Scharfenberg firmy Voith jsou v rozpětí 280000 –
1120000 Kč (závisí především na požádovaném komfortu a možnosti přenosu energií a informací)
oproti 56000 – 140000 kč v případě konvenčních šroubovkových spřáhel122. Průměrný předpokládaný
cenový rozdíl činí proto cca. 560000 kč za spřáhlo, což je v řádu specifické ceny jednoho místa
vozidla, a tím zcela zanedbatelné.
4.3.1.1.6

Životnost vozidel, záložní vozidla a výpočet anuit

Životnost vozidel je často předpokládána za fixní, nezávisle na projetém výkonu anebo daná spíše
způsobem financování, účetnictvím či plánovacím horizontem podniku. Ve skutečnosti je však
věrohodnější, že opotřebení vozidla do značné míry zaleží na tom, kolik kilometrů vozidlo již ujelo,
případně kolik hodin bylo v provozu. Pro správnější zohlednění vlivu ročního proběhu na pořizovací
náklady, byla předpokládána částečná závislost životnosti na ujeté délce.
K dispozici byly následující zdroje informací:



Podle výrobce ČKD Vagonka je životnost vozidel 40 let s předpokladem ročního proběhu
120000 km, některé části (vnitřní vybavení, točivé elektrické stroje a klimatizace) musí však
být vyměneny již po 20 letech123
V materiálu společnosti Siemens o ekonomice provozu jednotky Desiro124 je uvedena
leasingová splátka v případě 10-letého leasingu, z kterého lze vypočítat úrokovou sazbu
odpovídající nákupní ceně, která je realná (viz tabulka 1). Dále je uvedena možnost
rovnoměrného odpisu, z čeho vypočteme životnost (resp. dobu odpisu) 30 let. V tomto
příkladu byl předpokládán roční proběh 180000 km.

47

4 Sazby nákladů (Jednotkové ceny) pro hodnocení variant
Z těchto dvou bodů byla vytvořeny hypotetické funkce s předpokladem úplné proporcionality životnosti
na roční proběh, to znamená fixní celkový proběh v životě vozidla (fialová a oranžová barva
na obrázku 23 nahoře). Tyto funkce jsou samozřejmě nereálné, protože i vozidlo, které pořád stojí
v depu, nemá nekonečnou životnost. Jako další přiblížení k reálné životnosti byla vytvořena souhrnná
funkce, týkající se obou bodů (40 let při 120000 km ročně a 30 let při 180000 km ročně). Jedná se
také o hyperbolu, která je však „posunuta“ doleva nahoru a její funkce je:
y = 7200000 / (x + 60000)
Tato funkce (modrá barva v diagramu) však také nebyla věrohodná: Roční proběhy jsou ve variantách
práce značně vyšší, než výše uvedené příklady (v některých variantách více než 300000 km ročně),
což by znamenalo životnost menší než 20 let. Hyperbola byla proto ještě upravena tak, aby životnost
v případě proběhu 120000 zůstala na hodnotě 40 let, protože není známo, zda by vozidla při delší
životností, nebyla po tak dlouhé době příliš zastaralá a neodpovídala by budoucím požadavkům. Při
větších ročních probězích byla hyperbola upravená tak, aby byla rovnější, a že životnost klesne na 20
let jen v případě ročního proběhu 360000 km (červená barva), její funkce je:
y = 9600000 / (x + 120000)
Ze životnosti podle této funkce bylo ještě odečteno 15% pro zohlednění nutnosti dřívější obnovy
některých komponent (zelená barva).
Potřeba záložních vozidel byla podle některých příkladů125,126,127 určena na 15% vozidel, která by
byla teoreticky potřebná pro oběhy. Při výpočtu životnosti bylo zohledněno, že roční proběh
jednotlivých vozidel je o toto procento menší. Vzhledem k možnosti nasazení stejných vozidel i jinde
resp. pronájmu vozidel z poolu bylo i počítano i s necelými vozidly.

Obrázek 23: Odhad funkcí životnosti (nahoře) a amortizační náklady na místokm dle metody odhadu životnosti (dole),
cenová úroveň roků 2004 – 2006.
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Roční amortizační náklady byly vypočítány životnosti dle výše uvedeného výpočtu (pro každý
nasazený druh vozidel zvlášť) a předpokládanou úrokovou sazbu (viz 4.2).
Na obrázku 23 (dole) jsou vidět specifické amortizační náklady na jeden místokm v případě dále
použitého odhadu životnosti, závislého na ročním proběhu vůči předpokladu fixní životnosti 30 let.
V případě menšího proběhu jsou amortizační náklady při předpokladu fixní životnosti až o 40% vyšší,
v případe většího proběhu až o 30% nižší.
4.3.1.2

Náklady na údržbu vozidel

Náklady na údržbu vozidel činí podle ČKD Vagonky128 v případě jednopodlažního čtyřnápravového
motorového vozu zhruba 0,3 Euro za km, podle Siemensu129 pro jednotku Desiro 10 Kč/km, to je
zhruba 0,13 (ČKD) resp. 0,08 (Siemens) Kč za místokm, pro výpočty byla předpokládána průměrná
hodnota 0,105 Kč za místokm k sezení. Vzhledem k tomu, že udržbářské práce jsou provedené do
značných části soukromými firmy (větší opravy), je předpokládano, že se jedná o úplné náklady,
nikoliv o variabilní náklady bez fixních nákladů stávajících dílen.
Přehled použitých nákladových sázeb je zobrázen v tabulce 2:

Nákup vozidel

Náklady vozidel
elektrických

550000 Kč/místo k sezením

motorových

550000 Kč/místo k sezením

elektrických dvousystémových

577500 Kč/místo k sezením

hybridních

623500 Kč/místo k sezením

elekrických tram-train

1050000 Kč/místo k sezením

hybridních tram-train

1123500 Kč/místo k sezením

Údržba vozidel

0,105 Kč/místokm (k sezením)

Tabulka 2: použité nákladové sazby na pořízení a údržbu vozidel

4.3.2 Náklady na trakční energii
4.3.2.1

Specifický obsah energie a učinnost přeměny energií

Učinnost přeměny energie v elektrickém hnacím vozidle byla předpokládána 92%, učinnost přenosu
výkonu motorových vozidel (hydraulická převodovka nebo generátor a elektrický motor) na 85%,
učinnost samotného spálovacího motoru na 35%. Z některých zdrojů130,131,132 byla zvolena spíše
pesimistická hodnota, neboť dieselové motory mají nejlepší učinnost v případě necelého výkonu133,
v železničním provozu jsou však plně zatížené, nebo ve volnoběhu. Jako vyhřevnost nafty bylo
předpokládáno 9,8 kWh/l134 (35,28 MJ/l).
4.3.2.2

Cena trakční elektříny

Cena elektřiny pro železniční dopravce není stanovena SŽDC135, ani zveřejněna provozovatelem
dráhy136, a nebyla autorovi provozovatelem dráhy poskytnuta. Jsou ale zveřejněny příspěvky o
možnostěch úspor trakční energie a tím spojené úspory pěnez137,138. Z těchto uvedených příkladů byla
vypočítána cena pro trakční elektřinu, která je v rozpětí 0,35 – 0,45 Kč/MJa. Za účelem kontroly
věrohodnosti byla tato cena ještě srovnána s cenou elektřiny na síti DB139, také byly srovnány
velkoobchodní ceny elektřiny pro průmysl v České Republice a v Německu140: Zatímco průměrnáb
cena trakční energie je v Německu zhruba stejná jako velkoobchodní cena elektřiny pro průmysl
(přepočteno 0,78 Kč/MJ), je železniční trakční elektřina podle uvedených českých zdrojů značně
levnější, než průmyslová, která stojí 0,56 Kč/MJ. Možným důvodem je, že integrovaný podnik České
dráhy počítal s cenou, za kterou odebírá elektřínu z veřejné distribuční sítě, nikoliv s cenou pro
dopravce, která může ještě obsahovat poplatek za údržbu elektrických napájecích zařízení a ztrát
elektřiny. Proto byla předpokládána cena 0,50 Kč/MJ.

a

Jízdní odpory jsou vypočítány v jednotkách kN, což odpovídá spotřebě (koncové) energie v MJ/km,
proto byla použita jednotka Kč/MJ pro ceny energie.
b
různé ceny podle denní doby
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4.3.2.3

Cena pohonných hmot

Cena železniční nafty byla vypočtena jednak ze stejných zdrojů jako cena elektřiny, další zdroje jsou
zmíněný materiál o ekonomice provozu jednotky Desiro141 a příspěvek o aerodynamice kolejových
vozidel142. Ceny nafty podle těchto zdrojů jsou v rozpětí 20 – 29 Kč, příčemž 29 Kč je nereálných a v
oblasti silničních čerpacích stanic je včetně DPH.143 Železniční čerpací stanice firmy Vítkovice doprava
zveřejnila cenu nafty dne 18.4.2007144 22,9 Kč/l, a tak byla předpokládána cena 23 Kč/l.
Konečná cena koncové energie (na kole, viz tabulka 3) činí v případě elektrické trakce 0,54 Kč/MJ,
v případě motorové trakci 2,19 Kč/MJ, to znamená více než čtyřnásobek, podobný poměr je uveden i
v jiných zdrojích145 (viz také 8.6).
Náklady na trakční
energie
trakční elektřína

0,54 Kč/MJ na kole

nafta

2,19 Kč/MJ na kole

Tabulka 3: použité nákladové sazby na trakční energie

4.3.3 Mzdové náklady (úplné náklady práce)
Jediný nalezený příklad úplných mzdových nákladů jedné hodiny strojvedoucího v kabině včetně
všech daní a poplatků, režie práce a pracovních dob před nástupem jízdya, je opět v materiálu firmy
Siemens o jednotce Desiro,146 kde se počítalo s 320 Kč/h. Ke srovnání byly ještě počítány úplné
náklady práce z jiných zdrojů:









Podle statistického úřadu činila průměrná mzda strojvedoucích v roce 2000 17606 Kč
měsíčně147, přepočítano narůstem mezd v odvětví dopravy148 to odpovídá 22011 Kč v roce
2005. Průměrný podíl mzdy na úplných nákladech práce činí 64%149, úplné náklady práce
jsou proto 34502 Kč za měsíc nebo 414026 Kč za rok. S dalšími předpoklady, že:
o Strojvedoucí má pracovní úvazek 40 hodin týdně
o Má šest tydnů dovolené, je dva týdny nemocný a celkam je jeden týden svátků
o Za hodinou „v oběhu“ straví 10 minut jako čekání na začátek směny, připrava vozidla
a podobně,
činí úplné mzdové náklady 289 Kč/h.
Podle statistické ročenky ČD 2005150 činily průměrné úplné náklady práce za jednoho
záměstnance 20688 Kč/měsíc. Též výpočtem jako výše by z toho vyplývaly náklady práce jen
173 Kč/h. Možným důvodem pro tak nízkou hodnotu může být, že ostatní zaměstnanci mají
značně nižší platy, než strojvedoucí, nebo že se nejednalo skutečně o úplné náklady práce.
V jednom inzerátu na strojvedoucího151 byl nabízen plat 20000 Kč měsíčně, což by
odpovídalo použitému výpočtem 262 Kč/h.
Celkové náklady řídiče tramvaje podle kalkulace DPMB152 na rok 2004 činí 9,63 Kč/vozokm.
Přítom je ale třeba zohlednit, že v Brně často jezdí tramvajové spoje, vedené dvěma
spojenými vozy. Z celkého počtu 315 tramvajových vozidel DPMB je 164 spojovatelných vozů
(čtyřnápravové, bezkloubové)153. S předpokladem, že ¾ spojů, vedené spojovatelnými
vozidly, jsou dvojité154 a že spojovatelná a nespojovatelná vozidla jsou využity pro stejný roční
proběh, odpovídá jeden vozokm průměrně 0,78 spojokm. Podle tohoto odhadu činí mzdové
náklady řídičů 12,35 Kč/spojokm, s předpokládanou oběhovou rychlostí 25 km/h je to 309
Kč/h.
Hodinový mzdový tarif strojvedoucích pražského metra je 127,6 Kč/h155, přepočítáno podílem
mzdy na úplné náklady práce156 a s předpokladem 1/6 pracovního času „mimo trať“ to
odpovídá 240 Kč/h.

Pro výpočty byla použita sazba 300 Kč/h (viz tabulka 4), což je nad průměrem výše uvedených hodnot
a to z důvodu, že některé vedlejší položky úplných nákladů práce nemusely být u všech zdrojů
zohledněny.

a

pracovní doba strojvedoucích se počítala dle oběhu, to znamená, že obsahuje doby obratu (čekací
doby na konečných stanicích), nikoliv časy čekání před začátkem směny nebo pracovní doby na
připravu vozidla a podobně.
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Mzdové náklady
strojvedoucích
300 Kč / hodinu v oběhu
Tabulka 4: použitá nákladová sazba na personál

4.4 Náklady infrastruktury
4.4.1 Náklady na údržbu stávající infrastruktury a řízení provozu = Poplatky za
použití železniční dopravní cesty
Tato práce je vytvořena z pohledu dopravce nebo objednavatele veřejné dopravy. Proto jsou náklady
na údržbu stávající infrastruktury, a na řízení provozu na této infrastruktuře, zohledněny jen v podobě
poplatků za použití železniční dopravní cesty, které hradí dopravce provozovateli infrastruktury.
Poplatky za použití železniční dopravní cesty byly vypočítány (již v etapě množstevních ukazatelů) dle
Prohlášení o dráze157, které, na rozdíl od zmocnění Ministerstva financí158, pro vlaky pravidelné osobní
veřejné dopravy účtuje na všech tratích sazbu pro regionální dráhy: 6,5 Kč/vlkm + 35,67 Kč / 1000
hrtkm. Na tratích tramvajových není současně zaveden systém poplatků za použití infrastruktury,
neboť se jedná o integrovaný podnik. Poplatky, orientované na průměrné ceny podle kalkulací
DPMB159, by mohly být následující



6,05 Kč/vozokm (průměrné náklady na zabezpečování provozu a správní režie)
360 Kč/1000 hrtkm (průměrné náklady na tratě a troleje)

Tímto výpočtem by však byly poplatky na příkladu tram-train-jednotky Siemens Avanto160 na
tramvajové trati 3,3 krát vyšší, než na železniční trati (cca. 30 oproti 9 Kč/km), což je zřejmě nereálné.
Určit mezní náklady opotřebení tramvajových tratí jedoucími tramvajemi (nebo podíl automobilové
dopravy na opotřebení kolejí) není v rámci této práce možné, proto byly použity pro provoz na
tramvajových tratích stejné poplatky jako na železničních tratích.
Schéma poplatků za použití železniční dopravní cesty je popsano v tabulce 5.
Poplatky za použití železniční
dopravní cesty
za
infrastrukturu
dopravní cesty
za
řízení
provozu

0,0357 Kč/hrtkm
6,50 Kč/vlkm

Tabulka 5: použité nákladové sazby na poplatky za použití železniční dopravní cesty

4.4.2 Dodatkové investiční náklady variantně specifických úprav infrastruktury
4.4.2.1

Železniční infrastruktura

Hlavním zdrojem pro odhady investičních nákladů úprav infrastruktury byla metodická studie
„Orientační investiční náklady dopravních staveb“ z roku 1997161 (dále jen „metodická studie“). Tato
studie obsahuje jednak podrobné údaje některých druhů stavebních prací (například „rozebrání žel.
svršku v širé trati“), zejména ale globální ukazatele celých staveb (například „Elektrizace jedné traťové
koleje včetně podílu stanic“). Nákladové sazby v této studii jsou tříděny podle stupňů obtížnosti, které
jsou – v případě drobnějších projektů jak v rámci této práce – předurčené především geografickými
podmínkami. Uvedené náklady, které jsou odvozeny z této studie, jsou již přepočítány na cenovou
úroveň roku 2005. Potřebné úpravy byly hodnoceny raději opatrně, to znamená zařazeny spíše do
složitějších skupin, protože zejména v blízkosti velkých měst byla studie podle vypovědi jedného
uživatele spíše optimistická a podceňovala náklady na nákup pozemků a přeložky různých
inženýrských sítí162.

51

4 Sazby nákladů (Jednotkové ceny) pro hodnocení variant
4.4.2.1.1

Zdvoukolejnění traťových úseků a výhybny

Náklady na přístavbu druhé koleje jsou velmi závislé na skupině obtížnosti: Od 32 mil. Kč/km v první
skupině, do 201 mil. Kč/km ve skupině 5. Jednotlivé projekty byly následně zhodnoceny:
 Traťový úsek Zastávka u Brna – Vysoké Popovice je veden lesem podél říčky Habřiny. Trať
stoupá sklonem 20-25 promille a je vedena částečně na dně údolí většinou na tělese výšky 35 metrů podél svahu, občas několik metrů mezi skalami. V případě zdvoukolejnění by bylo na
většině úseků trati potřebné rozšířit těleso dalším násypem o šířce koleje a výšce 3-5 metrů a
částečně o několik metrů přeložit cca. jeden metr širokou říčku. V některých místech už
existuje o něco šiřší násep, než je pro jednokolejnou trať potřebný. Projekt byl proto
pesimisticky zařazen do skupiny obtížnosti 4, což odpovídá podle metodické studie
„kopcovitému až horskému“ terénu, globální náklady staveb v této skupině obtížnosti činí na
jeden kilometr trati 131 mil. Kč.
 Vyjímečným případem je trať Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, která byla původně
projektovaná jako dvoukolejnou, proto byl i železniční spodek postaven pro dvoukolejnou
trať163. Celá šířka spodku sice již není kvůli vegetaci z vlaku vidět164, široké tunely, mosty a
propustky však stále svědčí o tom, že přístavba druhé koleje by byla mnohem jednodušší, než
u „skutečné“ jednokolejné trati, a že kopcovitost okolního terénu přitom nehraje žádnou roli.
Proto byla předpokladaná sazba nákladů 23 mil. Kč/km, což je podle metodické studie průměr
mezi globálním ukazatelem pro zdvoukolejnění při nejjednodušších podmínkách (32 mil.
Kč/km) a stavebními náklady pro zřízení jedné traťové koleje pro rychlosti menší než 120
km/h (14 mil. Kč/km). Kvůli dlouhému kolejišti ve stanici Rakšice (až k odbočce vlečky
k jaderné elektrárny Dukovany) je skutečná vzdálenost úseku k zdvoukolejnění, místo
v jízdním řádu uvedených 4 km, jen 3,25 km.
 Okolí úseků Chrlice – Hostěrádky-Rešov a Blažovice - Nezamyslice resp. Luleč – Ivanovice
na Hané je zvlněný terén, trať je převážně vedena na několik metrů vysokém tělese nebo v
podobně hlubokém zářezu v mírném svahu, občas jsou malá údolí překonána na vyšších
tělesech, nejsou zde však žádné tunely nebo velké mosty165,166,167. Projekty byly proto
zařazeny do skupiny 3 s cenou 86 mil. Kč/km.
 Vyhýbna Prudká (v současnosti jednokolejná zastávka) byla posouzena jako 150m
zdvoukolejnění ve stupni obtížnosti 3168,169 s 86 mil. Kč/km a 150m nástupiště (viz 4.4.2.1.4)
plus dvě vyhýbky, dle metodické studie za cca. 1000000 Kč. Dva kilometry dlouhá výhybna
mezi stanicí Čejč a zastávkou Mutěnice byla posouzená jako 2 km zdvoukolejnění ve stupni
obtížnosti 2170,171 s 60 mil. Kč/km, výhybky byly zanedbány.
Na úsecích Zastávka u Brna – Vysoké Popovice a Chrlice – Hostěrádky-Rešov / Luleč-Ivanovice /
Blažovice – Nezamyslice bylo ještě počítáno 11 mil. Kč/km za elektrizaci druhé koleje (podle
metodické studie polovina nákladů samostatné elektrizace jednokolejné trati).
4.4.2.1.2

Elektrizace traťových úseků

Náklady na elektrizace se podle metodické studie liší jen málo dle stupně obtížnosti, jsou v rámci 15
až 17,5 mil. Kč/km. Dle „Strategie rozvoje železniční a související cyklistické dopravy v ČR“172 činí
náklady na elektrizaci 25 mil. Kč/km. Ke srovnání byly prozkoumány aktuální projekty elektrizací na
jejich specifické náklady173,174,175. Předpokládané náklady těchto projektů jsou v rozpěti 12 – 120 mil.
Kč/km, většinou 35-70 mil. Kč/km, všechny projekty obsahují však i mnohá jiná opatření, než jen
elektrizaci zpravidla i sanaci železničního svršku a nové zabezpečovací zařízení. Taková modernizace
může být sice velmi užitečná a opodstatněná, a to i v případě provozu motorovou nebo hybridní trakcí,
a proto nepředstavuje specifické náklady variant s elektrizací tratí. Vhodnější příklady jsou elektrizace
trati České Budějovice – České Velenice176 (18 mil. Kč/km včetně vlakového zabezpečení) nebo Lysá
nad Labem – Milovice177 (20 mil. Kč/km, z toho 70% předelektrizační úpravy, modernizace však již
realizována). Nakonečně bylo předpokládáno 20 mil. Kč/km pro všechny elektrizace.
Vyjímečným případem je elektrizace trati 251: Stanice u hranice kraje, Nedvědice, patří k malé obci
(1300 obyvatel)178, mnohem logictější konečná stanice příměstských vlaků je stanice Bystřice nad
Pernštejnem (9000 obyvatel)179 v kraji Vysočina. Ve variantách jízdního řádu a provozu je proto vždy
konečná stanice příměstských vlaků Bystřice nad Pernštejnem a náklady oběhů byly, stejně jako na
ostatních přeshraničních úsecích, rozděleny dle podílu vzdálenosti resp. času oběhu na území
příslušného kraje. Zohlednění nákladů na elektrizaci jen do Nedvědic, by vedlo k správným výsledkům
z hlediska Jihomoravského kraje. Výhoda, že elektrizace kratšího úseku (Tišnov – Nedvědice)
umožňuje jízdu elektrickou trakcí na delším úseku (Brno – Nedvědice), by byla tím pádem účtována
jen jihomoravskému úseku, proto by se dalo očekávat, že podobný výpočet pro tento rozumně
nedělitelný projekt, by měl na straně kraje Vysočina jiný výsledek. Počítat s celými náklady elektrizace
až do Bystřice je ale každopádně nesprávné, protože tím by byly srovnávány celkové náklady
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elektrizace s úsporami energetických nákladů jen na jihomoravské části oběhů. Jako kompromis bylo
počítáno s délkou tratě Tišnov – Bystřice, násobené podílem vzdáleností oběhů Brno – Bystřice –
Brno na území Jihomoravského kraje, to znamená, že Jihomoravskému kraji je příúčtovaných 24
z celých 32 km elektrizace, i když ve skutečnosti leží na území Jihomoravského kraje jen 16 km.
4.4.2.1.3

Novostavby tratí

Variantně specifické novostavby tratí jsou Křenovická spojka a Dubňanské přeložky. Metodická studie
uvádí jako novostavby jen dvoukolejné tratě, elektrizované koridorové tratě (bez stanic), jinak jen
přeložky (obsahují asanace) nebo přístavbu jedné neelektrizované koleje. V pro oba projekty
zvoleném stupni obtížnosti 2180,181,182, činí náklady pro dvoukolejnou, elektrizovanou koridorovou trať
140, pro přeložku 110 a pro zdvoukolejnění 60 mil. Kč/km. Dle Strategie rozvoje železniční a
související cyklistické dopravy v ČR činí náklady na novou jednokolejnou regionální trať 50 mil.
Kč/km.183
Aktuální projekty obnovy hraničních přechodů184 mají kromě přechodu Hevlín – Laa/Thaya značně
nižší náklady (4-47 mil. Kč/km), lze ale předpokládat, že je ještě částečně použitelný starý spodek.
Pro výpočty bylo předpokládáno 98 mil. Kč/km v případě Dubňanské přeložky, v případě Křenovické
spojky 125 mil. Kč/km neboť lze kvůli menší vzdálenosti od Brna očekávat vyšší ceny pozemků a je
třeba ji ještě elektrizovat (a to až do Slavkova).
Součásti Dubňanské přeložky je i rekonstrukce tratě Dubňany – Kyjov pro zvýšení traťové rychlosti
z 40-50 na 60-70 km/h (potřebná jízdní doba pro integrální taktový jízdní řád činí cca. 17 minut na 14
km dlouhém úseku Dubňany – Kyjov), kromě toho se počítalo i s 2 km dlouhou přeložkou v oblasti
obcí Svatobořice – Mistřín, z důvodu zkrácení vzdálenosti mezi obcí a železniční zastávkou. U této
obce je možných více variant přeložky, některé i delší, koncepce obnovi trati by však byla proveditelná
i bez této přeložky. Metodická studie uvádí náklady na souvislou sanaci železničního spodku, jeho
objektů a výměnu železničního svršku ve stupni obtížnosti 2 17,8 mil. Kč/km, Strategie rozvoje
železniční a související cyklistické dopravy v ČR na rekonstrukce jednokolejné trati 10 mil. Kč/km
(ceny 2003),185 pro další výpočty bylo předpokládáno 17,4 mil. kč/km.
4.4.2.1.4

Prodloužení železničních nástupišť

Nová resp. prodloužená nástupiště jsou ve některých variantách potřebná ve stanici Hustopeče
(prodloužení o 80m) a Prudká (druhá kolej v případě vyhýbny). Byla použita nákladová sazba 5560
kč/m z Metodické studie.
4.4.2.2

Tramvajová infrastruktura

Metodická studie neobsahuje údaje o tramvajové infrastruktuře. Pravděpodobnost větších odchylek od
skutečnosti je zde proto větší, celkový význam nákladů na infrastrukturu pro vlakotramvaj je však
malý: Jen na svazku Sever mají podíl cca. 5% všech zohledněných nákladů, na všech ostatních
svazcích jsou téměř zanedbatelné.
4.4.2.2.1

Přechodové úseky pro vlakotramvaj včetně mostů

Přechodové tratě v podobě rampy podél stávající trati (Židenice a Černovice) byli počítany jako
přístavba traťové koleje (zdvoukolejnění) stupně obtížnosti 4 s cenou 130 mil. Kč/km (kvůli rampě a
městskému prostředí), dvoukolejná spojovací trať v Černovicích byla počítána jako 1,5 krát přístavba
traťové koleje, bylo zohledněno i to, že jižní strana trojúhelníku je současně jednokolejná, bylo by
proto potřeba ji zdvoukolejnit cca. 280m až po zaústění do trati Židenice – Slatina. Ze získaných
hodnot bylo v obou případech odečteno 15% vzhledem k lehčí, tramvajové trati.
Náklady na výstavbu dvoukolejné tramvajové spojovací tratí Královo Pole – Kartouzská bez mostů v
trase bývalé vlečky (těleso je pro jednokolejnou trať relativně široké (viz obrázek 92), pro dvoukolejnou
však musí být rozšířen, nebo zpevněn) byly odhadadnuty na 140 mil. Kč/km, což dle Metodické studie
zhruba odpovídá koridorové dvoukolejné elektrizované trati ve stupni obtížnosti 2, nebo
zdvoukolejnění stávající trati ve stupni obtížnosti 4, nebo přeložce jednokolejné trati ve stupni
obtížnosti 3 nebo dvou vlečkových koleji ve stupni obtížnosti 2-3.
Přechodový úsek u hlavního nádraží byl počítán jako 50m koleje za 42.000 Kč/m plus 2090000 kč za
dvě výhybky.
Pro oba mosty (přes silniční městský okruh v Králově poli, a přes kolejiště jižně od hlavního nádraží)
byla předpokládána potřebná délka 225m (sklon cca. 6,5%186,187 pří rozdílu výšky 6 m188 plus 40m
rozestup mezi nájezdy), předpokládané náklady jsou 390000 Kč/m pro dvoukolejný most (Královo
Pole) resp. 243000 kč/m pro jednokolejný most (hlavní nádraží). Metodická studie uvádí pro velké
železniční mosty v případě jednoduchých geologických poměrů a dobře přístupného staveniště
500000 Kč/m pro dvoukolejný a 292000 Kč/m pro jednokolejný most. Z kalkulace nákladů pro
znovuotevření hraničního přechodu Hevlín – Laa/Thaya189 vyplývají náklady na mosty cca. 390000
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Kč/m (cena 2004), což se ovšem vztahuje jen na samotný most, zatímco v případě mostů, potřebných
pro vlakotramvaj, bylo počítáno i s nájezdy.
4.4.2.2.2

Novostavby a prodloužení tramvajových nástupišť

Náklady na výstavbu nebo prodloužení tramvajových nástupišť byly odhadnuty na polovinu nákladů
železničních nástupišť, to znamená 2780 Kč/m.
4.4.2.2.3

Odstavné koleje pro vlakotramvaj

Nákladová sazba pro výstavbu odstavných tramvajových kolejí byla předpokládána za 21000 kč/m,
což je podle metodické studie o 50% více, než čisté stavební náklady zřízení železniční traťové koleje
pro rychlosti menší než 120 km/h.
4.4.2.3

Životnost a výpočet anuit

České dráhy uvádí předpokládanou ekonomickou životnost železničních tratí v rozpětí 20-50 let,190 pro
další výpočty byla proto předpokládána většinou průměrná hodnota 35 let. Taková ekonomická
životnost samozřejmě popisuje průměr všech prvků trati, jinak řečeno obsahuje budoucí náklady na
periodické obnovy železničního svršku i jiných zařízení. Životnost přeložek byla proto stanovena na
maximální hodnotu 50 let, neboť odpadá potřeba údržby staré trati.
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4.5 Kompenzační úspory vlakotramvajea

Obrázek 24: Traťové úseky, přes které vedou linky vlakotramvají (červené) a úseky, kde dochází ke snížení počtu
191
tramvajových spojů (zelené). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravená Více o vedením linek vlakotramvají
po městě viz 6.1.4.3.

Kompenzační úspory vlakotramají jsou vypočítány podle předpokládaných změn jízdního řádu a
vedení linek tramvají, umožněné závedením vlakotramvají: Vlakotramvaje pojedou nejen z předměstí
na hlavní nádraží, ale projedou i tramvajové úseky v centru města a tím pokryjí částečně i přepravní
potřeby uvnitř města resp. umožňují přímou jízdu cestujících z předměstí, kteří by jinak použili
tramvajové spoje. Proto se počítá s tím, že v některých případech ušetří jedna jízda (větší) soupravy
vlakotramvaje jednu jízdu (menší) tramvajové soupravy, a sice na delší lince, než odpovídá úseku,
který je pojížděn vlakotramvají. Tramvajové úseky, které jsou pojížděné vlakotramvají, a úseky, na
a

Kompenzační úspory dokážou dodatkové náklady variant se vlakotramvaji jen snížit, náklady variant
se vlakotramvaji jsou i se zohledněním kompenzačních úspor vyšší, než u konvenčních variant.
Podrobnosti viz výsledky: : 5.2.3.2.3, 5.3.3.2.2, 5.4.3.2.3 a 5.6.3.2.3.
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kterých dojde k redukcí tramvajové dopravy, jsou zobrazené na obrázek 24, podrobnější popis
metody výpočtu kompenzačních přínosů vlakotramvají nalezneme v příloze E.IV.b . Odhad rámcových
podmínek pro výpočet kompenzačních úspor vlakotramvají (budoucí rozvoj tramvajové sítě a jízdních
řádů, podrobná charakteristika zatížení a.t.d.) podléhají více než ostatní prvky nákladů různým
nepřesnostem a možným odchylkám od skutečnosti. Přestože kompenzační úspory byly vypočítány
spíše opatrně (například že velká souprava vlakotramvaje nahradí mnohem menší tramvajovou),
dosáhnou aspoň v jednom svazku (Severozápad) značný význam (až 28% celkových zohledněných
nákladů v celém svazku), v ostatních svazcích jsou v řádu 3-7%a. Proto byla odečtena třetina hodnoty
kompenzačních úspor vlakotramvají jako „činitel bezpečnosti“ pro případ, že tramvajovou dopravu po
zavedení vlakotramvaji nebude možno do předpokládané míry optimalizovat.

4.5.1 Pořízení a amortizace tramvajových vozidel
Kalkulace DPMB pro elektrickou dráhu192 sice obsahuje složku „Odpisy MHD“, uvedená hodnota je ale
nevěrohodně nízká, což může být způsobeno tím, že velká část vozidel sice ještě jezdí, účetně jsou
však již odepsána, nebo že vozidla jsou částečně pořízena městem nebo s příspěvkem od města.
Proto byl zvolen podobný přístup, jako pro náklady na pořízení a amortizaci železničních vozidel:
Typ tramvaje a objednavatel Cena za 2/3-místo k sezení
Škoda 14 T Praha
792271193,194
Vario LF 3 pro USA
1092896195,196
Inekon Trio Olomouc
853659197,198
Anitra Brno (Škoda 03 T)
793651199,200
CityRunner Linz
966667201,202
CityRunner Innsbruck
1081818203
ULF Wien
Tango Lyon

1211636204,205,b
972222206

Tabulka 6: Orientační nákupní ceny tramvajových souprav, přepočítané na 2/3-míst k sezení, cenová úroveň let 2004 –
2006.

Jako reálná cena v České Republice bylo podle příkladu v tabulce 6 předpokládáno 850000 Kč/místo
k sezení. Vzhledem k tomu, že v tramvajích je ve srovnání s železničními a tram-train soupravami více
míst k stání, a méně k sezení, bylo počítano s 1,5 osob na místo k sezení, v tomto případě je cena za
místo zhruba 570000 Kč. Životnost vozidla byla předpokládána na 30 let bez zohlednění proběhu
(proběh tramvajových vozidel, která se díky vlakotramvajím nemusí koupit, není známý). Výsledkem
jsou amortizační náklady ve výši cca. 34000 kč za místo a rok.

4.5.2 Energie a údržba
Náklady na energii a údržbu byly převzaty z kalkulace DPMB207 a činí 0,36 kč/místokm. Spolu se
složkou poplatků za použití dopravní cesty, závislou na hmotnosti soupravy, tvoří dohromady složku
nákladů, závislou na ujetých hrtkm.

4.5.3 Mzdy řidičů
Mzdové náklady řídičů byly přímo převzaty z kalkulace DPMB208 s odhadovanou opravou vzhledem
k rozdílu vozokm/spojokm (viz 0) a činí 12,35 Kč/spojokm. Mzdové náklady řidičů a složka poplatků za
infrastrukturu, nezávislá na hmotnosti vozidla, tvoří společně složku nákladů, závislou na provozním
výkonu ve vozokm.

4.5.4 Poplatky za použití dopravní cesty
Pro (hypotetické) poplatky za použití tramvajové dopravní cesty bylo předpokládáno stejné schéma,
jako pro železniční tratě, protože jsou předpokládany jízdy tram-train-vozidel po tramvajových tratích
a

Velký rozdíl mezi svazky lze vysvětlit tím, že jen na svazku Severozápad jsou krátké navrhované
intervaly vlakotramvají a velká délka nahrazené tramvajové linky a malý výkon ostatní železniční
dopravy.
b
odhadovaný průměr počtu míst v dlouhé a krátké verzi
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(viz 4.4.1). Pro výpočet složky poplatků, závislé na ujetých hrtkm, byla odhadnuta hmotnost
obsazeného vozidla na místo (i zde bylo počítáno s 1,5 osoby na místo k sezení) podle technických
dat tramvají Škoda 03 T209 a 14 T210, a tedy poměr tohoto počtu míst k celkové obsaditelnostia.
Zpoplatnění použití tramvajové dopravní cesty je sice značně hypotetický předpoklad, podíl těchto
nakladů na celkových kompenzačních úsporech vlakotramvají činí však jen cca. 15%.

4.6 Úspory díky redukci souběžné autobusové dopravy
Ve rozsáhlejších variantách ve svazku Břeclav – Hodonín byly odhadovány úspory díky redukci
souběžné autobusové dopravy. Vycházelo se přítom z provozní dotace 26 Kč/bus-km v cenové úrovni
roku 2006, která je uvedena nejen v materiálech KORDISu211, ale i obecně jako orientační výše
provozních dotaci v autobusové dopravě212. Jedná se však o čisté dotace, proto byly ještě
předpokládané počty cestujících, které jsou převzaté železniční dopravou, násobeny odhadovaným
jízdným – 1 Kč/oskm v cenové úrovni roku 2006, což odpovídá zhruba tarifu zákaznického jízdného
ČD.
Přehled použitých sazeb komenzačních úspor v tramvajové a autobusové dopravě je představen
v tabulce 7:

úspory díky
nepotřebných
tramvajových
výkonů

Kompenzační úspory
amortizační náklady vozidel 30810 Kč/(2/3 místa k sezením * rok)
mzdové náklady řídičů +
poplatky za řízení provozu
náklady na energie a
opravy + poplatek za
použití infrastruktury

úspory díky
dotace dopravcům
nepotřebných
autobusových výkonů tržby z projedeje jízdenek

23 Kč/spojokm
Kč/místokm
0,38 sezením)

(2/3

místa

k

26 Kč/buskm
1,00 Kč/oskm

Tabulka 7: použité sazby pro kompenzační úspory z důvodů nepotřebných tramvajových či autobusových výkonů

a

Poměr míst k sezení * 1,5 / míst byl celkem potřebný, neboť v kalkulaci DPMB byly ukazatele
vypočítány na celkové místokm.
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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.
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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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216

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.

65

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

72

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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

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

77

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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K/O/N/^/|--|
K/O/N/^/|<>|
K/R/N/°/|--|
K/R/N/°/<>

K/R/N/°/|<>|

S-36
S-37
S-40

S-39

S-38
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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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K/R/T/°/|--|
K/R/T/°/|<>|
K/R/T/°/<>

S-43

S-42

S-41
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80

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.
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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.
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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:
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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.

K/R/N/°/<>

SV-19

SV-18

SV-17

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

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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SV-22

(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)

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.
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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.

114

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

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
 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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H/O/N/°/|--|
H/O/N/°/|<>|
H/O/N/°/<>
K/R/N/°/|--|
K/R/N/°/|<>|

JV-12
JV-13
JV-15

JV-14

JV-11
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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.

K/R/N/°/<.>
K/R/T/°/|--|
K/R/T/°/|<>|

K/R/N/°/|<.>|

JV-17
JV-18
JV-19

JV-16
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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
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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,
313
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
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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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K/O/°/-K/O/^/--

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.

K/O/°/<.>/1

JZ-12

JZ-11

JZ-10

JZ-9
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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
K/O/°/<.>/2

JZ-16

JZ-15

JZ-14

JZ-13
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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.
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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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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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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.
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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.
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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.
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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.
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M/R/T/^/<>
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M/R/T/°/<>
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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.
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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.
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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.
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žádné přizpůsobení, kapacity celý den: Brno - Křižanov 275, Brno Bystřice 250, vlakotramvaj 180, pro regionální cestující v rychlíku 65.
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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.
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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: 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.

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
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
244

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí
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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6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby
železničního uzlu s vlakotramvají
Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně
diskutované varianty novostaveb hlavního nádraží v přesunuté poloze nebo v centru, ale i vlastní varianta
se zavedením vlakotramvají a tím umožněné zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Po krátkém
projednání historického a politického vývoje jsou varianty přestavby železničního uzlu představené a z
hlediska jejich nákladů a ostatních výhod a nedostatků zhodnocené. Tím jsou i dotčené projekty
severojižního diametru a vysokorychlostních tratí, které nebyly u variant jízdního řádu a provozu
zohledněny, protože jejich ukončení lze očekávat delší dobu po časovém horizontu práce.
Přehled železničních tratí na území Brna je zobrazen na obrázku 125:
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Železniční infrastruktura v Brně (přehled)

Obrázek 125: Přehled železniční infrastruktury v Brně (současný stav). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně
371
372
upravená , další zdroj informace: Železniční Mapa České Republiky

6.1 Varianty hlavního nádraží v Brně včetně potřebných přestaveb
železničního uzlu
Přestavba hlavního nádraží v Brně je velmi sporným tématem. Již několik let se ze strany města i kraje a
dotčených celostátních organizací pracuje na variantě novostavby hlavního nádraží v odsunuté poloze373,
zhruba 700m jižně od jeho současné polohy, to znamená dále od centra. Odpůrci tohoto záměru,
ekologické organizace, sdružené v občanské koalici „nádraží v centru374“ a dvě menší politické strany, se
stali po komunálních volbách v říjnu 2006 členy městské koalice375 a prosadily, že byla zpracována
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analýza, ve které byla srovnána jimi navržená varianta novostavby nádraží v centru s variantou
s přesunem376. Přesto, že z této analýzy377 vyšla varianta s novostavbou v centru ve většině kriterií jako
lepší, rozhodl se primátor a politické strany s drtivou většinou mandátů nakonec pro variantu
s přesunem378, kvůli stále chybějícímu rozhodnutí Evropské komise o spolufinancování, není přesun
hlavního nádraží nijak definitivní (o otázce spolufinancování různých variant přestavby železničního uzlu
a hlavního nádraží viz 6.6). Různé varianty přestavby hlavního nádraží bezprostředně vyžadují různé
přestavby celého železničního uzlu, kromě toho mají vliv na výhledové projekty severojižního diametru a
napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě (viz 6.2). Společným prvkem obou variant je výstavba
nového odstavného nádraží zhruba v oblasti stávající stanice Brno – Horní Heršpice, která byla zahájena
již v říjnu 2007379.

6.1.1 Současný stav
Současně vedou na relaci Sever-Jih přes Brno dva železniční průtahy:
1. Brno-Židenice – Brno-hlavní nádraží – Brno–Horní Heršpice (používán pro osobní dopravu)
2. Brno-Židenice – bývalé nákladní nádraží Brno-Jih – Brno-Horní Heršpice (používán pro nákladní
dopravu)
Poloha nákladního průtahu jihovýchodně od osobního průtahu komplikuje zaústění tratí z toho směru,
proto je trať 340 Brno – Blažovice – Kyjov/Výškov (severní spojení mezi Brnem a Křenovicemi) vedena 7
km dlouhou zajížďkou před zaústěním do jižního zhlaví hlavního nádraží (tzv. „Komárovská spojka“). Oba
dva železniční průtahy a různé spojky blokují značné plochy, které by mohly být velmi atraktivní pro
urbanistický rozvoj poblíž centra, stávající osobní průtah je často považován za barieru uvnitř města.
Samotné nádraží má 6 průjezdných a 6 kusých kolejí (včetně dvou, které byly až do června 2007380
používány výhradně poštou a v současnosti jen pro odstavování souprav), leží v oblouku a je částečně
historickou a pamatkově chráněnou381 budovou, není ale v uspokojivém stavu ve smyslu komfortu,
bezbariérovosti, čistoty atd. a nemá dostatek odstavního a provozně-udržbového zázemí382. Na
odstavných plochách, které jsou jižně od nádraží rozděleny na několik míst, chybí zejména možnost mytí
vozů v zimních podmínkách, fekální kolej a prostory pro technickou údržbu vozidel a drobné opravy383.
Problematické body v uspořádaní celého železničního uzlu jsou zejména384:
 Jednokolejná, 7 km dlouhá Komárovská spojka
 Zajížďka Brno–Královo Pole – Brno hl.n. přes Lesnou a Židenice
 Neoptimální zaústění trati 300 (ze směru Chrlice), 340 (Komárovská spojka) a 240 (ze Střelic) do
trati 250 ze směru Břeclav
U samotného nádraží je kapacitně problematické zejména jižní zhlaví385: Je neobvykle dlouhé (1,5 km od
vjezdových navěstidel k počátku nástupních hran) a současně platí v celém areálu kvůli zcela
zastarálému zabezpečovacímu zařízení maximální rychlost 30 až 40 km/h, což znamená, že každý
příjezd a odjezd, ale i přistavení a odtažení vlaků zablokuje na relativně dlouhou dobu velké části
kolejiště. Ve srovnávací analýze je uvedena maximální hodnota 6 minut pro interval mezi postavením
vlakové cesty a vjezdem vlaku.
Kromě toho jsou všichny čtyři kusé koleje napojeny přes jednu jedinou vyhýbku, a proto nemohou být
plnohodnotně využity. I přistavení a odtahy souprav probíhají přes tuto výhybku a potom dále po
traťových kolejích až k relativně daleko umístěným odstavným plochám. Omezený rozsah a neoptimální
úspořádaní kolejiště spolu s některými kolizními body386 v celém uzlu a zastaralé zabezpečovací
zařízením387 brání žádoucímu zhuštění příměstské železniční dopravy.
Velká výhoda současné polohy nádraží je naprosto ideální zapojení do městské dopravy: Současně jsou
všechny tramvajové linky vedeny po části okruhu kolem historického jádra města, většina linek (8 z 13)
jede přímo k hlavnímu nádraží. To znamená, že tangenciální jízdou kolem centra pokrývají tramvajové
linky současně přepravní proudy mezi centrem a periferií města, mezi protilehlými částmi města a mezi
hlavním nádražím a všemi částmi města kromě samotného centra, které je dosažitelné pěšky.

6.1.2 Novostavba hlavního nádraží v odsunuté poloze
Pří výstavbě nového hlavního nádraží v odsunuté poloze má být zrušen stávající osobní průtah, nové
hlavní nádraží včetně odstavného nádraží, provozně-udržovacích zařízení bude zřízeno na dnešním
nákladním průtahu na místě bývalého nákladního nádraží (viz obrázky 126 a 127). Zaústění tratí svazků
Sever, Jihovýchod, Jihozápad a Severozápad ve smyslu této práci je podobný jako dnes, při zaústění
severní tratě Brno – Křenovice odpadá zajížďka přes Komárov (přímá jízda do severního zhlaví nového
hlavního nádraží), naopak je stavebně náročné zaústění jižní tratě Brno – Křenovice, přes části opuštěné
Komárovské spojky a dva nové oblouky také do severního zhlaví nového hlavního nádraží.388 Náklady na
přestavbu železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v odsunuté poloze včetně potřebné městské
infrastruktury jsou odhadovány na 25,2 mld. Kč v cenové úrovni roku 2005389.
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V rámci přesunu hlavního nádraží mají být upraveny i některé zastávky v Brně, čímž má být zlepšeno
zapojení do města i návaznost na MHD (podle Generelu dopravy390 jde o „dílčí kompenzace odsunuté
polohy nového nádraží“):
 Stanice Brno – Horní Heršpice bude (aspoň ve smyslu zastavování vlaků) zrušena, neboť leží
mimo zdroje nebo cíle dopravy a není napojena na MHD
 Nově zřízena bude zastávka Brno – Vídeňská na křižovaní tratí 240/244 ze směru Střelice
s tramvajovou linkou 2.
 Stávající zastávka Černovice bude zrušena, nová stanice Černovice bude umístěna na mostě
přes ulice Olomouckou jako nejlepší poloha pro přestupy na MHD a regionální autobusy
 Stanice Brno – Židenice bude posunuta podél tratě, aby nástupiště dosáhla na ulici Bubeníčkovu,
kde bude nový podchod pro přestup na MHD.
 Nástupiště zastávky Brno – Slatina budou přesunuty podél tratě až pod (budoucí) nadjezd ulice
Tuřanka, pro zlepšení návaznosti na MHD
Každopádně bude napojení do městské dopravy horší, než dosud: Dnes mohou tramvajové linky jezdit
z městské části A přes hlavní nádraží a centrum do městské části B. Po přesunu nádraží mohou
zpravidla jezdit z městské části A přes centrum do městské části B nebo přes centrum k hlavnímu
nádraží nebo přes hlavní nádraží do městské části B.
Řešení obsluhy odsunutého hlavního nádraží tramvají jako pátéřního systém brněnské MHD je navržena
čtyřmi linkami, rozdělujícími se na dvě tratě. Dvě z těchto čtyř linek budou mít zastávku v bezprostřední
blízkosti nádraží, ostatní dvě však jen o 130m dále391. Nový proud cestujících z nádraží v nové poloze do
centra znamená, že dopravní podnik města Brna bude muset nabídnout o 11% vyšší provozní výkon
(vztahuje se na celkový provozní výkon ve vozokm tramvají v Brně)392.
Nevýhoda špatného napojení nového hlavního nádraží může být částečně kompenzována výstavbou
Severojižního kolejového diametru (viz 6.2), aktuálním záměrema je ale zapojení jen dvou tratí do
severojižního diametru, pro ostatní tratě znamená přesun hlavního nádraží i po výstavbě severojižního
diametru značně delší a komplikovanější jízdu do centra. Investičně náročná spojka tratí z Chrlic (jižní
spojení mezi Brnem a Křenovicemi) do nového hlavního nádraží (je třeba bourat některé domy393) bude
po zprovoznění diametru zbytečná a je pro tento případ v Generelu dopravy394 doporučena ke zrušení.

a

stav plánování před komunálními volbami 2006, to znamená varianta severojižního diametru, která byla
preferována při plánování přesunutého hlavního nádraží
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Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě přesunu hlavního nádraží

Obrázek 126: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě
s přesunem hlavního nádraží. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice 2002; ostatní
395
396
397
zdroje informací: Generel dopravy , komplexní studie přestavby železničního uzlu Brno , www.brno.cz ,
398
srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno
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Obrázek 127: Návrh hlavního nádraží a urbanistické kompozice nové městské čtvrti ve variantě přesunu hlavního
399
nádraží. Zdroj: www.zeleznicni-uzel-brno.cz

6.1.3 Novostavba hlavního nádraží na stávajícím osobním průtahu
Ve snaze odvrátit přesun hlavního nádraží pracovala občanská koalice „nádraží v centru“ zřejmě na
alternativních návrhách. Nejdřív byl ke konci roku 2004 zveřejněn návrh uspořádání tratí v celém uzlu
Brno400. Na podkladě tohoto, pozdějí o něco upraveného schématu byl těsně před komunálními volbami
v říjnu 2006 prezentován podrobný návrh železničního uzlu Brna včetně hlavního nádraží a
urbanistického návrhu pro novou městskou čtvrť401 (viz obrázky 128 až 131). Tato varianta, která spočívá
převážně s novým nádražím na stávajícím železničním tělese bezprostředně jižně od současné budovy,
byla již v první polovině roku 2007402, to znamená již s přiznivci zachování současné polohy nádraží
na radnici, zase mírně přepracována: Byly opraveny některé položky odhadu stavebních nákladů403,404 a
hlavně časová etapizace. Výsledkem je trochu nepřehledné třídění stavebních částí dle času realizace405:
 „Fáze I“: Odstavné nádraží včetně drobnější přeložky nákladového průtahu
 „Fáze II“: Modernizace železničních průtahů (osobního a nákladového) včetně
nového samotného hlavního nádraží:







o

Modernizace železničních úseků mimo hlavního nádraží (dosážení
městskému okolí příměřeného stavu koridorové tratě)
Rozsáhlá přestavba kolejiště a nástupišť hlavního nádraží (cílový stav:
osm průjezdných kolejí)
Nová nádražní hala a skleněné zastřešení kolejiště
Celkem čtyři nové podchody skrz hlavní nádraží a trať jižně od nádraží
Dvě podzemní nástupiště (čtyři koleje), zatím pro regionální dopravu
Nové autobusové nádraží
Nová podzemní parkoviště

Souhrn „Fáze I a II“: Modernizované průtahy a nové hlavní nádraží včetně postačujícího
provozně-udržovacího zázemí
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 „Fáze III“: ca. 7 km dlouhá dvoukolejná přeložka tratě Brno – Ponětovice (Křenovice dolní) přes nové zastávky Komárov a Brno-Letiště, nahradí zajížďku
přes (jednokolejnou) Komárovskou spojkou přes Černovice


Souhrn „Časová skupina A“: Železniční uzel Brno je kapacitně dostatečný, stále však vedou dvě
železniční tratě přes centrální části města
o

„Výhled“: další rozvoj ŽUB:
 Přeložka nákladového průtahu na trasu Popovice u Rajhradu – (nové spojení) Chrlice – (zdvoukolejnění stávajícího úseku trati 300 – nová spojka –
zdvoukolejnění stávající komárovské spojky) – Brno-Židenice
 Současné spojení Modřice – Chrlice pro osobní dopravu ve směru Sokolnice –
Křenovice horní
 Severojižní diametr (viz 6.2) v trase odstavné nádraží – Brno-Řečkovice



Souhrn „Časové skupiny A + B“: Odstraněn nákladový průtah v centrální části města, řešena
zajížďka Hlavní nádraží – Lesná – Královo Pole
o



„Výhled“: Vysokorychlostní tratě (viz 6.2.2)

- konec plánovacího horizontu -

Co se týče konkrétní doby realizace, je uvedené období 2008-2012 pro fázi I a 2012-2017 pro fázi II, kdy
mají být realizovány ostatní etapy není uvedeno406. Náklady pro fáze I a II jsou odhadovány na 17,7 mld.
Kč (tata částka byla stoupenci této varianty nejčastěji srovnávána s náklady varianty s přesunem407),
včetně fáze III (byla zohledněna při srovnání ve srovnávací analýze) činí celkové investiční náklady 23,9
mld. Kč. Obě čísla jsou v cenové úrovni 2006.408
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Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě novostavby hlavního nádraží v centru

Obrázek 128: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě
s novostavbou hlavního nádraží v centru. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice
409,410
. Pro přehlednost obrázku nejsou
2002; ostatní zdroje informací: Dokumentace varianty „nádraží v centru“
uvedeny záměry modernizace a zdvoukolejnění traťových úseků, ani nebylo rozlišeno několik pozdějších etap. Mimo
výřezu mapy města jsou traťe zobrázeny jen schematicky, nejsou uvedeny stanice.
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Obrázek 129: Návrh hlavního nádraží a urbanistické kompozice nové městské čtvrti ve variantě novostavby v centru.
411
Zdroj: prezentace varianty občanské koalice "nádraží v centru" .

Obrázek 130: Jednotlivé části stanice Brno hl.n. ve variantě novostavby v centru. Zdroj: prezentace varianty občanské
412
koalice "nádraží v centru" .

254

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

Obrázek 131: Plán rozvoje města jižním směrem ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru. Zdroj: prezentace
413
varianty občanské koalice "nádraží v centru" .

6.1.4 Varianta zjednodušené přestavby hlavního nádraží s vlakotramvají
6.1.4.1

Předmluva

V rámci této disertační práce přírozeně není možné zpracovávat novou variantu přestavby železničního
uzlu Brno až na úroveň stavební dokumentace, jak tomu je v případě varianty novostavby v odsunuté
poloze a do menší míry i ve variantě novostavby nádraží v centru. Časový, tematický i rozsahový rámec
této práce nedovoluje podrobnější výpočty nákladů, ani potvrzení nebo vyvrácení proveditelnosti. Jedná
se pouze o návrh varianty a předběžné posouzení, zda je taková varianta dostatečně reálná (včetně
hrubého odhadu jejích nákladů), že má smysl s ní dále uvažovat a případně podrobněji ověřovat její
efektivnost a proveditelnost.
Přitom bylo zohledněno:




Potřebný počet a délka nástupišť dle návrhu jízdního řádu
Místní podmínky pro přestavby do míry podrobnosti ortofotomapy (rozlišení 50cm) a ohledání na
místě
Možné urbanistické řešení

Nebylo zohledněno:




Přesné geodetické poměry (polohy stavebních objektů, zejména výšky)
Geologické poměry
Jakákoliv podzemní infrastruktura
255

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají





Přesné časové polohy vlaků EC (předmět mezinárodní dohody) a nákladních vlaků
Uspořádaní kolejišť a výhybek na zhlavích nádraží
Výkonnost zabezpečovacího zařízení
Ceny a rozměry potřebných a nepotřebných pozemků

6.1.4.2

Možné uplatnění vlakotramvají v Brně

Zatím neexistuje žádný ucelený koncept pro zavedení vlakotramvají v Brně. Generel dopravy v jedné
větě píše o „perspektivě rozvoje subsystému regionální tramvaje“414, komplexní studie ŽUB věnuje ve
velmi nezávazném stylu vlakotramvajím celkem dvě strany415, vedení vlakotramvají po Lidické třídě bylo
uvažováno jako varianta severojižního tramvajového diametru416 a propojení severojižního diametru
s linkami regionální tramvaje je nastíněno v dokumentech města Brna o tramvajové variantě
severojižního diametru (více o projektu severojižního diametru viz 6.2.1).417
Hlavní úlohou, v rámci této práce uvažovaného systému vlakotramvají v Brně je převzetí zatížení
z nastupních hran hlavního nádraží, k docílení dostatečné kapacity hlavního nádraží a celého uzlu i
levnější rekonstrukci stávajícího hlavního nádraží, či méně náročnou novostavbou, než je navrhována
koalicí „nádraží v centru“, včetně vedení nákladního průtahu paralelně s osobním. V tomto případě bude
hlavní přínos vlakotramvají úspora části investičních nákladů na novostavbu či rekonstrukci hlavního
nádraží.
Dále má vlakotramvaj splnit aspoň část následujících požadavků:





Ušetřit čas a přestupy i při jízdě do jiných částí města než centrum
Rovnoměrněji zatížit tramvajové a jiné linky MHD
Být kompatibilní s pozdější výstavbou mimoúrovňového diametru (nemají se stát zbytečnými
přechodné úseky či jiné investice)
Nezkomplikovat a neprodloužit cesty s přestupem na hlavním nádraží (na dálkovou dopravu
nebo na jiné regionální vlaky)

Autorem bylo uvažována i varianta s vlakotramvají pro případ přesunu hlavního nádraží – vlakotramvaj by
měla tím pádem zmírnit nevýhodu přesunuté polohy a ušetřit náročné zaústění trati 300 ze směru Chrlice
do severního zhlaví hlavního nádraží. Zatímco výsledky pro varianty jízdního řádu a provozu na
jednotlivých svazcích bez vlakotramvají platí v podstatě stejně pro obě varianty hlavního nádraží, byly by
v případě variant s vlakotramvají a přesunem potřebné zcela nové varianty vedení vlakotramvajových
linek a zcela jiné hodnocení nákladů, které by nebylo proveditelné v rámci této práce ani z časového
hlediska, ani z hlediska potřebných dat. Přitom by kompenzační úspory měly větší význam v městské
hromadné dopravě, kde by byly v tomto případě ještě mnohem hypotetičtější a nespolehlivější, neboť by
bylo potřebné i navrhnout nové schéma tramvajových linek.
6.1.4.3

Vedení vlakotramvají uvnitř města

Mezi možné přínosy vlakotramvají patří, že rovnoměrněji zatíží linky
městské hromadné dopravy, protože zesílí dopravu na centrálních
úsecích a přestupující cestující se rozdělí na více uzlů, než jen hlavní
nádraží. Tento přínos lze kvantifikovat tím, že mohou být vynechány
některé tramvajové spoje na delší lince, než je městský úsek, projížděný
vlakotramvají (viz obrázek 24), i když tyto spoje nemusí být skutečně
nahrazeny vlakotramvají – zavedení vlakotramvají může být použito za
účel zmenšení přetížení tramvají. K docílení nejlepší bilance těchto
přínosů a nákladů na nákup dvousystémových tram-train-vozidel byla
vybrána podvarianta vlakotramvaje, která dojíždí až do konečné
zastávky na protilehlém okraji centra města, ale ne na samý okraj města.
Kvůli překrývání více linek na okruhu kolem historického jádra města
však nejedou nejzatíženejší tramvaje jen po tomto okruhu, ale i na
přílehlých úsecích radiálních linek, zejména až na Konečného náměstí,
Mendlovo náměstí a na Lidické třídě (viz obrázek 132). Proto bylo
autorem rozhodnuto počítat s následujícím vedením linek vlakotramvají
(viz obrázek 133):
 ze svazků Sever (Židenice) a Severozápad (Královo Pole –
Kartouzská) až na Mendlovo náměstí,
 ze svazku Severovýchod (přes Černovice) až na Konečného
náměstí.
 Vlakotramvaje ze svazku Jihovýchod, částečně i Severovýchod
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Obrázek 132: Zatížení
tramvajových tratí v centru Brna v
418
roce 2000. Zdroj: www.brno.cz
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s přechodovým úsekem u hlavního nádraží je také možné vést na Konečného náměstí, to však
neumožňuje nahradit tramvajové spoje, neboť reálný počet tramvajových spojů k náhradě už je
vyčerpán vlakotramvají ze svazku Severovýchod (přes Černovice). Kromě toho neobslouží tyto
linky vlakotramvají úsek Hlavní nádraží - Černovice. Proto je předpokládána ještě třetí konečná
stanice vlakotramvají, a sice Zemědělská. V případě, že všechny linky vlakotramvají budou
realizovány, jsou jednotlivé linky z těchto svazků vedeny následovně:
o Osobní vlakotramvaj ze směru Veselí n.M. a vlakotramvaj z Vyškova (dohromady
čtvrthodinový takt) jedou přes Šilingrovo náměstí na Konečného náměstí a tím nahrazují
tramvaje linky 13.
o Spěšná vlakotramvaj ze směru Veselí a posílová vlakotramvaj jedou téže trasou, ale
nenahrazují žádné tramvaje, protože reálný počet tramvají linky 13 k náhradě už je
vyčerpán a osobní vlakotramvaje jedou těsně za spěšnými. Bez větších vlivů na náklady
mohou být tyto spoje vedeny i na Zemědělskou.
o Vlakotramvaj z Holubic (půlhodinový takt) jede z hlavního nádraží přes Moravské
náměstí na Konečného náměstí.
o Vlakotramvaj ze Šakvic (půlhodinový takt nebo čtvrthodinový takt menších souprav) jede
z hlavního nádraží přes Moravské námestí na Zemědělskou, a jeden spoj z Holubic na
Konečného náměstí plus jeden ze Šakvic na Zemědělskou, společně nahradí jeden spoj
tramvajové linky 11/3 z Komína do Lesné.
Takové vedení linek je výhodné pro cestující i pro rovnoměrnější zatížení vozidel ale také proto, že
Mendlovo náměstí je přestupní stanice na 9 autobusových a trolejbusových linek, vedením do Konečného
náměstí jsou dostupné nejen přestupní zastávky Česká (4 trolejbusové linky) a Konečného náměstí (1
trolejbusová linka), ale i jako významný cíl cestujících z regionu - některé univerzitní budovy a koleje, dále
některé soudní a administrativní budovy. Podobná je situace i v případě vedení na Zemědělskou: jedna
trolejbusová a tři autobusové linky, fakultní dětská nemocnice a Mendlova univerzita.
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Obrázek 133: Návržené vedení linek vlakotramvají uvnitř města bez průjezdu z jednoho na druhý svazek tratí. Mapový
419
podklad: Mapa ČR online , barevně upravena

Ohledáním na místě i měřením na ortofotomapě bylo zjistěno, že na těchto tratích nepředstavuje 70m
dlouhá, dvojitá souprava vlakotramvají překážku pro ostatní tramvajovou a silniční dopravu, že všechny
potřebné, ale dnes pravidelně nepoužívané výhybky existují a že je dost místa pro potřebná nástupiště i
odstavné koleje. Na každé konečné stanici byly navrženy dvě odstavné koleje, na Mendlově náměstí a na
Zemědělské o délce 70m (jedna dvojitá souprava), na Konečného náměstí o délce 140m, protože jedna
z linek, které tam končí, je provozována hybridními soupravami, takže není možné, aby soupravy z jedné
linky pokračovaly na druhou. Podrobnější popis kritických bodů pro provoz s dlouhými soupravami
vlakotramvají a jejich řešení viz příloha F.
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Přesměrování části zatížení nástupních hran hlavního nádraží na tramvajové zastávky před hlavním
nádražím přináší samozřejmě větší zatížení těchto zastávek: Se započítáním dvojité soupravy
vlakotramvaje jako dvě tramvaje a odečtení nahrazeného tramvajového spoje (jako jedné tramvaje) se
zvýší celkové zatížení obou zastávek ve špičce o 28 spojů za hodinu, z toho 14 na straně centra a 14 na
straně nádraží. Oproti dnešnímu stavu420 to znamená zkrácení průměrného intervalu na straně centra z
jedné minuty a 49 vteřin na jednou minutu a 17 vteřin, na straně nádraží z dvou minut na jednu minutu a
26 vteřin, to znamená o cca. 30%. Pro ověřování proveditelnosti tak krátkých intervalů bylo autorem
pozorováno dění na tramvajových zastávkách před hlavním nádraží v ranní špičce (7-7.30, kde je
nejhustější tramvajová doprava) ve čtvrtek, 17.5.2007. Situace byla nasledující:




V průměru bylo cca. 1,5 koleje zcela volné, občas byly všechny obsazeny, někdy jednou, někdy i
dvěmi soupravami. Občas byly volné i dvě nebo tři, jednou dokonce všechny čtyři koleje.
Odbavovací doby (od zastavení do rozjezdu) byli pří velkém zatížení cestujícími v rozpěti 30-50
vteřin.
Jen málo (cca. každých 3-5 minut) došlo k tomu, že tramvaj musela zastavit před obsazenou
zastávkou, častěji že se tramvaje příbližovaly pomalou jízdou k ještě obsazené zastávce.
Čekáním nebo pomalou jízdou strávené časy byly v rozmezí 10-30 vteřin.

Co se týče celkové odbavovací kapacity zastávek nelze očekávat přetížení z důvodu zavedení
vlakotramvají: Pozorovaný podíl času, kdy jsou koleje volné, je větší, než relativní narůst tramvajové
dopravy kvůli zavedení vlakotramvají. Pozorovaná průměrná odbavovací doba činí cca. 60% intervalů,
příčemž jsou dlouhé soupravy vlakotramvají počítány jako dvě tramvaje, a tramvaje mohou být na
zastávce pro dvě soupravy odbavovány dvě současně. Zatímco v průměru je odbavovací kapacity dost,
může z důvodu nerovnoměrné najíždění tramvají dojít k občasným čekáním tramvají nebo vlakotramvají
před obsazenou zastávkou, neočekává se však , že by se tvořily trvalé fronty nebo zácpy tramvají.
Podobně krátké intervaly (1:22 minut ve špičce) jsou s využitím zastávek pro dvě soupravy dlouholetá
praxe i na vídeňských tramvajových zastávkách421 Schottentor (dolní patro), Schwarzspanierstrasse a
Sensengasse resp. Spitalgasse/Währingerstraße, kde dochází k překrývání linek 37,38,40,41 a 42, které
jsou vedeny vysokopodlažními vozidly422.
Ke zmenšení zatížení a hrozby tramvajových kongescí může přispět i postupné zvýšení podílu
nízkopodlažních tramvají (rychlější výstup a nástup cestujících), přičemž moderní soupravy vlakotramvají
jsou také nízkopodlážní. Pomůže i zmenšení počtu vystupujících a nastupujících u hlavního nádraží díky
tomu, že vlakotramvaje jedou přímo do a ze skutečného cíle jízdy nebo cestující přestupují na jiné uzlové
zastávce. Konečně by bylo možné vést tramvajovou linku 4 v obou směrech přes Moravské náměstí.
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6.1.4.4

Varianty uspořádání kolejí a vedení linek

Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě zjednodušené přestavby hlavního
nádraži

Obrázek 134: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě
zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice
2002.

Všechny varianty zjednodušené přestavby hlavního nádraží s vlakotramvají počítají s tím, že kvůli snížení
zatížení nástupních hran díky vlakotramvajím bude možné vést nákladní vlaky přes hlavní nádraží. Tím je
možné zrušit stávající nákladní průtah (viz obrázek 134) i bez výstavby nových objízdných tratí, jak jsou
navrženy ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru. Komárovská spojka by byla podle varianty
provozu na svazku Severovýchod také zbytečná, mohla by plnit záložní funkci, nebo být také zrušena,
čímž by bylo uvolněno ještě větší území pro urbanistický rozvoj města.
Společné pro všechny níže uvedené varianty je také zrušení stávajících čtyř kusých kolejí, které jsou
příliš daleko od hlavní budovy a ostatních kolejí nádraží, místo nich budou dvě poštovní koleje u prvního
nástupiště použity jako kusé koleje pro osobní dopravu protože v současnosti (po přesunu hlavního
poštovního uzlu na ulici Opavskou v květnu 2007) nejsou poštovní koleje v Brně hl.n. využité423.
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Chráněná budova pošty424, známého architekta Bohuslava Fuchse, bude zachráněna, mohla by však
částečně plnit jiné funkce (služby cestujícím, obchody atd.).
Kromě toho budou ve všech variantách přistaveny dvě kusé koleje mezi současné čtvrté nástupiště a
obchodní dům „Tesco“. V místě současných kusých kolejí budou vedeny dvě koleje přechodové tratě
vlakotramvají, jinak je tato plocha nepotřebná a může být použita pro optimalizaci uspořádání kolejí a
vyhýbek na jižním zhlaví.
Stávající kapacitní problémy jižního zhlaví hlavního nádraží (viz 6.1.1) by byly v případě zavedení
vlakotramvají a provedení zjednodušené přestavby hlavního nádraží řešeny následovně:
 Zrušení stávajících kusých kolejí umožní zkrácení délky jižního zhlaví (ve smyslu vzdálenosti od
vjezdových návěstidel k místu zastavení vlaků)
 Také tím odpadá problém, že čtyři nastupní hrany jsou napojeny jednou výhybkou.
 Modernizace zabezpečovacího zařízení umožňuje zvýšení rychlosti při jízdě a posunu a tím
zkrácení dob obsazení kolejových úseků.
 Zavedením vlakotramvají je jižní zhlaví odlehčeno od vlaků z trati 340 (ze směru Slavkov – Veselí
nad Moravou). I osobní vlaky budou z Vyškova vedeny jako vlakotramvaj přes Černovice a ulici
Křenovou, vzhledem k vlakotramvajovým spojům z Holubic přes Chrlice je počet vlaků,
projíždějících jižní zhlaví, ale stejný jako v případě vlaků Brno – Chrlice – Holubice – Vyškov.
 Přemostění jižního zhlaví aspoň jednokolejným, tramvajovým mostem zmenší komplikace
provozu přejížděním protisměrných kolejí v případě vlaků ze směru Holubice, případně i Šakvice.
 I když vlakotramvaje ze směru Šakvice a Holubice stále projíždí jižní zhlaví, odpadají jízdy na
odstavné nádraží, neboť vlakotramvaje mají úvrať na konečných stanicích ve městě a jsou
případně odstaveny v tramvajových depech.
 Nezávisle na poloze a podobě hlavního nádraží lze obecně zjednodušení očekávat kvůli tomu, že
obnova vozidlového parku podle mezinárodních trendů bude jistě spočívat i v náhradě klasických
souprav elektrickými nebo motorovými jednotkami nebo obousměrnými soupravami. Tím odpadá
nutnost objíždění souprav při obratu.
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6.1.4.4.1

Varianta se šesti průjezdnými kolejemi včetně dvou oddělených nákladových koleji

Obrázek 135: schematické zobrazení uspořádání kolejí a nástupišť na současném hlavním nádraží (vlevo) a ve variantě
zjednodušené přestavby se dvěmi oddělenými nákladovými kolejemi. Modré: koleje osobní železniční dopravy,
oranžové: koleje nákladního průjezdu, červené: poštovní koleje, zelené: koleje pro vlakotramvaj.

V této variantě (viz obrázek 135 vpravo) jsou druhá a pátá průjezdná kolej (od budovy) odděleny od
nástupišť a sousedních kolejí protihlukovou stěnou a vyhrazené pro nákladní vlakya. Tím je řešen i
problém relativně úzkých nástupišť, neboť celá šířka druhého a třetího peronu slouží jen jedné koleji.
Dvojité rozdělení kolejiště nákladovými kolejemi s protihlukovými stěnami je sice na první pohled podivné,
má však následující výhodu: úprostřed nádraží jsou dvě koleje pro osobní dopravu bezprostředně vedle
sebe, neoddělené nástupišti. Tyto koleje jsou určeny pro rychlíky, možná i spěšné vlaky, projíždějící Brno
na relaci Břeclav – Tišnov: Aspoň rychlíky mají být vzájemně propojené, pro zaručení bezpřestupního
spojení Břeclav – Tišnov (-Havlíčkův Brod – Praha), skupinový rychlík z jihovýchodu má však větší
potřebnou kapacitu (aspoň pro regionální cestující) a je částečně sestaven z motorových vozů
z vedlejších tratí do Čejče, Hustopečí a Židlochovic. Aby bylo umožněno, že část těchto skupinových
rychlíků pokračuje na Severozápad, a část je během zhruba čtyř minut přepojena na vlak v protisměrub je
potřebné, aby tyto koleje byly vedle sebe a vzájemně propojené výhybkami (o časových polohách
příjezdů a odjezdů vlaků na hlavní nádraží viz obrázky 120 a 121). Kromě rychlíků a spěšných vlaků,
které používají tyto dvě koleje na několik minut kolem celé a poloviny hodiny, mohou tam zastavovat i
jinak v této práci nezohledněné mezinárodní vlaky EC na relaci Břeclav – Česká Třebová. Pro tyto vlaky
jsou nejvýhodnější časové polohy z hlediska návrhu regionální dopravy na tratích 250 a 260 tak, že jedou
a

Mohlo by být užitečné používat konstrukce protihlukové zdi, kterou lze například v případě stavebních
prácí na jiných kolejích snadno demontovat, aby bylo možno používat vyjímečně tyto koleje i pro osobní
dopravu.
b
Propojení těchto rychlíků komplikuje ještě odpojování a odstavování časti vozů z důvodu přízpůsobení
přepravní kapacity.
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ve směru sever několik minut před křížováním rychlíků nebo spěšných vlaků (například v xx.24 nebo
xx.54) a ve směru na jih několik minut poté (například v xx.36 nebo xx.06), tím nejsou žádné kolize s
vlakotramvajemi ani mezi Šakvicemi a Brnem (vlakotramvaj odjede z Šakvic po rychlíku nebo spěšném
vlaku), ani mezi Brnem a Blanskem (vlakotramvaj ve směru Blansko odjede z Brna zhruba současně,
jako rychlík a spěšný vlak ve směru Tišnov).
Jedna z ostatních dvou průjezdných kolejí je použita pro rychlíky a spěšné vlaky ze směru Česká
Třebová/Letovice/Blansko, čímž je v případě propojení na vlaky ze směru Náměšť nad Oslavou/Zastávka
u Brna nalezeno místo pro polovinu vlaků z Jihozápadu. V případě, že vlaky nejsou propojeny, bude
nutné severní polovinu nástupiště používat pro vlaky ze směru sever a jižní polovinu pro vlaky ze směru
jihozápad.
Čtvrtá průjezdná kolej zůstane volná pro případ výluky jedné z ostatních kolejí.
Kusé koleje na straně obchodního domu „Tesco“ budou použity pro skupinové rychlíky Brno –
Přerov/Olomouc, a pro dvouhodinové rychlíky Brno – Jihlava, reálná délka těchto nástupišť (až 200m) by
stačila dle použité soupravy pro 575 až 700 (sedících) cestujících, je očekáváno celkem 275 regionálních
cestujících v rychlicích ve směru severovýchod a 300 ve směru jihozápad.
Včetně dálkových cestujících mají současné rychlíky jak do Jihlavy, tak i do Olomouce a Přerova (vlastní
dvouhodinové vlaky místo hodinového skupinového vlaku) zpravidla celkem 5-8 vozů, jen občas více (až
13). Normálně by proto stačila délka kusé koleje, v ojedinělých případech by bylo nutno použít zatím
volnou čtvrtou průjezdnou kolej, nebo odstavit soupravu mezi příjezdem a odjezdem na přednádraží a
použít jednu ze středních průjezdných kolejí, které jsou mezi průjezdem rychlíku Břeclav – Havlíčkův
Brod a odjezdem resp. příjezdem z/do Olomouce a Přerova zhruba 20 minut volné.
Z hlediska obsazení koleje je jedno, zda jsou rychlíky Brno – Jihlava a Brno – Přerov/Olomouc vzájemně
propojené, či ne: v případě propojení přes Brno, tak musí každá druhá souprava ze směru
Přerov/Olomouc v Brně čekat více než hodinu, neboť rychlíky do Jihlavy jedou jen dvouhodinově; když
není propojení, mají soupravy rychlíků do Jihlavy dobu obratu delší než hodinu.
Vlaky ze směru Ivančice/Moravský Krumlov/Hrušovany nad Jevišovkou mají nejvíce 300 cestujících, díky
tomu stačí současné poštovní koleje u prvního nástupiště, druhá z těchto západních kusých kolejí
zůstane podle této varianty také volná, buď také jako záloha pro výluky nebo pro další nárůst frekvence
vlaků.
Kromě očekávaných potřebných délek vlaků příměstské a regionální dopravy a současných délek vlaků
dálkové dopravy je ale třeba zohlednit i požadavek mezinárodní dohody AGC, že nová i rekonstruovaná
nástupiště stanic s mezinárodní dopravou mají mít délku aspoň 400m425. Taková délka je díky
prodloužením nástupišť až na viadukt přes ulice Křenovou již realizována u prvního nástupiště hned před
budovou, ve variantě se zjednodušenou přestavbou to lze realizovat i na nejvýchodnější nástupišti u
průjezdné koleje, a sice také prodloužením nástupiště až na uvedený viadukt.
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6.1.4.4.2

Varianta se šesti průjezdnými kolejemi včetně nákladového průtahu ve středu

Obrázek 136: schematické zobrazení uspořádání kolejí a nástupišť variantě zjednodušené přestavby s nákladním
průtahem uprostřed (vlevo) nebo se sedmi průjezdnými kolejemi (vpravo). Modré: koleje osobní železniční dopravy,
oranžové: koleje železničního průjezdu, červené: poštovní koleje, zelené: koleje pro vlakotramvaj.

Stavebně méně náročné (jen dvě místo čtyř protihlukových zdí) a možná přehlednější by byla varianta
s nákladním průtahem v podobě dvou koleji vedle sebe uprostřed kolejiště (viz obrázek 136 vlevo). I tím
by došlo k rozšířením nástupišť, protože nástupiště, které současně slouží pro dvě koleje, mají
v budoucnu kolej jen na jedné straně, na druhé protihlukovou zeď. Nevýhodou je však, že je ještě
komplikovanější propojení rychlíků, případně i spěšných vlaků na relaci Břeclav – Havličkův Brod: Buď
nebude možně jejich dělení a posilování v Brně (čímž se asi znemožní značné úspory díky přízpůsobení
kapacit souprav zejména na Jihovýchodě, resp. nastanou značné doplňkové náklady kvůli zbytečně velké
kapacitě na Severozápadě), nebo bude nezbytné přejíždění protisměrné koleje nákladního průtahu, aby
se uskutečnil posun mezi křížujícími se vlaky mezi prvním a druhým nástupištěm.
6.1.4.4.3

Varianta se sedmi průjezdnými kolejemi včetně dvou oddělených nákladových kolejí

Bylo by možné se vzdát rozšíření nástupišť, a využít fakt, že kolej nákladního průtahu nepotřebuje
nástupiště, pro zvýšení počtu průjezdných koleji: na jedné straně druhého nebo třetího nastupiště je
vedena kolej nákladního průtahu, proto stačí polovina tohoto nástupiště. Druhá polovina bude zrušena a
zřízena další průjezdná kolej, výsledkem čehož budou mezi dvěma nástupišti tři koleje, střední která bude
sloužit jako druhá kolej nákladního průtahu(viz obrázek 136 vpravo). Podle výše uvedených úvah by sice
byl dostatek kolejí, reálnější problém však může být jejich nedostatečná délka. Kromě toho by mohla
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taková varianta umožnit vynechání jedné z dvou nových kusých kolejí, nebo že současné poštovní koleje
nebudou použity pro osobní dopravu. Dále by s další kolejí nebylo potřebné zavádění vlakotramvají na
všech svazcích, nejpravděpodobnější jsou problémy se zavedením vlakotramvají na svazku tratí
Jihovýchod, kde vlakotramvaj může být problematická v případě zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h:
V případě, že se místo vlakotramvaje zrealizuje varianta jízdního řádu s integrací rychlíků, může být
dodatečná kolej použita pro osobní vlaky Šakvice – Brno a zpět, v případě varianty s přímými linkami
odpadá komplikovaná manipulace v Brně hl.n. (setkání a současně dělení a posilování rychlíků), pro
obrat vlaků Židlochovice – Brno a zpět stačí ještě volná, v současnosti poštovní kolej, a dodatečná kolej
je použita pro vlaky Břeclav/Hustopeče – Brno. I ve všech těchto úvahách se počítá s jednou průjezdnou
kolejí, která zůstane stále volná pro případ výluky jedné ze staničních kolejí.
6.1.4.4.4

Možné vedení vlaků až do Židenic nebo Horních Heršpic místo obratu na hlavním
nádraží

Výše uvedené úvahy o obsazení nástupních hran hlavního nádraží jsou ještě pesimistické z toho
hlediska, že se počítá na všech svazcích se stáním celé úvraťové doby na hlavním nádraží. Pokud však
vlaky s větší úvraťovou dobou, které nejsou s jinými vlaky propojeny na průjezd skrz Brno, po krátkém
zastavení pokračují na odstavné nádraží, může být proveditelná varianta se zjednodušenou přestavbou
hlavního nádraží i v případě, že vlakotramvaj bude realizována na ještě méně svazcích. Přitom
vlakotramvaj musí být realizována na jediném svazku: Severovýchod (trať číslo 340), protože
jednokolejná komárovská spojka nedovoluje vedení těchto spojů na hlavní nádraží.
Podle výše uvedených úvah se zavedením vlakotramvají na všech svazcích jsou všechny průjezdné
koleje (kromě zastavení vlaků EC) obsazeny jen kolem celé a poloviny hodiny (průjezd vlaků R a Sp na
relaci Jihovýchod – Severozápad cca. 4-6 minut, obrat vlaků R nebo Sp ze směru sever cca. 12 minut).
Mezitím jsou koleje dostatečný čas volné, například pro průjezdy osobních vlaků z a do směru Tišnov (dle
variant v minutách 07/23/37/53 nebo 09/21/39/51, časové polohy odjezdů a příjezdů ve variantách bez
vlakotramvají viz obrázky 116 až 119), nebo ve variantě bez integrace rychlíků pro doplňkové osobní
vlaky z a do Blanska (časové polohy cca. 13/17/43/47). Použití průjezdných nástupních hran i pro osobní
vlaky ze směrů Letovice/Boskovice by částečně vyžadovalo, že několik minut předtím přijíždějící rychlík
nebo spěšný vlak by byl po krátkém zastavení odstaven jižně od nástupiště, nebo že by jižní část
nástupiště byla použita pro obrat rychlíku/spěšného vlaku s delší dobou obratu (12 až 72 minut), a
severní polovina pro úvrať osobního vlaku ze stejného směru s kratší dobou obratu (4 až 6 minut).
Stávající délky nástupišť 240-270m pro takové stání dvou vlaků dostačují, podle předpokládaného
zatížení činí potřebná délka obou vlaků dohromady nejvíce 230m.
V případě varianty s přímými linkami na svazku Jihovýchod (místo varianty s vlakotramvají) by bylo
možné kolej, která je kolem celé a poloviny hodiny použita pro vlaky ze směru sever, využít i pro vlaky z a
do Hustopečí a Břeclavi, příjíždějící a odjíždějící v 15. a 45. minutě. Pro úvrať vlaků do a ze Židlochovic v
celou a polovinu hodiny (příjezd v 01/31, odjezd ve 29/59, to znamená skoro půl hodiny v Brně) může být
použita jedna z kusých kolejí, nebo stále volná druhá v současnosti poštovní, nebo i jedna z dalších
třech, které jsou pro svazek Jihozápad potřebné pouze kolem 15. a 45. minuty.
Takové vedení vlaků přes hlavní nádraží na nejbližší možnost odstavení by sice byla dražší, než obrat na
hlavním nádraží, dodatkové náklady jsou však omezené tím, že nejsou dotčeny soupravy s krátkým
obratem, nebo s propojením vlaků, tím se nezvětší počet potřebných vozidel a strojvedoucích, avšak jen
čistě variabilní náklady za dopravní cestu, trakční energii a opotřebení vozidel. Pro cestující by mohla být
taková varianta užitečná, jestliže vlaky na cestě k odstavení ještě obslouží jednu zastávku s vazbou na
MHD.
Oproti stávajícím plánům přestavby železničního uzlu by to znamenalo, že odstavné kapacity mohou být
částečně žádoucí i na severní straně města (nejlogictější v Židenicích nebo Maloměřicích), a že by mohlo
mít smysl v oblasti budoucího odstavného nádraží, v místě současné, a vzhledem ke své poloze
nevyhovující, stanice Brno Horní Heršpice zřídit novou zastávku s vazbou na linky MHD. Vzhledem
k tomu, že už začala výstavba odstavného nádraží, ale není jasné, zda jsou takové změny ještě možné.
6.1.4.5

Počet vlaků a nástupišť ve variantách novostavby v centru a zjednodušené přestavby
s vlakotramvají

V analýze variant přestavby železničního uzlu jsou citovány různé údaje o současných a výhledových
počtech vlaků426, které lze shrnout na následující reálné celkové počty vlaků (suma denních odjezdů a
příjezdů):


V roce 2007: 397 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 509 (tranzitní počítané dvakrát) včetně
29 mezinárodních vlaků (zpravidla tranzitní) a zhruba 110 rychlíků (zpravidla končící/začínající
v Brně).
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Dlouhodobý výhled: 736 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 966 (tranzitní počítané dvakrát)
včetně zhruba 170 rychlíků a 60 vlaků vyšší kvality.

Ve srovnávaných variantách provozu jsou počty vlaků (včetně stejného počtu vlaků vyšší kvality)
podobné uvedenému dlouhodobému výhledu:



Ve variantách s přímými linkami maximálně 704 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 894
(tranzitní počítané dvakrát), což je 101% resp. 93% počtů vlaků v dlouhodobém výhledu dle
analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno
Ve variantách se skupinovými vlaky maximálně 762 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 930
(tranzitní počítané dvakrát), což je 104% resp. 96% počtu vlaků v dlouhodobém výhledu dle
analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno

Ve variantách s vlakotramvají je počet denních vlaků, přijíždějících a odjíždějících na/z hlavního nádraží,
značně nižší a sice podle stejného výpočtu:




V případě zavedení vlakotramvají na všech svazcích (kromě svazku Jihozápad) 393 resp. 534 a
tím v řádu současného zatížení hlavního nádraží.
V případě zavedení vlakotramvají na všech svazcích kromě Jihozápad a Jihovýchod 482 resp.
624.
V případě zavedení vlakotramvají jen na svazku Severovýchod 600 resp. 714.

Srovnání poměru počtu vlaků k počtům nástupišť v současném stavu a jízdním řádu, v novostavbě
hlavního nádraží v centru a konvenčních variantách provozu a zjednodušené přestavbě a variantách se
zavedením vlakotramvají vypadá následovně:

Denní počet vlaků na jednu kolej

Varianta
a

současný stav
dlouhodobý výhled dle analýzy ŽUBb
varianty s přímými linkami
varianty se skupinovými vlaky
varianty s vlakotramvají na všech svazcích
(kromě Jihozápad)c
varianty s vlakotramvají na všech svazcích
kromě Jihozápad a Jihovýchod
varianty s vlakotramvají jen na svazku
severovýchod

tranzitní vlaky počítané
jedenkrát
kusá kolej = 0,5 koleje

tranzitní vlaky počítané
dvakrát
kusé koleje počítané
plnohodnotně

50
74
74
76

51
81
75
78

66

67

81

78

100

89

Tabulka 27: poměry počtu vlaků a nástupišť v různých variantách provozu a přestavby železničního uzlu Brno. Zdroje:
427
Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno , vlastní výpočty.

Jak je vidět v tabulce 27 je průměrné zatížení nástupních hran v případě zavedení vlakotramvají na všech
svazcích tratí zcela podobné, jako v dlouhodobém výhledu dle srovnávací analýzy variant přestavby
železničního uzlu Brno a v porovnávaných variantách bez vlakotramvají. I když vlakotramvaj není
a

Bez zohlednění poštovních kolejí a omezené použitelnosti kusých kolej kvůli napojení přes jednu
vyhýbku
b
Počty vlaků ve variantách bez vlakotramvají se vztahují na počet kolejí ve variantě novostavby v centru.
c
Počty vlaků ve variantách s vlakotramvají se vztahují na počet kolejí ve variantě zjednodušené
přestavby, a sice se šesti průjezdnými kolejemi, z toho dvě nákladové, které nebyly započítány jako
nebyly počítány nákladní vlaky.
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proveditelná na svazku Jihovýhod zůstává počet denních příjezdů a odjezdů na kolej v podobném
rozmezí, zejména ve výpočtu vpravo, kde se tranzitní vlaky počítají dvakrát a kusé koleje plnohodnotně.
Jen v případě, že by vlakotramvaj byla realizována pouze na svazku Severovýchod, bylo by průměrné
zatížení značně větší (o čtvrtinu až třetinu).
Obecně je třeba říci, že ve všech variantách je výsledkem značné zvýšení průměrného zatížení
nástupních hran (zhruba o polovinu), lze ale očekávat, že to je kapacitně zvládnutelné díky následujícím
změnách:



Náhrada klasických souprav obousměrnými nebo ucelenými jednotkami, čímž odpadá
manipulace s ručními spřáhly a objíždění souprav v Brně hl.n.
Modernizace zabezpečovacích zařízení a optimalizace uspořádání kolejí, výhybek, návěstidel
atd.

Přepočítáno na provozní dobu 20 hodin je na průměrné koleji v současnosti každých 24 minut jeden
odjezd nebo příjezd, ve variantách novostavby v centru nebo zjednodušené přestavby se zavedením
vlakotramvají na všech nebo téměř všech svazcích tratí každých 15 až 18 minut. Přitom nelze očekávat
příliš rozdílné hodnoty mezi špičkou a sedlem: Aspoň ve srovnávaných variantách, které byly orientovány
jak na celkový provozní výkon, tak i na navržené intervaly podle Generelu dopravy, jsou jenom ojedinělé
případy přizpůsobení intervalů na příměstských linkách.
6.1.4.6

Urbanistický návrh

Jedním z hlavních motivů pro projekt přesunu hlavního nádraží je odstranění bariéry na jihovýchodním
okraji centra města, ale i blízkost k historickému jádru a souvislost s urbanizací přílehlých ploch na jižní
straně železničního průtahu, dělají z projektu přestavby železničního uzlu i důležité urbanistické téma,
které není oddělitelné od čistě provozně-inženýrského projektu nádraží a železničního uzlu. Proto je třeba
najít i vhodné urbanistické řešení, i když to je tematicky relativně vzdáleno od ostatních předmětů této
práce a má jen mírný vliv na investiční a provozní náklady.
V případě zjednodušené přestavby hlavního nádraží podle výše uvedených úvah vyplývá nejnáročnější
urbanistická úloha ve vedení nákladních vlaků přes hlavní nádraží podél historického jádra města.
Nákladní železniční doprava je – celkem odůvodněně – vnímána jako hlučná, špinavá a neestetická, a
tím na první pohled určitě nepatří do hezkého prostředí historistického centra velkého města. Problém
hluku a nehezkého vzhledu nákladních vlaků lze sice řešit protihlukovými stěnami, jak to je
předpokládano i uvnitř nádraží pro rozdělení kolejí nákladového průtahu od kolejí osobní dopravy.
Protihlukové zdi o výšce až 6 metrů však samotné představují estetický problém a opticky zvětší
bariérový účinek železničního průtahu.
Možné řešení navázující na urbanistický návrh varianty přestavby železničního uzlu Brno s přesunem
hlavního nádraží428, kde se počítalo s „dokončením“ nebo „zdokonalením“ polokruhu sadů na stávajícím
železničním tělese: Celé kolejiště hlavního nádraží, částečně i návazné traťové úseky je možně „obalit“
lehkou konstrukcí ze železných sítí, případně i textilních prvků. Celá konstrukce, pod kterou se schová
kolejiště, bude obrostlá popínavými rostlinami, na střeše částečně i stromky, rostoucími z nádob,
integrovaných do střešní konstrukce. Na takovém zeleném zastřešení mohou být vedeny i pěší lávky,
čímž získá ještě více charakter pokračování sadu.
Na zmíněné zelené a částěčně průchozí zastřešení podél nádražní osy navazuje nová příčná osa
k překonání nádraží jako bariéry na cestě z historického centra do nové městské části jihovýchodně od
hlavního nádraží. Bariérový účinek hlavního nádraží se týká zejména pěší a cyklistické dopravy, případně
i veřejné z hlediska nových linek MHD do nové městské čtvrti. Pro automobilovou dopravu nepředstavuje
hlavní nádraží žádnou bariéru, protože historické jádro města, které by bylo dosažitelné dalším
průjezdem mezi ulicemi Koliště a Úzká je stejně převážně pěší zóna a kapacitně nemůže být významným
cílem automobilové dopravy. Je proto navržen most přes jižní zhlaví hlavního nádraží, který plní
následující funkce:




Další spojení jednotlivých nástupišť vzájemně
Pěší, možná i cyklistické spojení nové městské čtvrti jihovýchodně od nádraží s nádražím a
s historickým centrem po chodníku z Bašt do Kapucínských sadů, na Šilingrovo náměstí, Petrov
a Zelný trh.
Tramvajové spojení, přičemž tramvajové koleje odbočují ze západních nástupišť tramvajové
zastávky před hlavním nádražím do ulice Bašty, odkud je přemostěna ulice nádražní a kolejiště
hlavního nádraží s tramvajovou zastávkou nad železničními nástupišti.

Autobusové nádraží je proveditelné v podobné poloze jako v případě novostavby nádraží v centru,
případně jsou použity i plochy podél železničního tělesa jižně od ulici Úzká. Odlišné od varianty
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novostavby v centru je autobusové nádraží v přízemí dvoupodlažního parkovacího domu, parkovistě v
patře by nahradilo podzemní parkoviště ve variantě novostavby v centru. Jinak než ve variantě
novostavby hlavního nádraží v centru se nepočítá s novou velkou nádražní halou na městské straně
(místo toho zůstane v provozu stávající budova), myslitelné jsou však další osobní pokladny a přiměřené
plochy pro různé služby cestujícím na jihovýchodně straně nádraží, například pod novými kusými
nástupišti. Takový druhý vestibul by sloužil nejen obyvatelům a zaměstnancům nové městské čtvrti
jihovýchodně od nádraží, ale umožnil by i odbavení cestujících na krátké, přímé cestě z autobusového
nádraží či z parkoviště k vlakům. Spolu s možným využitím částečně nepotřebných ploch hlavní pošty
(činnost hlavního poštovního uzlu byla přemístěna do nové budovy na ulici Opavská), s novým
přemostěním kolejiště a se snížením počtu přestupujících na hlavním nádraží díky vlakotramvajím lze
očekávat dostatečné ulehčení současného vestibulu a podchodů.
Odlišné od varianty novostavby v centru nejsou pro přestavbu nádraží nutné žádné železniční stavby na
západní straně tělesa jižního zhlaví. Východiska pro další rozvoj těchto ploch je uvolnění určité plochy
zrušením stávajících čtyř kusých kolejí (zato však zřízení dvou přechodových kolejí pro vlakotramvaj),
stávající železniční zařízení, některé hodnotné, ale nechráněné objekty jako výtopna, ale i chráněná
budova „Malá Amerika“429. Mezi Renneskou a plochami, které slouží k provozním účelům železnice nebo
aspoň historicky patří k nádraží, je převážně starší, neobytná zástavba menší hustoty. V případě
zjednodušené přestavby nádraží by bylo nutno nejdřív rozhodnout, do jaké míry mají být současné drážní
plochy a částečně uvolněný areál kusých nástupišť použity pro učely železničního provozu. Výhodou je
blízkost k nádraží, například krátkodobé odstavení souprav v této oblasti by přineslo další ulehčení jižního
zhlaví nádraží a traťových kolejí až k odstavnému nádraží. Jinak se samozřejmě jedná o potenciální
stavební pozemky v centru města s odpovídající cenou, je ale možné, že například úzké pásmo mezi
kolejíštěm po zrušení kusých kolejí a chráněným objektem „Malá Amerika“ nelze příliš užitečně využít.
Jak ve variantě přesunu hlavního nádraží, tak i ve variantě novostavby430 v centru se počítá s velkým
bulvárem431,432 („ulice Středoevropská“) přes novou městskou čtvrť, který míří na Petrov. Zatímco se
dosud počítá s tím, že tento bulvár bude končit buď před stávajícím železničním tělesem (varianta
s přesunem nádraží) nebo bude veden podjezdem až na ulici nádražní pod Petrovem (novostavba
v centru) mohl by být bulvár ve variantě zjednodušené přestavby hlavního nádraží veden jako nájezd a
přemostění hlavního nádraží až na městské hradby, přímo na úroveň Kapucínských sadů. Co se týče
polohy přemostění a prostorové kompozice nové městské čtvrti, jsou možné dvě podvarianty:
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6.1.4.6.1

Jeden Bulvár pro všechny druhy dopravy

Obrázek 137: Urbanistický návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží v podvariantě s jedním bulvárem pro
433
všechny druhy dopravy. Mapové podklady: www.mapy.cz , prezentace varianty občanské koalice „nádraží v
434
centru“ , ze které pochází většina nákresů nové městské čtvrti. Legenda viz Obrázek 138, návrh na větším území viz
Obrázek 131.

Tato varianta (obrázek 137) se orientuje co nejvíc na návrh pro novostavbu nádraží v centru. Nájezd na
přemostění začíná za poslední křižovatkou vzhledem z jihu před velkým kruhovým objezdem, jinak byl
jižně od ulic Úzká a Uhelná bez úprav převzat návrh pro novostavbu nádraží v centru.
Výhoda této varianty je, že změny v územním plánu jsou minimální, nevýhodou je poměrný dlouhý
tramvajový most a větší vzdálenost mezi konci nástupišť a mostem.
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6.1.4.6.2

Bulvár a pěší zóna

Obrázek 138: Urbanistický návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží v podvariantě s bulvárem a pěší zónou.
435
436
Mapové podklady: www.mapy.cz , prezentace varianty občanské koalice „nádraží v centru“
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V této variantě (obrázek 138) vede osa z Petrova přes přemostění hlavního nádraží na křižovatku
Trnitá/Opuštěná/Zvonařka a může být vedena dále až k ulici Plotní za současným nákladním železničním
průtahem. Vzhledem k tomu, že v prostoru mezi Vaňkovkou a administrativní budovou Opuštěná 2a není
možné realizovat široký bulvár ani prakticky zaústit další ulici do této křižovatky, je v této ose návržena
pěší zóna, která je částečně i pojížděna tramvají. Automobilová doprava je vedena částečně po stávající
ulici Trnitá, většinou však po nové široké ulici o něco západněji, která podobně jako bulvár varianty
s přesunem hlavního nádraží také míří na Petrov, ale končí na kruhovém objezdu před železničním
tělesem.
Výhodou této varianty je, že přemostění je užitečnější pro cestující, kteří mají kratší vzdálenosti v případě
cest přes most do nové nebo staré části města. Kromě toho vznikne nedaleko od nákupního střediska
Vaňkovka nová pěší zóna, která je atraktivně propojena s historickým centrem města, i situace
s pohledem na Petrov je pro procházející po celé šířce pěší zóny zajímavější, než pro automobilisty a
řídiče tramvaje uprostřed bulváru. Nevýhodou je větší změna v územním plánu a potřeba zbourat zcela
novou budovu katastrálního úřadu za křižovatkou Uhelná/Úzká.
Na obrázku 139 jsou vidět osy uvažovaných bulvárů a pohledy ze současného stavu.
V obou variantách představuje přemostění co do podélného profilu přímé spojení z počátku nájezdu přes
trolejového vedení nejvýchodnější (budoucní) koleje na vyhlídku pod petrovem na úrovni Kapucínských
sadů. Výška trolejového vedení byla odhadnuta na cca. 6,5 metru nad kolejí a výška koleje podle
průjezdné vyšky podjezdu ulici Úzká (4,2 m, viz obrázek 139, snímek 8) na 5,5 metru, čímž činí výška
trolejového vedení nad okolní půdou zhruba 12 metrů. S předpokládaným dopustným sklonem 75 promile
(Jedna z nejnovějších tramvajových tratích Prahy, Hlubočepy – Barrandov má sklon 70 promille437,
tramvajový vůz Inekon Trio je například uzpůsoben na sklony až do 80 promile438) pro tramvajovou trať
musí být nájezd dlouhý cca. 180m , čímž začíná na stejném místě nebo o něco východněji, než přímka
z městských hradeb (úroveň Kapucínských sadů) přes krajní trolejové vedení. Nájezd a přemostění
mohou proto v profilu představovat přímku nebo mohou být blíže k Petrovu o něco strmější. Při
navrženém sklonu a délce rampy je zaručena i průjezdná výška aspoň 4 metry v místě, kde most vede
přes kruhový objezd. Začátek ulici Bašty, do které má tramvaj odbočit, je o něco strmější, než začátek
Masarykovy ulice (viz obrázek 139, snímek 10), by bylo možno postavit tuto rampu delší a tím méně
strmou.

a

Má být zachráněna i ve variantách novostavby v centru a přesunu hlavního nádraží. Jinak je ve všech
variantách rozvojová oblast převážně nezastavěná, zmizet musí stávající ústřední autobusové nádraží
Brno-Zvonařka (ve variantě s přesunem hlavního nádraží jen výhledově) a některé menší budovy, které
jsou ve špatném technickém stavu.
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Obrázek 139: Současná podoba oblasti jihovýchodně od hlavního nádraží. Oranžové čerchované čáry označují možné
osy bulvárů a pohledu na Petrov, tučná čárkovaná linka ohraničuje zhruba začátek nájezdu k přemostění nádraží.
Modré symboly kamer označují perspektivy snímků. Mapové podklady: www.mapy.cz, prezentace varianty občanské
439
koalice „nádraží v centru“ , jinak vlastní snímky z července 2007.
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6.2 Výhledové projekty kolejové infrastruktury v souvislosti
s přestavbou hlavního nádraží
6.2.1 Severojižní kolejový či tramvajový diametr
Druhý velký projekt města Brna a Jihomoravského kraje v kolejové osobní dopravě vedle přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží je tzv. „severojižní diametr“: Mimoúrovňová, oproti konvenční
tramvaji rychlejší, kapacitnější a spolehlivejší trať z jihu Brna (někde v sektoru Modřice až Chrlice) přes
hlavní nádraží a centrum a dále mírným obloukem přes technickou univerzitu k nádraží v Králově Poli
nebo v Řečkovicích. Projekt severojižního diametru se liší od přestavby železničního uzlu a hlavního
nádraží v Brně hlavně v časovém horizontu: Severojižní diametr je například v Generelu dopravy uveden
jako „uvažovaný“ a dosud v územním plánu města Brna není stabilizován440. Každopádně bude
severojižní diametr hotový značně později, než nové hlavní nádraží441, rozdíl činí podle etapizaci
v Generelu dopravy442 asi 10 let, možná se ale financování pozdrží443 Výstavba daleko za časovým
horizontem práce je i důvod, proč nejsou žádné varianty jizdního řadu i železničního provozu se
severojižním diametrem. Přesto je třeba zohlednít projekt severojižního diametru, proto že různé varianty
přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží do určité míry předurčují nebo umožňují odlišné varianty
toho diametru, i s odlišními náklady.
Takový diametr je z hlediska propojení na ostatní druhy dopravy myslitelný v čtyřech podvariantách:
6.2.1.1

Izolované Metro s přestupem na tramvaj i na vlaky

Vzhledem k tomu, že Brno je na dolní mezi velikosti města pro výstavbu metra, lze očekávat, že úspory
cestovních dob díky rychlejší jízdě by byly do velké míry kompenzovány ztrátami časů při dodatkových
přestupech před a po relativně krátké jízdě metrem. I proto není taková varianta izolovaného metra
uvažována.
6.2.1.2

Tramvajový diametr

Město Brno navrhovalo (aspoň do komunálních voleb v říjnu 2006) „severojižní tramvajový diametr“444,445:
Profil diametru má být čistým tramvajovým, to znamená možnost vedení tramvajových linek a obyčejných
tramvajových vozidel přes severojižní diametr a tím nutnost přestupu mezi diametrem a vlakem, nikoliv
však mezi diametrem a zbytkem tramvajové sítě. Kromě toho se uvažuje i odbočka ve směru Bystrc. V
ještě vzdálenějším časovém horizontu se uvažuje také o výstavbě západně – východního tramvajového
diametru, což znamená v minimální variantě tunel pod hradem Špilberk (mezi zastávkami Mendlovo
náměstí a Česká), možná ale i delší podzemní úsek až po Moravské náměstí446.
Výhoda této varianty jsou nižší náklady na výstavbu díky menším poloměrům oblouků a větším
stoupáním, které umožňuje i kratší nájezdy a tím menší spotřebu ploch mezi úseky v tunelu a na
estakádách.
6.2.1.3

Železniční diametr

Varianta podle Generelu dopravy447 Jihomoravského kraje má název „severojižní kolejový diametr“ a je
„speciální“ dráha spíše železničního než tramvajového profilu. Nasazené vozidla mají mít spíše charakter
železnice nebo metra, než tramvaje a nemají používat stávající síť tramvají v Brně448, za to mají být do
diametru zapojené tratě 250 Řečkovice –Tišnov a současná 300 Chrlice – Křenovice – Vyškov (po
výstavbě Křenovické spojky i Slavkov-Kyjov). Navrhováno je vedení třech linek různé délky, překrývání
v centru města což vytvoří krátký interval v centru města. Pro některé relace uvnitř města může taková
varianta znamenat dvakrát přestoupit mezi tramvají a diametrem oproti bezpřestupnímu spojení v případě
tramvajového diametru. Zejména když nebude dosažen na diametru podobný interval, jak na ostatních
linkách MHD je zcela reálné, že diametr nebude vnímán jako městský dopravní prostředek a cestující ho
nebudou v řetežci cest uvnitř města používata. Velká výhoda oproti tramvajové variantě je však řešení
zajížďky Královo Pole – Lesná – Židenice – hlavní nádraží.
Kromě této varianty severojižního diametru se uvažuje či uvažovalo o následujících variantách se
zaústěním železničních tratí:
a

Lze pozorovat například ve Vídni, kde existuje paralelní S-Bahn a Metro, že mnozí občané vedle metra
„přehlédnou“ S-Bahn a nepoužívají jej uvnitř města, i když byl by pro určitou cestu rychlější, než metro,
tramvaj nebo autobus. Dříve byly možným důvodem i delší intervaly S-Bahnu, což bylo řešen propojením
spěšných vlaků, které však nezastavují ve všech stanicích S-Bahnu.
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na stránkách města Brna je návrh severojižního diametru, který zahrnuje zaústění více tratí a
zavedení regionální tramvaje, která má ale také používat pouze diametr a železniční tratě, nikoliv
stávající tramvajovou síť449.
V minulosti se objevila i varianta s hlavním nádražím ve stávající poloze a zaústěním více tratí
(na severní straně jen trať 250 do Tišnova, na jižní straně však kromě trati 340 (do Kyjova) i tratě
250 (do Břeclavi) a 240/244 (do Třebíče a do Moravského Krumlova)450.
Uvažuje se, že severojižní diametr nepovede pod novým hlavním nádraží až po zaústění do tratě
300 (ve směru Chrlice), ale podél nového hlavního nádraží až k zaústění do tratě 250 ve směru
Břeclav451.
Představy vedení města o tramvajovém diametru jsou sice stále na stránkách města Brna452, byly
ale zveřejněny výroky nového vedení města (po volbách v říjnu 2006), že město míří spíše ke
krajské, železniční variantě453. V dokumentaci varianty novostavby nádraží v centru (Varianta
2007)454 se výhledově uvažuje o variantě se zaústěním do trati 250 v oblasti Horní Heršpice,
pokračováním přes stanice Opuštěná (nové jižní centrum) do centra a dále na sever v několika
podvariantách.

Podle současně zveřejněných dokumentů nejpravděpodobnější vedení tras severojižního diametru je
vidět na obrázku 140:
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Obrázek 140: Orientační poloha severojižního kolejového diametru v současných možných variantách. Mapový
455
456
457
podklad: Mapa ČR online, barevně upravená ; ostatní zdroje informací: Generel dopravy , www.brno.cz ,
458
Dokumentace varianty novostavby nádraží v centru .

6.2.1.4

Vlakotramvajový diametr

Z hlediska varianty zjednodušené přestavby hlavního nádraží se zavedením vlakotramvají v Brně se
objevil i nový pohled na projekt severojižního diametru: Největším handicapem systému vlakotramvají je
kapacita jednotlivých souprav, která je omezená délkou tramvajových nástupišť, vzdálenosti mezi
křižovatkami a jinými požadavky pouličního tramvajového provozu. Podle skutečného rozvoje zatížení
veřejné dopravy, ale i trpělivosti obyvatelstva vůči možnému přeplnění dopravních prostředků se může
dříve nebo později stát, že vlakotramvajová doprava dosáhne své kapacitní hranice. Teoreticky jsou
následující možnosti zvýšení kapacity vlakotramvajové dopravy:
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Zvýšit kapacitu souprav s nezměněnou délkou by znamenalo patrovou soupravu vlakotramvaje,
což zní spíše utopicky. Bylo by to sice myslitelné, ale nelze očekávat, že vhodným uspořádáním
sedadel lze umístit pod trolejovým vedením, v minimální výšce cca. 4m, dvě patra pro cestující.
Kromě toho by byla tím pádem nutná náročná přestavba několika viaduktů a průjezdů, zejména
chráněný viadukt severního zhlaví hlavního nádraží nad ulicí Křenová459, kde je snížená výška
trolejového vedení460.
Možnost zkrácení intervalů je na většině tratí z důvodu celkové traťové kapacity, případně i
velkého rozdílu rychlostí mezi jednotlivými druhy vlaků spíše již vyčerpána.
Výstavba nových radiálních tratí pro vedení vlakotramvají odděleně od klasické železnice je
možné, ale drahé řešení, a v případě vhodných poloh obcí podél stávající železniční tratě, málo
užitečné a z hlediska vedení tratě složité. Zajímavé by bylo nové spojení Sokolnice-Telnice –
Klobouky u Brna – Čejč, taková trať by však spíše přebírala cestující z autobusové dopravy,
z individuální dopravy nebo z rychlíků a spěšných vlaků (relace Hodonín – Brno), nikoliv však z
vlakotramvají ze směru Šakvice nebo Křenovice.
Nejrealističtější řešení je proto přízpůsobení tramvajové infrastruktury na delší soupravy
v podobě přízpůsobené varianty severojižního kolejového diametru. Takový Tram-Train-Diametr
je z hlediska potřeby přestupů principielně nejvýhodnější varianta: Nejmenší počet potřebných
přestupů je možný, jestliže je diametr projížděn jak tramvají, tak i předměstskými vlaky. To je
zase možné ve dvou podvariantách: Diametr může být tramvajová trať, a předměstské vlaky
jsou vedeny tram-train-soupravami, nebo diametr je železniční trať a tramvajové linky, které
používají diametr, jsou provozovány tram-train-vozidly. Lze ale očekávat, že je výhodnější
varianta s tramvajovou tratí, neboť počet tramvají v parku dopravního podníku města Brna činí
320461, počet potřebných tram-train-vozidel pro předměstskou dopravu v případě trojité trakce
maximálně 120 (viz 4.3.1.1.2), kromě toho se očekávají menší stavební náklady díky větším
povoleným sklonům, menším poloměrům oblouků atd.

Otázka podzemního páteřního systému Brněnské kolejové dopravy může z výše uvedených kapacitních
důvodů být v případě zavedení vlakotramvají aktuální dříve, než jinak. Musela by se tím ale i změnit
podoba zamýšlené stavby: Místo jedné tratě a linky, která je vedena mírnou zajížďkou kvůli obsloužení co
největší části města, je žádoucí výstavba kratších podzemních úseků s několika vjezdy a výjezdy, které
povolují objíždět z hlediska dopravních zácp nejproblematictější úseky tramvajových linek a ty zastávky a
úseky vlakotramvajových linek, kde není možné nasazení trojitých souprav. Naopak mohou být – aspoň v
první etapě – nadále použity pouliční tramvajové tratě v ulicích, které jsou vhodnější pro rychlou
tramvajovou dopravou, například s prioritou tramvají a vlakotramvají na světelných křižovatkách.
Podzemní úseky samozřejmě velmi dobře doplňují i stávající segregované tramvajové tratě. Často ovšem
bývá užitek mimoúrovňové trasy po celé délce diametru nadhodnocen: plánovaná jízdní doba Řečkovice
– hlavní nádraží po diametru je stejná, jako vlakotramvají při předpokladu stávajících jizdních dob
tramvají na tramvajovém úseku (viz kapitola 5.6.1.5).
Taková „vlakotramvajová“ varianta severojižního diametru se může lišit od současných plánů například
tím, že má u hlavního nádraží aspoň dva vjezdy (z ulici Křenová na jedné straně, z kolejiště hlavního
nádraží a z ulice Hybešova nebo z Renneská na druhé straně). Na severní straně je myslitelných několik
výjezdů v oblasti Moravského náměstí (do ulic Veveří, Lidická třída a možná i Milady Horákové, nebo
společná podzemní trať pod ulicí Kounicova až do oblasti Nerudova – Šumavská, kde se linky rozvětvují
na směry Bystrc, Technické Muzeum a Královo Pole (vlakotramvaj). Poloha možných podzemních (vlako)tramvajových úseků je vidět na obrázku 141.
Pomocí výstavby mimoúrovňových úseků a jiných opatření, které umožňují vedení tří nebo dokonce
čtyřvozové soupravy vlakotramvají, by bylo možné i zavedení vlakotramvají na svazku Jihozápad, kde by
se dala využívat dlouhá segregovaná tramvajová trať ze Starého Lískovce téměř až na hlavní nádraží, na
Severozápadě by byla proveditelná logictější a srozumitelnější varianta s vedením vlakotramvají až do
Tišnova.
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Obrázek 141: Možné podzemní tramvajové úseky pro smíšený provoz tramvajových a vlakotramvajových linek (i s více
462
než dvounásobnou trakcí). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravená

6.2.2 Napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě
Významnou roli v diskuzi o možných podobách přestavby železničního uzlu Brna hraje možné napojení
vysokorychlostních tratí, zejména jde o umožnění bezúvraťových jízd vysokorychlostních vlaků. Brno se
má přitom stát uzlem s třemi rameny vysokorychlostní dopravy:
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Brno – Praha (-Berlin/Nürnberg)
Brno – Ostrava (Warszawa)
Brno – Wien
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Bez speciálních spojek, které umožní volbu směru příjezdu do nádraží, přirozeně není možné, aby na
všech relacích byl možný bezúvraťový průjezd.
Ve variantě s přesunem hlavního nádraží se počítá se stavebně méně náročnou výstavbou
vysokorychlostní tratě z Prahy přes Střelice. Relace Praha – Ostrava byla by možná bez úvratě, neboť do
Přerova by se vyjelo přes Černovice směrem na Severovýchod. Také by byla bezúvraťová relace Vídeň –
Brno – Ostrava, nikoliv Vídeň – Brno – Praha, proto hrozí i podle přiznivců novostavby hlavního nádraží
v centru, že vysokorychlostní vlaky Vídeň – Praha by jezdily bez zastavení v Brně po přímé spojce
Modřice – Střelice.
Ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru se počítá se zaústěním vysokorychlostní tratě ze
směru Praha přes tunel pod městem, který končí na podzemních nástupištích, které budou položeny od
jižního zhlaví současného hlavního nádraží až do středu historického centra města. V případě
novostavby hlavního nádraží v centru je zapojení tratě do Přerova proveditelná spíše jen přes jižní zhlaví
hlavního nádraží, a tím by umožnila tato varianta bezúvraťové jízdy Praha – Ostrava a Praha – Vídeň,
nikoliv však Vídeň – Ostrava.
Autorovi se ovšem zdá přehnané věnovat tolik pozornosti, ale i možných investičních nákladů otázce
vhodnosti hlavního nádraží pro bezúvraťové jízdy vysokorychlostních vlaků, a to z následujících dvou
důvodů:
1. Pravděpodobnost výstavby vysokorychlostních tratí je stále velmi nejasná. Plánování
vysokorychlostních tratí je ve fázi územní ochrany, to znamená že se vybírá několik možných
koridorů, kudy by trať mohla vést. Časově se uvažuje o její výstavbě po roce 2030463, to znamená
za horizontem všech konkrétních plánů, které bývají zpravidla realizovány pomaleji, než bylo v
původním záměru. Vysokorychlostní tratě v České Republice, která je stále zaměstnána
„koridorizací“ konvenčních tratí, spadají ve všech plánovacích dokumentech do kapitoly „výhled“
a není jasné, zda budou vůbec realizovány. I ve srovnávací analýze variant přestavby
železničního uzlu Brno se píše o „nevyjasněné koncepci VRT v ČR“464 a doporučuje se „odložení
výstavby kolejí pro VRT na dobu, kdy bude jasná časová a finanční představa jejich realizace“ 465.
I když výstavba vysokorychlostních tratí by byla z hlediska železniční dopravy žádoucí i ve
střední evropě, charakterizovaná větším počtem menších zemí a jazyků, je výchozí situace dost
odlišná od podmínek ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku, když se tam začalo se stavbou
vysokorychlostních tratí: Současné nejzatíženější tratě dálkové dopravy v České Republice,
například Praha – Kolín sice mají hustotu dopravy až 40-45 dálkových vlaků za den, velká část
těchto vlaků jsou však rychlíky, které do značné míry obslouží kratší vzdálenosti a tím nemohou
být nahrazeny vysokorychlostními vlaky. Zejména ale mají najzatíženější relace v České
Republice, Praha-Brno a Praha-Ostrava spíše kratší délku, než jsou trasy vysokorychlostních
vlaků v západní Evropě. Delší relace, kde by úspory času díky vysokorychlostním spojům byly
větší, jsou však ve střední Evropě všechny mezinárodní (například Vídeň – Varšava, Budapešť –
Berlin a podobně), a současné frekvence v dálkových vlacích (například denně pět párů vlaků
Vídeň – Praha za den, dva páry Vídeň – Varšava, tři páry Praha – Budapešt) svědčí o tom, že
zatím je mezistátní osobní doprava navzdory otevření hranic a rozšíření Evropské Unie mnohem
slabší, než uvnitř velkých zemí a oblastí stejné řeči.
2. I v případě, že se zájem o rychlou dálkovou železniční dopravu v České Republice a ve střední
Evropě obecně rozvíje rychleji a vysokorychlostní tratě budou skutečně realizovány, nemusí
současné nebo jen mírně přizpůsobené kolejiště hlavního nádraží představovat velký problém,
neboť všechny vysokorychlostní soupravy jsou ucelené elektrické jednotky, které mohou
provádět, bez spřahování lokomotiv, brzdových zkoušek atd., rychlé úvratě: V diskuzi o přestavbě
železničního uzlu Stuttgart uvádí Německý dopravní klub například „pravidelné pobyty ve stanici
pro úvrať“ kratší než čtyři minuty, a proč nebyly dále sledovány projekty přestavby kusých
nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově466. Tři minuty je také standardní doba
zastavení vlaků TGV467. Uvolnění potřebných kapacit nástupních hran hlavního nádraží je
myslitelné v případě dřívější výstavby vlakotramvajové varianty severojižního diametru se
zaústěním vlaků i ze svazku Jihozápad (které jsou celkem čtyři za hodinu) do tohoto diametru.
Závěrem lze říct, že z pohledu autora není odůvodněno za účelem drobného zjednodušení provozu
vysokorychlostní dopravy, jejíž zavedení vůbec není zaručeno, rozhodnout se již dnes pro značně dražší
nebo pro většinu regionálních cestujících nevýhodnější variantu hlavního nádraží.
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6.3 Hodnocení nákladů zjednodušené přestavby železničního uzlu a
hlavního nádraží s vlakotramvají
Varianta zjednodušené přestavby hlavního nádraží, umožněná závedením vlakotramvají, je z hlediska
nákladů zhodnocena především pomocí dokumentace varianty novostavby v centru468, která je
samozřejmě zjednodušené přestavbě podobnější, než varianta s přesunem hlavního nádraží.
Odhad stavebních nákladů v dokumentaci469,470 této varianty je zpočátku třízen podobně jako přehled
projektů v kapitole 6.1.3. Přitom nejsou jednotlivé části hlavního nádraží (jako například podzemní
nástupiště, nádražní hala atd.) vyčísleny, na podrobnější úrovni je však k dispozici propočet nákladů471,472
dle podrobných stavebních položek (prvky hlavního třídění například „pozemní objekty“ nebo „železniční
svršek“, další třídění například „Rekonstrukce podchodů“ nebo „Montáž výhybek UIC 1:9-300“).
Následovně bylo odhadováno, jaký podíl nákladů jakých projektů by bylo oproti variantě novostavby
v centru možně ušetřit v případě zjednodušené přestavby železničního uzlu a jaké vznikají specifické
nové náklady varianty zjednodušené přestavby se zavedením vlakotramvají:

6.3.1 Odstavné nádraží
Náklady na odstavné nádraží jsou odhadovány na 4,5 mld. Kč v cenové úrovni roku 2006. Tato částka
zahrnuje „lokální“ přeložku nákladového průtahu473, který současně probíhá územím, kde se má toto
odstavné nádraží stavět. Proto bylo odhadováno, že náklady v případě zrušení nákladového průtahu činí
jen 4,0 mld. Kč. Kromě toho může být odstavné nádraží menší díky zavedení vlakotramvají, souprav
které je logictější a jednodušší odstavovat v tramvajových depech. I údržba vozidel vlakotramvají je
podobnější tramvajovým vozidlům a proto pravděpobobně bude probíhat v tramvajových depech. I možné
projíždění vlaků z jihu přes hlavní nádraží s odstavením v oblasti Židenice-Maloměřice může znamenat
menší odstavné nádraží. Nebyly však zohledněny žádné úspory díky zmenšení odstavného nádraží,
neboť by naopak vznikly dodatkové náklady na rozšíření tramvajových dep nebo odstavných kapacit
v Židenicích nebo Maloměřicích, případně pro zřízení zastávky v oblasti odstavného nádraží (viz
6.1.4.4.4). Obecně může být význam odstavného nádraží menší, než se zdá na první pohled, protože
soupravy regionální a příměstské dopravy vzhledem k směrování proudů cestujících zpravidla zůstavají
přes noc na obratové stanici mimo město, odstavné nádraží proto slouží především pro dálkové vlaky,
končící a začínající v Brně, pro odstavení přes den při dlouhých dobách obratu nebo při přizpůsobení
přepravní kapacity, pro odstavení záložních vozidel a pro údržbu, úklid a opravy vozidela. Zejména pro
krátkodobé odstavení je myslitelné používat i prostory na západní straně jižního zhlaví hlavního nádraží,
které mohou být uvolněny zrušením stávajících kusých kolejí, nebo v oblasti výtopny a uhelného nádraží
(viz 6.1.4.6). I srovnávací studie variant přestavby železničního uzlu Brno doporučuje přehodnocení
rozsahu a řešení odstavného nádraží s vyšším využitím stávajícího kolejiště474, je však otázkou, zda
řešení odstavného nádraží po začatku jeho výstavby je ještě vůbec ovlivnitelné.

6.3.2 Modernizace osobního železničního průtahu Modřice – hl.n. – Hády
Tento celek představuje většinu nákladů prvních fází přestavby železničního uzlu Brna: zhruba 9,5 miliard
korun475 v cenové úrovni roku 2006. Nejsložitější a současně pro konečný výsledek zcela rozhodující
otázka je, jaká část nákladů, které jsou zahrnuty do této položky, vznikají při výměně zastaralé a
opotřebené železniční techniky, která současně leží na tomto úseku, a kolik jsou specifické náklady
realizace nového nádraží a kolik těchto specifických nákladů lze ušetřit zjednodušenou přestavbou.
V propočtu nákladů varianty novostavby v centru je tento projekt ještě rozdělen do následujících šesti
úseků:





a

Modřice – Horní Heršpice: 2,2 km
Stanice Horní Heršpice: 1,6 km
Jižní zhlaví: 1,8 km
Severní zhlaví: 0,6 km
Židenice: 2,25 km

Nevýhodou přenocování souprav na mimoměstských koncích tratě je, že určité často prováděné
udržbářské činnosti (úklid nebo prohlídky) jsou rozptýleny na větší počet stanic, a tím způsobené
rozdělení pracovních čet může být neefektivní, i když z hlediska pracovních míst v regionu po
společenské stránce žádoucí. Tato nevýhoda může být zmírněna přizpůsobením délky jednotlivých vlaků,
čímž mohou být části souprav ošetřeny v normální denní pracovní době ve mestě.
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Židenice – Hády: 3,05 km

Jako kompromis, mezi v rámci této práce nezvladatelnému úkolu podrobného propočtu i pro variantu
zjednodušené přestavby a žádoucí vážnosti výsledků, byl zvolen následující postup: Úseky Modřice –
Horní Heršpice, stanice Horní Heršpice, Židenice a Židenice – Hády, které v obou variantách musí být
modernizovány, byly použity jako měřítko pro čisté modernizační náklady tratě, které tím výpočtem činí
cca. 250 mil. Kč/km. To odpovídá zhruba hodnotě pro novostavby koridorové tratě ve skupině obtížnosti
3-4 dle metodické studie „Orientační investiční náklady dopravních staveb“476. V podobném řádu, i když
s velkými výkyvy, se pohybuje i celkem 17 příkladů předpokládaných nákladů železničních koridorových
projektů v městském okolí dle generalního plánu rozvoje dopravní infrastruktury477 (kromě třech
tunelových projektů).
Dále byl odhadován průměrný počet kolejí pro jednotlivé úseky:







Modřice – Horní Heršpice: 2 koleje
Stanice Horní Heršpice: 5 kolejí
Jižní zhlaví: 4 koleje
Severní zhlaví: 5 kolejí
Židenice: 2 koleje
Židenice – Hády: 2 koleje

Přičemž se vycházelo z počtu kolejí dle varianty zjednodušené přestavby. Náklady na čistou modernizace
kolejiště hlavního nádraží pak byly prvotně odhadovány extrapolací z uvedených čtyř krajních úseků přes
délku úseků, vážené počtem kolejí. Podle tohoto výpočtu činí takové „nádražím nespecifické“ náklady
zhruba 15% celkových předpokládaných nákladů úseků „jižní zhlaví“ a „severní zhlaví“ dle propočtu z
dokumentace478,479.

Obrázek 142: Současná podoba hlavního nádraží a jeho okolí a prvky varianty novostavby. Mapové podklady z
480
prezentace varianty novostavby v centru .
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Obrázek 143: Současná podoba hlavního nádraží a prvky zjednodušené přestavby v podvariantě s pěší zónou. Mapové
481
podklady z prezentace varianty novostavby v centru .

Ostatních 85% mohou představovat jednak specifické náklady projektu novostavby nádraží s novou
halou, střechou, podchody, podzemními nástupišti atd., dále větší náklady na železniční spodek a svršek,
trakční vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení kvůli většímu rozsahu kolejiště, ale i obecné
doplňkové náklady velkého nádraží oproti průměru traťových kolejí, například kvůli větší hustotě výhybek
a navěstidel.
Pro uvedených šest úseků osobního průtahu jsou známé nejen předpokládané náklady celkem, ale i
tříděné do následujících prvků:




Provozní soubory:
o Zabezpečovací zařízení
o Sdělovací zařízení
o Silnoproudá zařízení
Stavební objekty:
o Příprava území
o Komunikace a zpevněné plochy
o Železniční spodek
o Železniční svršek
o Mosty
o Tunely
o Pozemní objekty
o Trakční vedení
o Silnoproudé rozvody

Výše uvedený výpočet podílu nákladů na úsecích „severní zhlaví“ a „jižní zhlaví“, který představuje čistou
modernizace tratě, byl proveden pro každý z těchto tříd zvlášť, a potom bylo odhadováno, jaký podíl těch
ostatních, nádražím specifických nákladů odpadne v případě zjednodušené přestavby:
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Odhad podílu, který odpadne v
případě zjednodušené přestavby
oproti variantě novostavby v centru
Položka

optimistický odhad pesimistický odhad

Zabezpečovací zařízení

50%

30%

Sdělovací zařízení

50%

30%

Silnoproudá zařízení

0%

0%

Příprava území

80%

60%

Komunikace a zpevněné plochy 60%

40%

Železniční spodek

80%

60%

Železniční svršek

60%

30%

Mosty

60%

40%

Tunely

100%

100%

Pozemní objekty

75%

50%

Trakční vedení

60%

40%

Silnoproudé rozvody

60%

40%

Tabulka 28: odhad podílu specifických nákladů novostavby hlavního nádraží (po odečtu odhadovaných nákladů čisté
modernizace tratě), které odpadají v případě zjednodušené přestavby, dle položek stavby.

Hodnoty v řádu 30%-60% byly zvoleny v případě klasických součástí kolejiště, které jsou v rámci
modernizace měněny a jsou v případě zjednodušené přestavby potřebné do menší míry, neboť kolejiště
má také menší rozsah (žádné podzemní nástupiště, dvě kusé místo průjezdných nástupišť, menší jižní
zhlaví). Větší hodnoty byly zvoleny v případě objektů, které jsou typické součástí varianty novostavby
nádraží, jako například pozemní objekty, tunely nebo příprava území. Vysoká předpokládaná úspora
v položce „železniční spodek“ vyplývá z faktu, že ve variantě novostavby v centru jsou nástupiště a
staniční koleje převážně v jiné poloze než v současnosti, což znamená prakticky novostavbu kolejiště
hlavního nádraží, avšak ve variantě zjednodušené přestavby je pouze nutno přistavět dvě kusé koleje a
nástupiště (viz obrázky 142 a 143).
Jako zkouška věrohodnosti byly ještě odhadovány náklady na dvě největší specifické stavební části
varianty zjednodušené přestavby, a sice zastřešení kolejiště a přemostění pro tramvaj a pěší zónu:
Přemostění bylo počítáno s jednotkovou cenou pro silniční a pěší mosty dle propočtu v dokumentaci; pro
zastřešení byl předpokládán 1,5-násobný objem a stejná jednotková cena jako prosklené haly a dvorany
v případě novostavby v centru. Tím pádem představuje přemostění 22% nákladů na mosty a zastřešení
18% nákladů na pozemní objekty, obě čísla se vztahují na předpokládané náklady varianty novostavby v
centru po odečtu obecných nákladů modernizace tratě. Jak je vidět v tabulce 28 je tento podíl menší, než
je odhadovaný zůstatkový podíl nákladů těchto položek pro variantu zjednodušené přestavby (počítalo se
s úsporami 40-60% u mostů a 50-75% u pozemních objektů).
Jako další, doplňkové náklady varianty zjednodušené přestavby byly posouzeny náklady na další nebo
vyšší protihlukové stěny, neboť podle této varianty mají v budoucnu jezdit hlučnější nákladní vlaky i tam,
kde současně jezdí jen méně hlučné vlaky osobní dopravy, zejména v zhruba 2,5 kilometrů dlouhém
úseku hlavní nádraží – Židenice, kde trať vede uvnitř hustě obydlené zástavby. V propočtu varianty
novostavby se však již počítalo s 6,9 km protihlukových stěn o výšce 2,5 metrů, bylo proto počítáno s
dalšími 5 km (čemuž je možné rozumět i jako nákladům na vyšší stěny), což odpovídá i předpokládané
potřebě pro případnou přeložku nákladového průtahu. Dodatkové náklady činí 115 mil. Kč (cenová
úroveň 2006).
Celkové možné úspory v oblasti hlavního nádraží díky zjednodušené přestavbě činí v pesimistickém
výpočtu 3,05, v optimistickém 4,22, v průměru 3,65 mld. Kč (cenová úroveň 2006).

6.3.3 Modernizace jiných stanic
V nejnovější variantě přestavby železničního uzlu s novostavbou v centru (2007) se najdou i cca. 2,2
miliardy korun (cenová úroveň 2006) pro přestavbu stanice Židenice a novostavbu stanice Vídeňská
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včetně terminálu IDS482,483,a. Bylo odhadováno, že čtvrtina této částky představuje přestavbu stanice
Židenice, která by byla v případě vlakotramvají zcela zbytečná.

6.3.4 Modernizace nákladového průtahu
Novinkou varianty novostavby hlavního nádraží v centru 2007484 oproti variantě 2006 je také to, že druhá
fáze přestavby železničního uzlu ještě zahrnuje 1,5 mld. Kč na modernizaci nákladového průtahu (cenová
úroveň 2006). Tato částka stoprocentně odpadne ve variantě zjednodušené přestavby, která umožňuje
zrušení nákladového průtahu již současně s přestavbou hlavního nádraží.

6.3.5 Přeložka tratě Brno – Ponětovice přes letiště a novou zastávku Komárov
Navrhovaná přeložka trati 340 Brno – Ponětovice (-Blažovice – Křenovice dolní – Slavkov – Veselí n.M.)
má dva účely:



Zkrácení délky tratě a náhrada jednokolejné komárovské spojky
Obsluha letiště

První učel splňuje i přímé vlakotramvajové spojení z Černovic přes ulici Křenová do centra, proto stačí
pro zastávku Brno-letiště kratší přeložka se zachováním stanice Brno-Slatina, možná i Šlapanice. Taková
přeložka je plánována ve variantě odsunu hlavního nádraží, její náklady byly v rámci srovnávací analýzy
variant přestavby železničního uzlu Brno odhadnuty na 2,2 mld. Kč485 (cenová úroveň 2005). V případě
zjednodušené přestavby hlavního nádraží a zavedení vlakotramvají by sice bylo možné tuto přeložku
provést jako tramvajovou trať, možné úspory z toho však nebyly kvantifikovány, neboť není jasné, zda je
záměrem stávající trať v dotčeném úseku zrušit, čímž by vlakotramvajová varianta dodatkově vyžadovala
údržbu stávající tratě pro nákladní dopravu. Je ale myslitelné, že tramvajové provedení by umožnilo kratší
vzdálenost mezi budovami letišti a zastávkou, která by ve variantě s odsunem hlavního nádraží činila
700m486.

6.3.6 Přeložka nákladního průtahu a spojení Modřice – Sokolnice
Přeložka nákladního průtahu by byla v případě zjednodušené přestavby s vedením nákladních vlaků přes
hlavní nádraží samozřejmě zbytečná. Ani spojení Modřice – Sokolnice není potřebné, když současná
komárovská spojka nebude nutná ani pro osobní vlaky ani pro nákladní průtah a paralelní úsek
komárovské spojky s tratí 300 může být převeden jako druhá kolej tratě 300. Celkem téměř 5 mld. Kč pro
tento projekt v cenové úrovni 2006 může být proto ušetřeno ve variantě se zjednodušenou přestavbou.
Obecně nebyly zohledněny tržby z prodeje již nepotřebných železničních pozemků, ani ušetřené náklady
na výkup pozemků.

6.3.7 Výstavba severojižního diametru
Severojižní kolejový diametr patří ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru k výhledovým
projektům, proto nejsou přesné představy o jeho vedením, ani o stavebních nákladech: V přehledném
souhrnu nákladů jednotlivých projektů přestavby železničního uzlu487 jsou předpokládány stavební
náklady pro trasu odstavné nádraží – Brno-Řečkovice 16 mld. Kč, jinde v dokumentaci488 jsou citovány „z
předchozích studií“ náklady kolejového diametru Modřice – Královo Pole ve výší 13 mld Kč, z toho 4,5
pro úsek Modřice – Moravské náměstí a 8,5 pro úsek Moravské náměstí – Královo Pole. Bylo proto
předpokládano, že náklady celého železničního diametru (Modřice – Řečkovice) činí 16 mld. Kč a
náklady pro kratší tramvajový úsek v centru, avšak s několika vjezdy a výjezdy 5 mld. Kč (uvedené částky
jsou v cenové úrovni 2006).

6.3.8 Srovnání s náklady varianty hlavního nádraží v odsunuté poloze
Odhad investičních nákladů varianty zjednodušené přestavby byl sice proveden převážně na základě
propočtu podobnější varianty novostavby v centru, pro srovnání byly ale použity i následující údaje o
nákladech varianty s přesunem hlavního nádraží489 (všechny částky v cenové úrovni 2005):
a

Tato částka není výslovně uvedena, ale odpovídá rozdílu mezi propočtem modernizace osobního
průtahu a souhrnou složkou „Modernizace I. TŽK Modřice (mimo) - Brno - odb. Hády (mimo) včetne
přestavby osobního nádraží s podzemní částí, zastávek IDS Vídeňská a Židenice“
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Odstavné nádraží: 4,4 mld. Kč
Osobní nádraží: 7,4 mld. Kč
Modernizace tratě: 10,4 mld. Kč
Městská infrastruktura včetně tramvajových tratí: 3,1 mld. Kč, z toho však byla polovina
předpokládána za nespecifický přesun hlavního nádraží (větší délka tramvajových tratí, dřívější
výstavba, něž odpovídá vývoji města), ale kvůli urbanizaci jižního centra nutná i v jiné variantě.
Roční náklady na dodatkové výkony v MHD: 150 mil. Kč490, odpovídající při použité úrokové
sazbě jednorázové investici 3,5 mld. Kč na dobu životnosti 50 let.

Přitom není jasné, jak byla modernizace tratě oddělena od výstavby samotného nádraží, každopadně je
poměr nákladů na tratě a na nádraží značně odlišný od varianty novostavby v centru.
Pro přeložku tratě Brno – Ponětovice v oblasti letiště byly předpokládány stejné náklady, jako ve variantě
se zjednodušenou přestavbou, pro severojižní diametr stejné jako ve variantě novostavby v centru.

6.3.9 Indexování stavebních nákladů přestavby železničního uzlu Brno
V dokumentaci projektu novostavby v centru nelze najít, z kterého roku (z hlediska inflace) jsou uvedené
hodnoty, podle srovnávací analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno491 se jedná o cenovou
úroveň roku 2006, ve variantě s odsunem hlavního nádraží o cenovou úroveň roku 2005. Stavební
náklady zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno, ale i srovnávaných dosavadních variant, byly
podobně jako všechny ostatní náklady (kromě mezd) indexovány spotřebitelskou inflací na rok 2017, aby
byly srovnatelné s dodatkovými náklady vlakotramvajových variant. Vzhledem k tomu, že není známo,
kdy by mohly být realizovány pozdější etapy přestaveb železničního uzlu (včetně severojižního diametru)
nebyly náklady na tyto etapy ani indexovány, ani nebyl diskontizací zohledněn menší význam později
vznikajících nákladů.

6.3.10 Souhrn dodatkových nákladů variant jízdního řádu a provozu s
vlakotramvají
Dodatkové náklady variant jízdního řádu a provozu s vlakotramvají jsou roční částky, které se skládají z
vyšších provozních nákladů a z amortizačních nákladů variantně specifických staveb. Výše tohoto rozdílu
nákladů variant s nebo bez vlakotramvají samozřejmě záleží na tom, které varianty jsou srovnávány. V
průměru nejlevnějších a o něco dražších, ale provozně jednodušších variant se pohybují dodatkové
náklady variant s vlakotramvají zhruba v následující výši (cenová úroveň 2017):






Svazek Sever: 35 mil. Kč/rok
Svazek Severovýchod: 170 mil. Kč/rok
Svazek Jihovýchod: 35 mil. Kč/rok
Svazek Severozápad: 20 mil. Kč/rok
Suma: 260 mil. Kč/rok

Z těchto ročních nákladů, které již zahrnují periodizované náklady výstavby vlakotramvajové
infrastruktury, byly vypočítány ekvivalentní jednorazové investiční náklady, přičemž byla použitá stejná
úroková sazba jako ve všech ostatních výpočtech (3,5%) a životnost staveb v rámci přestavby
železničního uzlu Brno 50 let, protože se jedná převážně o náhradu jiné infrastruktury (v případě výstavby
nových, dodatečných projektů infrastruktury bylo počítano jen s 35 lety, čímž je zohledněna údržba nové
infrastruktury, která v případě náhrady stávající infrastruktury odpadne). Podle těchto parametrů musí
úspory stavebních nákladů díky zjednodušené přestavbě železničního uzlu Brno činit aspoň 6 mld. Kč,
aby bylo zavedení vlakotramvají v Brně z hlediska nákladů ekonomicky opodstatněné.
Dodatkové náklady variant jízdního řádu a provozu s vlakotramvaji jsou odhadovany za stejné i pro
pozdější časové etapy s provozem na vlakotramvajové variantě severojižního diametru. Diametrem
umožněné zvýšení kapacity (provoz trojitými soupravy) a případné rozšíření vlakotramvajové dopravy do
Tišnova sice může vyžádovat nákup dálších tram-train-vozidel, v případě rozšíření na svazek Jihozápad i
dálší náklady na výstavbu přechodové trati. Na druhé straně však odpadá v případě možnosti nasazení
délších souprav nutnost nepříměřeně krátkých intervalů na svazku Severovýchod (trať 340 Brno – Veselí
n.M.), na kterém vznikají cca. dva třetiny dodatkových nákladů provozu vlakotramvaji. Kromě toho bylo by
v případě délších souprav a délších intervalů i možné dokonalější přízpůsobení kapacit jednotlivých vlaků
na časové kolísání přepravní poptávky.
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6.4 Srovnání nákladů variant přestavby železničního uzlu Brno

Obrázek 144: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvají a obsluhy nádraží tramvajovou
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etap "Fáze I a II“ (dle třídění projektů ve variantě
novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace variant nádraží v centru
492,493
494
, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno , vlastní výpočty.
2006 a 2007

Podle průměru optimistického a pesimistického odhadu (dva odhady byly provedeny jen pro samotné
hlavní nádraží) má varianta se zjednodušenou přestavbou v první a druhé fázi (obrázek 144) o zhruba
1,9 miliardy korun nebo o 8,5% menší náklady oproti variantě s novostavbou hlavního nádraží v centru.
Rozhodující jsou přitom náklady na modernizace nákladového průtahu, který je v pozdější etapě navržen
k odstranění, bez těchto nákladů by byly náklady obou variant úplně stejné.
Odsun hlavního nádraží by měl být v tomto porovnání o cca. 12 mld. Kč dražší, než varianta se
zjednodušenou přestavbou (náklady odsunuté varianty činí 167% nákladů zjednodušené přestavby).
Větší rozdíl v tomto porovnání vůči rozdílu investičních nákladů podle aktuálních dokumentů je způsoben
nejen indexizací na rok 2017, ale i zohledněním specifických nákladů městské infrastruktury i
dodatkových tramvajových výkonů.
Toto časové období má politicky největší váhu a je nejzávaznější – jsou to jediné fáze stavby, pro které
jsou vůbec vyjádřené představy o časovém horizontu a v diskuzi o dosavadních variantách se srovnávaly
především náklady této etapy. Rozdíl oproti variantě novostavby v centru je značný, přesto jsou v obou
variantách významné zdroje nepřesností, z důvodu kterých je zcela reálné, že varianta s novostavbou v
centru mohla by být skutečně i výhodnější.
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Obrázek 145: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvaji a obsluhy nádraží tramvajovou
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etapy „Skupina A“ (dle třídění projektů ve variantě
novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace variant nádraží v centru
495,496
497
, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno , vlastní výpočty.
2006 a 2007

V rámci celé „skupiny A“ (obrázek 145), která obsahuje podle etapizace novostavby v centru i přeložku
tratě 340 Brno – Ponětovice, jsou náklady variant zjednodušené přestavby a novostavby v centru téměř
shodné (rozdíl činí cca. 700 mil. Kč nebo 2%), avšak se značným rozdílem, že varianta se
zjednodušenou přestavbou již zahrnuje výstavbu severojižního kolejového diametru, i když jen ve
variantě podzemních tramvajových úseků v centrální části města. Výstavba diametru byla ve variantě se
zjednodušenou přestavbou železničního uzlu a hlavního nádraží zařazena již do skupiny A, neboť
vzhledem k možným kapacitním problemům vlakotramvají v provozu jen dvojitými soupravami nebylo
považovano za přijatelné odložit výstavbu diametru na časově úplně neurčitou etapu, zvanou „výhled“.
Varianta s odsunutým nádražím je i v tomto horizontu značně dražší, a sice o 6,9 mld. Kč (náklady
odsunuté varianty činí 123% nákladů zjednodušené přestavby)

Obrázek 146: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvají a obsluhy nádraží tramvajovou
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etapy "výhled" bez vysokorychlostních tratí (dle
třídění projektů ve variantě novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace
498,499
500
, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno , vlastní
variant nádraží v centru 2006 a 2007
výpočty.
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V úplně dlouhém časovém horizontu, to znamená se všemi záměry kromě výstavby vysokorychlostních
trati (obrázek 146) je varianta se zjednodušenou přestavbou hlavního nádraží a s vlakotramvají jasně
levnější, neboť neobsahuje oproti „časové skupiny A“ žádné další prvky, zatímco ve variantě s
novostavbou hlavního nádraží v centru patří do této kategorie přeložka nákladového průtahu a výstavba
severojižního diametru, avšak v rozsáhlejší, spíše železniční variantě. Rozdíl v nákladech mezi
variantami novostavby v centru a odsunem se sníží kvůli přeložce nákladního průtahu ve variantě
novostavby v centru na zhruba 600 mil. Kč nebo 1%, což je zřejmě pod úrovní přesnosti výpočtů.

6.5 Porovnání výhod a nedostatků variant přestavby železničního
uzlu a hlavního nádraží Brno
Kromě stavebních a provozních nákladů se liší varianty rozvoje železničního uzlu Brna s nebo bez
vlakotramvají i v mnoha jiných prvkcích, které mohou mít vážný vliv jak na fungování provozu, tak i na
atraktivnost veřejné dopravy obecně a na urbanistickou kvalitu Brna:
Celkové
náklady
(investiční a
ekvivalent
dodatkových
provozních)
v cenové
úrovni roku
2017
Spolehlivost
provozu a
provoz během
výstavby

Přesun
Krátkodobě: 35 mld. Kč
Středodobě: 37 mld. Kč
Dlouhodobě: 58 mld.
Kč

Známý, osvědčený
železniční provoz,
rozsáhle přestavěné
nádraží v oblouku,
komplikovaná výstavba
během provozu
Atraktivnost
Pro drtivou většinu cest Přestup na hlavním
polohy a
značné zhoršení kvůli
nádraží, oproti variantě
vlakových
delším cestovním
s vlakotramvají kratší
spojení pro
dobám a většímu počtu jízdní doby na
cestujících
potřebných přestupů
některých
předměstských
úsecích, ojedinele do
centra města (např.
Židenice – hlavní
nádraží)
Poloha nádraží
v centru, ale o něco
vzdálenější od
historického jádra, něž
v současnosti
Podmínky pro Odstranění
Dlouhodobě dva
urbanistický
dosavadního osobního železniční průtahy ve
rozvoj
průtahu již v prvních
městě, nové staniční
etapách, zcelá nové
budovy v oblasti ulic
nádraží a možnost
Nádražní a Nových
velkorysého rozvoje
sadů, jinak možnost
nové čtvrti s novým
postupného rozvoje
polem na jihovýhodním nové čtvrti ze směru z
konci, naopak hrozba
centra.
buď ztráty atraktivnosti
a

Známý, osvědčený
železniční provoz, nové
nádraží v přímé,
jednoduchá výstavba
bez provozu

Novostavba v centru
Krátkodobě: 23 mld. Kč
Středodobě: 30 mld. Kč
Dlouhodobě: 57 mld.
Kč

Zjednodušená přestavba
Krátkodobě: 21 mld. Kč
Středodobě: 30 mld. Kč
Dlouhodobě: 30 mld. Kč

Riziko komplikací s IAD a zpoždění v
pouličním provozu, riziko přetížení.
Drobně přestavěné, ale značně
ulehčené nádraží v oblouku, menší
komplikace při přestavbě díky
ulehčení a méně rozsáhlé přestavby
Spojení bezpřestupní nebo i s méně
přestupy, přesto zachovány možnost
přestupu na hlavním nádraží. Do
centra zpravidla rychlejší, na hlavní
nádraží někdy pomalejší spoje, za to
kratší intervaly do Kuřimi, Slavkova a
Vyškova.
Optimální, současná poloha hlavního
nádraží vůči centru, nové spojení
mostem do nové čtvrti a ve směru
Petrov a Zelný trh. Kromě toho
nejkratší docházkové a přestupní
vzdálenosti včetně překonávání
výškových rozdílů.501
Odstranění nákladového průtahu již v
prvních etapách, zato vedení nákladní
dopravy poblíž centra města, i když
s významnými opatřeními proti hluku
a estetickým vlivům. Povrch hlavního
nádraží pokryt zelení sadového
charakteru.
Nové přemostění ulice Nádražní s
vedením tramvají a variantně s
propojením pěších zón centraa i nové

Zelný trh je tady počítán jako pěší zóna, neboť automobilová doprava je tam velmi omezena a v praxi je
chodci použita celá plocha náměstí.
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historického centra,
nebo nevzhledných
stavebních mezer
v případě pomalejšího
rozvoje nové čtvrti.
Nové parky na
současných drážních
plochách.
Podmínky pro Realizace jen
pozdější
výhledově, spíše
projekt
železniční trať, vedená
„Severojižní
mimoúrovňově přes
diametr“
celé město. Tím spíše
rychlější a spolehlivější,
použitelný pro
předměstské nebo
regionální vlaky a
případně pro zvláštní
linku, která projede jen
městský úsek.

čtvrti, tím optimální východisko pro
postupný rozvoj nové čtvrti
v návaznosti na historické centrum.
Možné odstranění komárovské
spojky, což by umožnilo začlenění
řeky Svitavy a jejích břehů do
urbanistické kompozice.
Realizace jen
výhledově, spíše
železniční trať, vedená
mimoúrovňově přes
celé město. Tím spíše
rychlější a spolehlivější,
použitelný pro
předměstské nebo
regionální vlaky a
případně pro zvláštní
linku, která projede jen
městský úsek.

Realizace mnohem dříve, avšak jen
jako podzemní tramvajové úseky v
centru města s několika vjezdy a
výjezdy. Tím spíše pomalejší a
komplikovanější provoz, zato
použitelný jak pro předměstské
vlakotramvaje, tak i pro různé
tramvajové linky. Tím se zkrátí
intervaly a odpadá potřeba přestupu
mezi odděleným diametrem a
ostatními dopravními postředky MHD
a také delší vzdálenosti chůze v
podzemních stanicích.

6.6 Spolufinancování přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží
v Brně z evropských fondů
Při plánování přestavby železničního uzlu Brno a jeho financování se předpokládá spolufinancování ze
strukturálních fondů Evropské unie. V této souvislosti bylo v rámci srovnávací analýzy variant přestavby
železničního uzlu Brno zjistěno, že varianta s přesunem hlavního nádraží je již pokročilější v přípravě a
proto je realističtější pro ni čerpat ze strukturálních fondů ještě v programovém období 2007 – 2013502.
Právě to bylo i důvodem, proč se nakonec primátor s rozhodující frakcí ve městě naklonil k variantě
s přesunem hlavního nádraží, i když tato varianta vyšla ze srovnávací analýzy převážně jako horší, než
varianta s novostavbou v centru503.
Ve skutečnosti je situace však značně složitější: Evropská komise stále neschválila spolufinancování
projektu přesunu hlavního nádraží. Nejpravděpodobnější důvody jsou neprokázaná ekonomická
efektivnost, zejména ve srovnání s jinými variantami, případně i chybějící podpora projektu
obyvatelstvem: Při zpracování operačního programu Doprava, zahrnujícímu dopravní projekty, které mají
být spolufinancované ze strukturálních fondů, požadovala Evropská komise, aby v textu kapitoly
„Uplatnění principu partnerství“, která jedná mimo jiné i o spolupráci s nestátními neziskovými
organizacemi byl uveden „závazek, že ČR zpracuje a posoudí v rámci přípravy investic alternativní
variantní řešení vedení dopravních tras u projektů R1, R52 a Europoint Brno“504. Nakonec nebyla tato
věta vložena do finální verze operačního programu, která sice byla 10.12.2007 schválena Evropskou
komisí, avšak s preambulí, že schválení operačního programu neznamená schválení spolufinancování
zahrnutých projektů, a že „schválení spolufinancování kteréhokoli projektu uvedeného v OP Doprava a v
přílohách podléhá posouzení projektové žádosti Řídícím orgánem OP Doprava, včetne posouzení
dopadu na životní prostředí (EIA) a ekonomické analýzy (analýzy nákladů a přínosů - CBA), která by
měla zahrnovat mimo jiné porovnání alternativních možností [...]“505.
Uvedené požadavky Evropské komise znamenají, že městem zřejmě očekávané schválení
spolufinancování přesunu hlavního nádraží v časovém horizontu několika měsíců je reálné jen v případě,
že:
a) Evropské komisi stačí jako posouzené „alternativní řešení“ nějaké drobné změny v podstatě
stejného projektu přesunu hlavního nádraží bez zásadních vlivů na časový harmonogram
výstavby, nebo
b) Evropská komise se nechá přesvědčit i bez časově náročnější přípravy neodsunuté varianty o
tom, že přesun hlavního nádraží je objektivně nejefektivnější řešení.
Závěr vedení města z analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno, že varianta s přesunem je
připravenější a má být proto spolufinancována přesto, že jiná varianta by byla lepší, je však každopadně
v rozporu s Evropskou komisí požadovanými kritérii efektivnosti podporovaných projektů.
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7 Shrnutí výsledků, věrohodnost a zobecňovatelnost
výsledků
V této kapitole jsou přehledně shrnuty výsledky variant jízdního řádu a provozu jednotlivých svazků tratí,
ale i s možným propojením více svazků a také variant přestavby železničního uzlu a hlavního nadraží
Brno. Dále je zhodnocená věrohodnost výsledků a jejich přenosnost na jiné regiony nebo jiné segmenty
železniční dopravy.
Uvedené „úspory“ variant určitými vlasnostmi, například s časovým přízpůsobením přepravních kapacit,
se vztahují na jinak stejné nebo podobné varianty jízdního řádu bez tohoto prvku provozní koncepce,
souhrnné „potenciály úspor“ se vztahují na „nulovou“ variantu, to znamená na obvyklou, jednoduchou
variantu, podobnou dnešnímu provozu s hustějším jízdním řádem a novými vozidly (viz 1.5).
Čísla v procentech jsou použita následovně :





Pokud 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%

7.1 Shrnutí výsledků
7.1.1 Vliv variant jízdního řádu a provozu na celkové zohledněné náklady
Výběr varianty jízdního řádu a provozu ve smyslu napojení vedlejších a hlavních tratí, obslužnost
zastávek v příměstské dopravě, zapojení do města a časového přízpůsobení přepravní kapacity má velký
vliv na celkové náklady a tím na financovatelnost příměstské a regionální železniční dopravy. Ve srovnání
s obvyklými, jednoduchými variantami provozu, zpravidla s přestupem na uzlových stanicích, bez
zrychlených příměstských vlaků a bez časového přízpůsobení přepravní kapacity, mají efektivnější, ale
zcela realistické varianty provozu celkové zohledněné náklady v řádu 20-25% nižší. Provozně složitější
varianty, například se skupinovými vlakya, s dělením a posilováním vlaků i na mezilehlých stanicích nebo
s nasazením neobvykle malých souprav, ušetří 30-40% celkových zohledněných nákladů, v případě
srovnání s nejhůře hodnocenými variantami dokonce až 50%.

a

Doplňkové náklady za „provozní komplikovanost“ některých variant bylo možně kvantifikovat pouze
v podobě doplňkových nákladů za posunující personál, nezohledněny byly náklady za případné častější
narušení provozu, zpoždění atd. V souvislosti se skupinovými vlaky a často vyjádřené obavy, že vlaky
z vedlejších tratích mohou přenášet zpoždění na hlavní trať, je třeba zmínit, že podobné riziko mají i
varianty s přestupem. Vlak na hlavní tratě sice může ujet přípojnému vlaku, stejně tak nemusí čekat na
zpožděněnou část vlaku z vedlější tratě, problémy s přeplněným následujícím vlakem, nebo s chybějící
soupravou, která z důvodu zpoždění ještě nedojela do místa obratu, mohou nastat i ve variantách
s přestupem. Méně závislé jsou pouze varianty s přímými linkami, i když hrozí ztráta přípojů na méně
důležitých relacích (například Boskovice – Česká Třebová).
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Obrázek 147: Korelace mezi provozním výkonem a celkovými (zohledněnými) absolutními náklady dle svazků.

Jenom na svazcích Severovýchod a Břeclav – Hodonín, kde jsou dvě podstatné varianty s velmi odlišným
provozním výkonem, je dána značná souvislost, že rozsáhlější varianty jízdního řádu mají vyšší náklady
(viz obrázek 147). Je i jasně vidět, že větší svazky mají vyšší náklady. Jinak však není v rámci
srovnávaných variant v mezích „reálného“ provozního výkonu (viz 2.4) odlišný rozsah vlakové nabídky
důvodem pro různé náklady, v některých případech je dokonce korelace taková, že varianty s větším
provozním výkonem jsou absolutně tendenčně výhodnější. To lze vysvětlit tím, že zesílením dopravy na
příměstském úseku je možné docílit lepšího využití vozidel, naopak dvouhodinové takty na vzdálenějších
úsecích od města vedou často k velkému kolísání zatížení uvnitř jednoho oběhu.

7.1.2 Možné úspory díky časovému přizpůsobení přepravní kapacity
Hlavním výsledkem práce jsou velké potenciální úspory díky přizpůsobení přepravní kapacity na denní
variace zatížení, zejména přízpůsobením kapacity jednotlivých vlaků. Ve srovnání nejvýhodnějších
variant s a bez časového přízpůsobení přepravní kapacity na denní variace jsou na radiálních svacích
tratí (to znamená všechny kromě svazku Břeclav – Hodonín) celkové zohledněné náklady v případě
nejefektivnějšího přízpůsobení přepravní kapacity o 19 až 27% nižší oproti variantám bez přizpůsobení.
V případě, že nebudou brány do úvahy provozně komplikovanější varianty s dělením a posílováním
souprav na mezilehlých stanicích nebo s nasazením neobvykle malých souprav, činí možné úspory vůči
provozu se stejnou přepravní kapacitou po celý den 15 až 20%. Na svazku Břeclav-Hodonín je rozdíl
menší (cca. 15% se spojováním souprav i na mezilehlých stanicích a 10% s přizpůsobením kapacit
souprav jen na konečných stanicích). Menší význam otázky denní variace na tomto svazku tratí je
logický, neboť se jedná o oblasť s více středisky (hlavně Břeclav a Hodonín, druhotný význam mají Veselí
nad Moravou a Kyjov), což způsobuje obousměrné špičky a tím přírozeně lepší využití vozových kapacit.
Na některých svazcích se nejvýhodnější varianta bez časového přízpůsobení kapacit liší od
nejvýhodnější s přízpůsobením i v jiných parametrech, například může být bez časového přízpůsobení
kapacity elektrizace opodstatněná, s přizpůsobením je však výhodnější motorová trakce. Ve srovnání
jinak stejných variant jsou varianty s časovým přízpůsobením přepravní kapacity v ojedinělých případech
dokonce o cca. 35% výhodnější. Ve specifických nákladech na provozní výkon (Kč/vlkm) je rozdíl mezi
variantami s a bez časového přízpůsobení přepravní kapacity podobný, jako v absolutních číslech.
Co se týče přizpůsobení přepravní kapacity, je ve srovnání variant, které byly v rámci práce hodnoceny,
vidět větší vliv přízpůsobení kapacit jednotlivých vlaků, než přízpůsobení intervalů. To však může být
způsobeno i tím, že nebyly vytvořeny příliš odlišné varianty z hlediska intervalů.
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Ve srovnání s ostatními výsledky lze v záležitosti potenciálních úspor díky časovému přizpůsobení
přepravních kapacit očekávat relativně dobrou přesnost: Je sice třeba úvést jako kritičtější odhady
extrapolace denních variací, rozdělení počtu cestujících na druhy vlaků a funkce životnosti vozidel
v závislosti na ročním proběhu. Přestože uvedené zdroje chyb mohou ovlivnit výše možných rozdílů, je
tendence jednoznačná, neboť časovým přízpůsobením přepravní kapacity lze snížit hned několik prvků
nákladů: Amortizační náklady vozidel (díky delší životnosti, v případě dělení a posilování souprav na
cestě i menší počet potřebných vozidel), údržba vozidel, spotřeba trakční energie a poplatky za použití
železniční dopravní cesty. Oproti tomu jsou dodatkové náklady, které vznikají v případě dělení a
posilování souprav, a sice mzdové náklady posunujících strojvedoucích a náklady na automatické
spřáhlo zanedbatelné. Bylo by sice myslitelné, že malá vozidla mají vyšší specifickou cenu za místo
k sezení, srovnání cen kolejových vozidel z desítek příkladů pořízení souprav to však nepotrvdilo. Je také
možné, že v případě pořízení menších vozidel je eventuelně vyšší cena kompenzována slevou za větší
počet vozidel.
Také je třeba brát v úvahu, že provoz bez časového přízpůsobení kapacity může být ještě značně
neefektivnější, než vyplývá z výpočtu, neboť ve výpočtu bylo předpokládano, že kapacita nasazené
soupravy je (kromě nejmenších vozidel) maximálně o 25 míst k sezení větší, než největší zatížení v
oběhu. Je sice reálné, že se na trhu najdou soupravy, odlišující se v kapacitě jen o 25 míst, ve
skutečnosti mají však mnohé železniční podniky jen menší počet druhů souprav, zejména těch, které jsou
vhodné pro efektivní provoz bez spřahování a objíždění souprav lokomotivou na konečných stanicích.
Zcela reálné je například, že jsou k dispozici jen čtyřnápravové motorové vozy, třívozové elektrické
soupravy a čtyř- až sedmivozové obousměrné vlaky. Z toho důvodu, ale i z důvodu propojení dvou
protilehlých radiálních tratí s odlišným zatížením může dojít k tomu, že i v úplné špičce zdaleka není
souprava plně využita (ve smyslu míst k sezení). To může být důvodem, proč byla pro železniční osobní
dopravu v Německu vypočítána ještě větší spotřeba energie, než v horších variantách této práce506.
V případě variant s dělením a posilováním souprav má eventuelní problém, že nejsou k dispozici vozidla
s žádoucí kapacitou, menší vliv na celkové náklady: Je například myslitelné, že je navrhována maximalní
kapacita 225 míst, která je dělená na 100 míst po celý den a 125 jen ve špičkách 4.30-8 a 13.30-17
hodin. Pokud nejsou k dispozici vozidla s kapacitou 100 míst, ale jen se 125 místy, může díky tomu být
zkrácena doba zesílení, například na 5-8.30 a 14-16.30.
Zatímco prodloužení intervalů mimo špičku přínáší cestujícím nezapamatovatelnost a nespolehlivost
jizdního řádu, je vliv přízpůsobení kapacit souprav na aktraktivitu železniční dopravy spíše zanedbatelný:
Ve všech variantách byla potřebná kapacita orientována na předpokládané zatížením tak, aby stačila
místa k sezení. Lidem, kteří rádi cestující v poloprázdných vlacích i v případě přízpůsobení přepravní
kapacity nehrozí, že již nikdy nemohou položit nohy na protilehlé místo – bez dělení a posilování souprav
činí průměrné vytížení míst k sezení zpravidla 20-25% a je tedy asi podobně neuspokojivé, jako
v individuální automobilové dopravě, s přizpůsobením přepravní kapacity dosáhne většinou 32-37%, v
ojedinělých případech až 45%. Toto zvýšení průměrného vytížení umožňuje průměrnou spotřebu
primární energie, odpovídající zpravidla 1,4 - 2,4 l nafty za 100 oskm, zatímco ve variantách bez
časového přízpůsobení se spotřeba primární energie blíží hodnotě 3-3,5 l/100 oskm. Velké úspory trakční
energie znamenají, že užitek časového přízpůsobení přepravní kapacity bude s očekavaným nárůstem
cen energie ještě větší.
Časové přízpůsobení přepravní kapacity na denní variace cestou dělení a posilování souprav není jen
možnost snížit náklady železniční osobní dopravy bez snížení její atraktivity, jedná se i o opatření, které
ušetří peníze z veřejných rozpočtů se současným snížením emisí a spotřeby energie bez snížení
zaměstnanosti nebo úrovně mezd. V některých variantách dochází dokonce k tomu, že je potřeba
několika dalších strojvedoucích pro posun a odstavení souprav. Menší opotřebení vozidel a tratě sice
může způsobit menší počet potřebných pracovníků v těchto oblastech, nejedná se však o specifické
racionalizace personálu, ale obecně o menší potřebu nákupu od subdodavatelů, sníží se potřeba nejen
práce, ale i ostatních výrobních faktorů (suroviny a kapitál). Zejména menší výdaje za trakční energii
znamenají, že v případě, že úspory jsou investovány do rozšíření rozsahu veřejné dopravy, nebo i do jiné
veřejné služby či snížení daní, lze očekávat spíše narůst, než pokles zaměstnanosti.

7.1.3 Efektivnost variant napojení hlavních i vedlejších tratí a obslužnost
zastávek v příměstské dopravě
Otázka napojení hlavních i vedlejších tratí (přestup, přímé linky nebo skupinové vlaky) a obslužnost
zastávek v příměstské dopravě (jen zastávkové vlaky, i spěšné vlaky nebo integrace rychlíkové dopravy)
má jen druhotný vliv na celkové náklady. Na jednom svazku tratí (Jihovýchod) je vedení skupinových
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rychlíků značně (o cca. 15-20%) výhodnější, než přímé linky. Na dalším svazku byla taková varianta sice
vypočítána jako nejvýhodnější, ale jen kvůli tomu, že tím odpadne výstavba jednoho dvoukolejného
traťového úseku, provozní proveditelnost této varianty však není jasná. Na dalších třech svazcích je
rozdíl mezi variantami napojení hlavních a vedlejších tratí i obslužnosti zastávek spíše zanedbatelný
(menší než 5%), na šestém (Břeclav – Hodonín) byly posouzeny jen varianty s integrací rychlíků.
Tendenčně jsou skupinové vlaky tím efektivnější, čím je svazek tratí rozvětvěnější. Varianty s integrací
rychlíků, a tím zpravidla i se skupinovými vlaky mají však ve srovnávaných variantách jízdního řádu a
provozu většinou větší provozní výkon, a jsou proto v nákladech za vlkm převážně výhodnější.
Varianty s přestupem nebyly vždy počítány ve všech podvariantách (zejména co se týče časového
přízpůsobení přepravní kapacity), ve srovnání s variantami bez časového přízpůsobení kapacit však
nikdy nebyly značně výhodnější, než pro cestujících mnohem atraktivnější varianty s přímými linkami
nebo skupinovými vlaky. Vzhledem k tomu, že s dělením a posilováním souprav přes den, případně i na
cestě, se sníží výhoda přestupních variant, že na vedlejší trati je nasazena menší souprava, nelze
očekávat, že varianta s přestupem a časovým přízpůsobením přepravní kapacity by byla efektivnější, než
jinak stejná varianta bez přestupu.
Zda přímé linky a (pouze) zastávkové vlaky, skupinové rychlíky nebo smíšené varianty jsou z hlediska
nákladů pro objednavatele dopravy výhodnější záleží na místních podmínkách, není stejný výsledek pro
všechny posouzené svazky tratí a tím rozhodně není možné dávat univerzální doporučení. Stejná je i
otázka atraktivity pro cestující: Výhoda variant s integrací rychlíků nebo se spěšnými vlaky je rychlejší
spojení z větších stanic i z vedlejších tratí do města (zpravidla v řádu 5-10 minut zisku času), výhoda
variant s přímými linkami a jen zastávkovými vlaky je větší počet spojů na menších zastávkách (které
zrychlené vlaky projíždějí) a rovnoměrnější intervaly na větších stanicích, neboť sled zastávkových a
zrychlených vlaků znamená aspoň na jednom konci tratě nerovnoměrné intervaly. Každopadně je
integrace rychlíků do regionální dopravy výhodnější pro cestující dálkové dopravy, protože zkrácení
intervalů rychlíků umožňuje lepší přípoje v Brně na relacích Břeclav – Jihlava a Přerov – Havlíčkův Brod.
Skoro ve všech svazcích a variantách, kde byly uvažovány podvarianty s hybridními vozidly, je rozdíl
mezi hybridní a jednou z konvenčních trakcí minimální, pravděpodobně menší než přesnost odhadů
nákladových sazeb nebo spotřeby koncové energie. Značně výhodnější jsou varianty s hybridními vozidly
jenom na svazku Severozápad (linka Brno - Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem) s přizpůsobením
intervalů nebo kapacit jednotlivých přímých vlaků na konečných stanicích a na svazku Jihozápad (Brno –
Střelice – Moravské Bránice a dále) v případě varianty s přímými linkami a bez časového přizpůsobení
přepravní kapacity. Výsledky srovnání motorové a elektrické trakce jsou jinak následující:
 Na svazku Sever (linka Brno – Skalice nad Svitavou – Boskovice) jsou varianty s přímými linkami
absolutně výhodnější, ve specifických nákladech však varianty se skupinovými vlaky, které řeší
otázku trakce tím, že přímé motorové vozy jsou tažené elektrickými vozidly trakčně smíšené
soupravy. Pokud bude rozhodnuto pro variantu s přímými linkami, jsou bez časového
přizpůsobení přepravní kapacity, s přízpůsobením intervalů nebo s dělením a posilováním vlaků
na konečných stanicích levnější varianty s elektrizací. V případě varianty s dělením a posilováním
souprav i na mezilehlých stanicích jsou náklady různých trakčních variant praktický stejné.
 Na svazku Jihovýchod (linky Brno – Hrušovany u Brna – Židlochovice a Brno – Šakvice –
Hustopeče) jsou obecně značně výhodnější skupinové vlaky. V případě, že bude přesto
rozhodnuto pro přímé linky, například z obavy komplikovanějšího provozu s častějšími
zpožděními, je vždy výhodnější elektrizace než jízda motorovou trakcí pod trolejí
 I na svazku Severozápad (linka Brno – Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem) jsou varianty se
skupinovými vlaky, nebo i s přestupem obecně výhodnější, než varianty s přímými linkami, rozdíl
je ale menší, než na svazku Jihovýchod. Elektrizace tratě Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem by
byla opodstatněná jen v obecně nejneefektivnější variantě, a sice přímé linky bez časového
přízpůsobení přepravní kapacity.

7.1.4 Úspory při propojení dvou nebo více svazků tratí průjezdem vlaků (zejména
přes Brno)
Neočekaváně nízké jsou možné úspory díky propojení více svazků tratí, zejména propojením vlaků
protilehlých svazků přes Brno. Úspory díky tomu, že odpadnou čekací doby personálu a vozidel činí
maximálně 4% všech nákladů jinak stejných variant na dotčených svazcích tratí, příčemž až třetiny těchto
úspor je možné docílit i prostým přestupem strojvedoucích mezi čekajícími soupravami. Často jsou
varianty s propojením i dražší, a to proto, že odlišné zatížení vlaků na jednotlivých ramenech vyžaduje
jízdu nepřiměřeně velkou soupravou na jednom rameni. Pro cestující může propojení sice ušetřit
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přestupy, není však žádoucí, aby přízpůsobením příjezdů a odjezdů vlaků dotčených svazků v Brně došlo
k rušení integrovaných taktových uzlů v regionu.
Jiná je situace v železničním uzlu Břeclav: tam dokáže propojení rychlíků Brno – Břeclav a vlaků Břeclav
– Hodonín nejen ušetřit náklady na personál a amortizaci vozidel (ca. 2,4% všech zohledněných nákladů
svazků tratí Jihovýchod a Břeclav – Hodonín), ale umožňuje i bezpřestupní a oproti autobusu značně
rychlejší cesty Hodonín – Brno.

7.1.5 Srovnání struktury nákladů mezi efektivnějšími a neefektivnějšími varianty
Jestli třídit varianty do skupin:
 „nejdražší“,
 „nulové“ (podobné dnešnímu provozu, tendenčně s přestupemi a bez časového přizpůsobení
přepravní kapacity),
 „úsporné konvenčnější“ (s časovém přizpůsobením na konečních stanících) a
 „nejúspornější“ (přizpůsobení i na mezilehlých stanicích, malé vozidla)
jsou vidět v průměru všech svazků tratí následující změny ve struktuře nákladů od nejdražších
k nejvýhodnějším variantám:
 Nejvýraznějí klese podíl energetických nákladů, a sice z 25% na 15%. Přítom mají nejdražší
varianty velmi vysoký podíl nákladů na pohonné hmoty (20% celkových nákladů), jinak jsou
příblížné stejné podíly nákladů na elektrickou energie a palivo. I náklady na údržbu vozidel mají
klesající podíl z 25% na 20%.
 Náklady na pořízení a amortizace vozidel mají s vyjímkou nejhorších variant stálý podíl 36%.
 Poplatky za použití infrastruktury klesou méně výrazně, než ostatní prvky nákladů, proto zvýší se
jejích podíl od 9% na 13%.
 Jediná složka, která se i absolutně o něco zvýší, jsou náklady na strojvedoucích, jejích podíl činí
v případě nejhorších variant 6%, v případně nejefektivnějších však již 13%.

7.1.6 Náklady a ostatní výhody a nedostatky variant přestavby železničního uzlu
Brno; možný systém vlakotramvaji pro Brno
Úplné Brněnské specifikum je problematika zkapacitnění a zkvalitnění železničního uzlu s otázkou polohy
hlavního nádraží. Proto jsou i výsledky v oblasti vlakotramvaji zcela nepřenosné na žádné jiné regióny.
Varianta s odsunem hlavního nádraží je v kratším časovém horizontu (cca. do roku 2015) včetně nákladů
pro tramvajové tratě a dodatkově potřebné výkony v MHD o cca. 50% dražší oproti variantě novostavby
v centru, ve středním horizontu se sníží rozdíl mezi varianty s přesunem a s novostavbou v centru na
20%, ve výhledovem stavu jsou tyto dvě, dosud uvažované varianty skoro stejné drahé.
V rámci této práce nově navrhovaná varianta zjednodušené přestavby železního uzlu a hlavního nádraží
se zavedením vlakotramvaji je včetně dodatkových nákladů infrastruktury a provozu vlakotramvaji
výpočítaná za oproti novostavbě hlavního nádraží v centru krátkodobě o něco (cca. 9%) levnější,
středodobě (cca. do roku 2015) příblížně stejné a dlouhodobě mnohem (ca. 45%) levnější. Varianty však
vůbec nejsou kvalitativně srovnatelné, například znamenala by zjednodušená přestavba hlavního nádraží
dřívější výstavba severojižního diametru, avšak jen ve minimalistické variantě. Pravděpodobnost větších
odchýlek výsledků výpočtů od skutečnosti je při hodnocení varianty zjednodušené přestavby hlavního
nádraží vůči jeho novostavby mnohem větší, než u ostatních výsledků. Konkrétně je třeba úvézt
následující možné zdroje chyb:






294

Rozložení zatížení mezi vlakotramvaji a skupinovými rychlíky (případně hrozí přetížení
vlakotramvaji)
Náklady na specifické výstavby infrastruktury pro vlakotramvaj
Cena dvousystémových vozidel (velké kolísání cen kvůli krátké historii výroby a malém počtu
příkladů)
Kompenzační přínosy vlakotramvají díky ulehčení ostatní MHD
Náklady na zjednodušenou přestavbu hlavního nádraží a minimalistickou variantu severojižníhi
diametru ve srovnání s variantou novostavby v centru
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7.2 Možné odchýlky výsledků od skutečnosti a přenosnost výsledků
na jiné regiony
7.2.1 Další zkoušky věrohodnosti výsledků
Kromě, u jednotlivých svazků trati, uvedených referenčných výsledků
(dotace pro závazky veřejné služby a spotřeba primární energie) byly
ještě provedeny následující zkoušky věrohodnosti výsledků:
1. Po celý cyklus životnosti činí náklady na údržbu v případě
vysokorychlostní jednotky ICE 1508 66% nákladů jejího pořízení,
v případě vozidel Stuttgartské městské dráhy DT8509 je tento
poměr 1:2. V podobném řádu jsou poměry nákladů na amortizaci
a údržbu vozidel i ve výsledcích jednotlivých svazků tratí (viz
7.1.5).
2. Podle materialu firmy Siemens o ekonomice provozu jednotky
Desiro Classic510 jsou specifické náklady složené, jak je vidět na
obrázku 148.
Nížší celkové náklady, ale i větší podíly nákladů na trakční
energie, strojvedoucích a poplatky za infrastrukturu lze vysvětlit
tím, že vlaky příměstské a regionální dopravy v Jihomoravském
kraji jsou v průměru delší, než jednotka Desiro Classic (proto
menší význam mezd strojvedoucích a poplatků za řízení provozu)
a částečně vedené elektrickou trakci (proto nížší náklady na
trakční energie).
Ve výpočtech, ze kterých vyplývají uvedené výsledky pro jednotku
Desoro Classic, byla předpokládána oběhová rychlost 40 km/h,
ve stejném řádu jsou i oběhové rychlosti, které byly vypočítány
pro srovnávané varianty.
3. Na první pohled je překvapivě malý podíl mzdových nákladů
strojvedoucích, i když je železnice známa jejími vysokými
personálními náklady a častými a spornými pokusy tyto náklady
snížit. Rozpor s malým podílem přímých mzdových nákladů
variant provozů, srovávaných v této práci lze vysvětlit tím, že
například jen jeden z deseti záměstnanců ÖBB je strojvedoucí511.
Mzdové náklady na ostatní zaměstnanci „se schovají“ v jiných
složkách (dopravní cesta, údržba vozidel), nebo se týkají vůbec
nezohledněných prvků nákladů (prodej a kontrola jízdenek,
správní režie) nebo souvisí většinou s nákladní dopravou (posun).

Obrázek 148: Struktura nákladů v
provozu
motorové
jednotky
507
Desiro Classic. Zdroj: Siemens ,
náklady
prognozované
na
cenovou úroveň roku 2017

7.2.2 Spolehlivost výsledků vzhledem k možným
zdrojům chyb
Nejmenší pochybnost je o výsledku, že přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání dopravní
poptávky umožňuje velké úspory provozních nákladů – celkové náklady činí v případě přízpůsobení
kapacit jednotlivých vlaků na konečných stanicích cca. 80%, v případě komplikovanějších variant
s dělením a posilováním vlaků i na mezilehlých stanicích cca. 70% podobných variant bez časového
přízpůsobení. Takové přízpůsobení ušetří hned několik složek nákladů: Amortizace vozidel, údržba
vozidel, trakční energie a poplatky za použití dopravní cesty. Mzdové náklady na doplňkové, posunující
strojvedoucí a náklady na automatická spřáhla jsou v zanedbatelné výši. Větší nejistotu představují v této
souvislosti pouze životnost vozidel a míra její závislosti na ročním proběhu anebo možné větší specifické
náklady menších vozidel, přestože nebyla u použitých příkladů cen vozidel nalezena žádná taková
korelace.
S větší nejistotou je třeba brát předpoklad realizace integrálního taktového jízdního řádu (viz 2.6.2) ve
smyslu zdokonalení existujících prvků nadregionálního integrovaného taktu a zohlednění principů
integrovaného taktu i uvnitř svazků. V použitých podkladech512,513 není uveden ani cíl integrovaného
taktu, ani některé potřebné výstavby infrastruktury. V případě, že integrální taktový jízdní řád nebude
realizován mělo by to však spíše větší vliv na atraktivnost nabídky železniční dopravy, než na jeho
náklady: Nejspíš lze očekávat delší úvraťové doby a tím větší náklady kvůli většímu počtu potřebných
vozidel, která ale mají menší roční proběh, a také kvůli větší neužitečné pracovní době strojvedoucích. To
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by však nemělo mít vážný vliv na celkové výsledky, neboť u jednotlivých variant není vidět příliš úzkou
souvislost oběhové rychlosti a využití vozového parku s celkovými náklady.
Největší pravděpodobnost vyšších nákladů v důsledku nepřesnosti výpočtů nebo neočekavaných
překážek realizace je očekávat u varianty zjednodušené přestavby hlavního nádraží a železničního uzlu
Brno se vlakotramvají:
 Proveditelnost variant jízdního řádu a provozu se vlakotramvají zavisí na správním odhadu počtu
cestujících v jednotlivé soupravě ve špičce, který je ovlivněn narůstem frekvenci cestujících do
horizontu práce, denní variaci a rozdělením počtu cestujících mezi vlakotramvaji a rychlíky. Aby
snížit riziko přetížení nebylo vůbec počítáno s místy ke stání (s kterými by bylo například možné
tvořit variantu s vlakotramvají na svazku tratí Jihozápad).
 Kromě toho vyžadují krátké intervaly vlakotramvají zejména na svazcích tratí Severovýchod a
Severozápad propustnou výkonnost tratí, které docílit může být náročně.
 Určitou nejistotu představují i náklady na variantně specifické výstavby infrastruktury a
kompenzační úspory vlakotramvají, které mají ve srovnání variant jízdního řádu a provozu často
rozhodující význam. Kvůli těmto nepřesnostem bylo postupováno zvlášť opatrně s tím, že
kompenzační úspory byly počítány spíše pesimisticky a byla z nich ještě odečtena třetina jako
„faktor bezpečnosti“.
 Proveditelnost samotné zjednodušené přestavby musela by být ještě oveřovana například
z hlediska statiky spodní konstrukce nádraží a přesných geometrických poměrů.
 Odhad nákladů zjednodušené přestavby také ještě nemá dostatečnou přesnost, aby mohl
odůvodnit rozhodnutí o investici takových částek. Kromě poměrně hrubé metodiky odhadu
náročnosti přestavby je i třeba zohlednit, že podkladem pro odhad nákladů jsou odhady nákladů
ostatních variant, chyby ze kterých se tím mohou šířit.

7.2.3 Přenositelnost výsledků do jiných regionů
Lze předpokládat, že výsledek velkého potenciálu úspor cestou časového přízpůsobení přepravní
kapacity, zejména přízpůsobením kapacit jednotlivých vlaků, je dobře zobecňovatelný. Výsledky jsou
podobné pro všechny svazky, které se týkají příměstské dopravy, oproti značným úsporám amortizačních
nákladů vozidel, nákladů na údržbu vozidel, na trakční energii a poplatkům za použití infrastruktury stojí
spíše zanedbatelné dodatkové personální náklady pro dělení, odstavování a zesílování souprav. Tento
výsledek proto platí pravděpodobně pro všechny případy železniční dopravy v širším okolí velkých měst,
kde je přepravní poptávka charakterizovaná silnými špičkami, které mají výraznou směrovost a kde platí
taktový jízdní řád. Relativní význam těchto úspor může však být značně ovlivněn pravidly výpočtu
poplatků za použití železniční dopravní cesty a úrovni mezd a cen energií. Značně menší význam
možnosti posilování a dělení souprav lze očekávat v následujících případech:
o

o

o
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Uvnitř velkých měst jsou jednak menší špičky, protože veřejná doprava se používá do větší míry i pro
jiné účely, než dojíždění do práce nebo škol, k tomu nejsou špičky tak jasně směrované – i když
převládá pracovní funkce v některých centrálních, obchodních či průmyslových oblastech města se
jezdí za prací v podstatě mezi všemi částmi města. Kromě toho zde není taktová, ale intervalová
doprava, a přizpůsobení intervalů v určitých mezích nezpůsobuje problémy ani s minimální atraktivní
obslužností, ani s dodržením přípojů, ani s kapacitou infrastruktury. Jinak než v regionální dopravě je
v městské dopravě vzhledem ke kratším jízdním dobám pro cestujících přijatelnější i stát ve vozidle.
Kvůli obousměrné charakteristice poptávky je potřeba přízpůsobení přepravní kapacity mnohem
menší i v případě polycentrických regionů mimo předměstí velkého města: To je jasně vidět
z výsledků pro svazek tratí Břeclav – Hodonín.
V dálkové dopravě je situace zcela jiná: Vzdálenosti a cestovní doby jsou většinou příliš dlouhé pro
každodenní dojíždění. I zde sice existují určité denní a zejména i týdenní špičky, jejich relativní
význam je ale menší, protože se překrývá více učelů cest: jinak než při každodenním dojíždění za
prací nebo vzděláním mohou potřeby jet na služební cestu, na dovolenu nebo na návštěvu vzniknout
v různých hodinách dne nebo dnech týdne. Pokud linka dálkové dopravy spojuje podobně velká
města navzájem, jsou případné špičky (ranní a večerní nebo víkendové) obousměrné, zatímco
příměstská a regionální doprava jednoznačně spojuje venkov a předměstí jako převážně obytné
oblasti s městem, kde se soustředují pracovní místa. V neposlední řadě je v dálkové dopravě zcela
reálné, že nižší jízdné mimo špičku motivuje značný podíl cestujících k tomu, aby přesunuli cesty
mimo špičku nebo z příležitosti takové akce vůbec podnikali nějakou aktivitu, spojenou s jízdou
vlakem mimo špičku. V příměstské a regionální dopravě se však nedá očekávat, že vlaky ráno
z města by byly plné i kdyby se v těchto vlacích jezdilo zdarma.

7 Shrnutí výsledků, věrohodnost a zobecňovatelnost výsledků
Ostatní výsledky (kromě časového přízpůsobení přepravní kapacity) se mezi svazky značně liší, nastiňují
pro jiné regiony spíše určité možnosti nebo pravděpodobnosti – například, že může být velmi užitečné,
když jsou vozidla rychlíkové dopravy spojovatelná s vozidly regionální dopravy, nebo že hybridní vozidla
většinou nejsou efektivnější, než elektrizace či použití motorové trakce pod trolejí. Užitek propojení
předměstských vlaků přes velké město je ve větších městech (například Vídeň, Praha, Varšava, Mnichov)
určitě větší, než v Brně, protože v městech takové velikosti mají jízdní doby uvnitř města větší význam a
proto může rozdělení přestupů na více uzlů způsobit větší úspory času, ale i provozních nákladů v MHD.
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8 Doporučení: Kroky k atraktivnější příměstské a regionální
dopravě za přijatelné náklady
V této konečné kapitole jsou z výsledků výpočtů odvozena doporučení pro Jihomoravský kraj, Město Brno
a Ministerstvo dopravy jako zodpovědné orgány veřejného sektoru, pro dopravce, provozovatele a
majitele železniční infrastruktury a pro výrobce kolejových vozidel.

8.1 Doporučení pro dopravce
Jednoznačně nejdůležitější doporučení pro dopravce je, aby byla přepravní kapacity přizpůsobena
denním variacím zatížení a to tendenčně spíše cestou přizpůsobení kapacity jednotlivých souprav. O
potřebných vlastnostech vozidel viz kapitola 8.2 o doporučení pro výrobce vozidel.
Při obnově vozového parku je z hlediska optimálního přizpůsobení přepravní kapacity na poptávku
žádoucí, aby vozidla měla potřebné vlastnosti, ale i dostatečně velkou flexibilitu, aby se nestalo, že byla
vybrána neefektivní varianta jízdního řádu a provozu, protože výhodnější variantu nelze realizovat
vozidly, kterými disponuje dopravce. Přitom je třeba myslet na to, že velikost (kapacita) potřebných
vozidel se může v průběhu životnosti vozidel změnit, například v důsledku demografických změn nebo
změn sídelní struktury. Jedné řešení pro větší flexibilitu, zejména co se týče kapacity jednotlivých vozidel,
je velký počet velmi malých vozidel, ze kterých jsou sestaveny soupravy libovolné kapacity. Jiné řešení je
střednědobý pronájem vozidel či pořízení vozidel, která jsou použitelná i pro jiné dopravce v jiných
regionech, žádoucí i v zahraničí, aby bylo možně je jednoduše prodat v případě, že přestanou odpovídat
změněným místním podmínkám.

8.2 Doporučení pro výrobce kolejových vozidel
Z variant jízdního řádu a železničního provozu pro Jihomoravský kraj, které byly zhodnoceny jako
nejefektivnější, lze odvozovat i několik doporučení výrobcům kolejových vozidel:


Každopádně mají být vozidla pro regionální a předměstskou dopravu vhodná pro posilování a
dělení souprav přes den. To znamená aspoň automatická spřáhla, aby přizpůsobení přepravní
kapacity bylo pokud možno co nejdokonalejší, provozně nejjednoduší a pro cestující
nejkomfortnější, jsou však možná i jiná opatření:
Co nejkratší časy pro start spalovacích agregátů a palubní elektroniky mohou ušetřit
náklady na posunující strojvedoucí a zkrátí případně i úvraťové doby a tím pomohou
ušetřit také investičně náročné kolejové spojky. Nejlepší by bylo, kdyby motorový vůz
mohl být zapnutý a připojení v průběhu doby zastavení 1-2 minut – tím by bylo
v některých případech možné ušetřit zaměstnance, který má za hodinu práci maximálně
5-10 minut a sice posun a přípravu části soupravy pro zesílení.
o Na některých svazcích jsou hodnoceny jako nejefektivnější varianty ty, které počítají
s nasazením menších vozidel, než jsou současně vyrobená: dvounápravová motorová
anebo elektrická čtyřnápravová. Malými vozidly lze nejpřesněji přizpůsobit kapacitu
soupravy na zatížení. Pro minimalizování nákladů a potřebnou palubní plochu na
stanovišti strojvedoucícho, bylo by myslitelné jedno zvýšené ústřední stanoviště
strojvedoucího.
o Zároveň by byla žádoucí možnost průchodu mezi jednotlivými částmi dělitelné soupravy,
aby se cestující mohli rovnoměrně rozmístit ve vlaku a neměli stres, že musí nastoupit do
správné části skupinového vlaku. To bylo možné realizovat pomocí pohyblivých stanovišť
strojvedoucího jako u řad IC3/4 Dánských514 nebo AM96 Belgických státních drah515.
Jiné možné řešení je malé stanoviště strojvedoucího vedle chodbičky nebo patrová
konstrukce s přechodem na jednom a stanovištěm strojvedoucího na druhém patře,
nebo výše uvedené ústřední stanoviště strojvedoucího.
Kromě možnosti přizpůsobení přepravní kapacity přes den je také důležité, aby kapacita
jednotlivých jednotek odpovídala co nejpřesněji očekávatelnému zatížení – velmi neefektivní je
o
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určitě případ, kdy obsazení vlaku činí například 240 osob, ale musí být sestaven ze soupravy s
kapacitou 360 míst, neboť jsou k dispozici jen třívozové jednotky s kapacitou 180 míst. Tento
požadavek je ještě důležitější v integrovaném taktu nebo s omezenými traťovými kapacitami,
které nedovolují přizpůsobení přepravní kapacity cestou přizpůsobení intervalů. V této souvislosti
je již pozitivní trend, že výrobcí nabízejí na základě modulárních konstrukcí elektrické či motorové
jednotky s variabilním počtem článků, ještě lepší je případ, kdy soupravy mohou být prodlouženy
nebo zkráceny o jeden článek i v depu, například přes noc. Oproti motorovým či elektrickým
jednotkám je jednodušší přízpůsobení délky u vlaků složených z lokomotivy, vložených vozů a
řídicího vozu, ty jsou však méně vhodné pro přizpůsobení kapacity přes den: jestliže má být
použita univerzální lokomotiva, nemůže mít automatické spřáhlo a s osobními vozy bez pohonu
je komplikovanější posun a odstavení.
Některé z variant, které jsou hodnoceny jako zvlášť efektivní, zejména ve variantách s
vlakotramvají, spočívajících ve vedení skupinových vlaků, sestavených z elektrických souprav
rychlíku a motorové soupravy, která jede dál na vedlejší, neelektrizovanou trať. I ve variantách
s přímými linkami na neelektrifikovanou trať můžou být použity takové vlaky smíšené trakce, když
jsou kapacity jednotlivých vlaků přizpůsobeny na denní variace i dělením a posilováním vlaků v
uzlových stanicích, například ve špičce odjedou motorová a elektrická jednotka spojeny z Brna,
elektrická je však odpojena v Šakvicích a motorová pokračuje do Hustopečí. Pro takový provoz je
žádoucí, aby motorové soupravy mohly být taženy elektrickou soupravou i větší rychlostí, než je
obvyklá pro motorové soupravy (zejména na svazku Jihovýchod, kde by musela být využita
traťová rychlost 160 km/h aby byly dodrženy přípoje v Brně a v Břeclavi). Přitom je
nejefektivnější, aby motorová část smíšené soupravy byla v pravidelném provozu vypnutá,
v případě zpoždění by však spalovací motor pomohl při zrychlování a pak by byl vypojen, aby
souprava mohla být tažena větší rychlostí, než odpovídá převodovce motorového vozu.
Pro výše uvedené smíšené skupinové vlaky je také nutné, aby různé řady vozidel byly vybavené
stejným typem automatického spřáhla ve stejné výšce. To není samozřejmost, neboť
Scharfenbergův patent je sice nejrozšířejnější typ automatického spřáhla516, podrobné
geometrické poměry jsou však natolik různé, že lze spřahovat zpravidla jen vozidla stejné řady517.
Kromě možnosti tvorby smíšených skupinových vlaků by byla jednotná automatická spřáhla,
stejné jako ostatní prvky interoperability a žádoucí i z hlediska zjednodušení pozdějšího
odprodeje vozidla do jiného regionu či státu v případě změn podmínek v regionu původního
nasazení vozidla.
Z hodnocení srovnávaných variant nelze – při stanovených předpokladech, například že hybridní
vozidlo je o 13% dražší, než elektrické nebo motorové - seriózně doporučit, ale ani odmítnout
vývoj hybridních vozidel ve smyslu vozidel s elektrickými trakčnímy motory, dieselelektrickým
agregátem a trakčními elektrickými zařízeními pro provoz pod trolejí. Varianty s nasazením
takových hybridních vozidel mají až na vyjímky náklady vyšší nebo jen minimální nižší, než
varianty s elektrizací nebo s nasazením činných motorových vozidel pod trolejí. Je však
myslitelné řešení s vysokokapacitními dvouvrstvými kondenzátory, buď zcela bez spalovacího
motoru (polozávislá trakce s dobíjením kondenzátorů v průběhu zastavení resp. při jízdě pod
trolejí518), nebo se spalovacím motorem o menším výkonu, kterým musí být překonán pouze
aerodynamický odpor, valivý odpor a odpor sklonů, zatímco potřebná kinetická energie pro
rozjezd je brána z kondenzátorů, které jsou dobíjeny rekuperačním bržděním. Takové vozidlo by
bylo sice dražší o náklady na kondenzátory, oproti hybridnímu vozidlu bez kondenzátoru však
může být spalovací motor mnohem menší (na rovinatých tratích stačí v případě čtyřnápravového
vozu při rychlosti 80km/h výkon 90 kW, což je v řádu automobilových motorů), nebo odpadá
vůbec. Elektrický zdroj energie pro rozjezd by zmenšil i zatížení obyvatelstva v blízkosti zastávek
hlukem. Další výhoda je rekuperační brždění i na neelektrifikovaných tratích a na
elektrifikovaných tratích při podmínkách, které nedovolují rekuperaci (současná legislativní
situace na střídavé trakční soustavě v České Republice, případně chybějící možnost odběru
energie jinými vozidly).

Vývoj a výroba moderních kolejových vozidel, která jsou přizpůsobena pro efektivní provoz v příměstské
a regionální dopravě, by mohli mít z hlediska železniční dopravy pozitivní vliv na dělbu práce mezi
železniční a autobusovou dopravou. Bez vozidel pro flexibilní provoz je zcela logické zastavení provozu
na vedlejších tratích:


Když jsou na velmi málo zatížených tratích (maximální obsazení jednotlivých vlaků méně než
kapacita autobusu) vedeny jen kyvadlové motorové vlaky s přestupem na hlavní trať může být
cestujícím nabízeno prakticky to samé i autobusem a to za značně nižší náklady, možná
rychlejší a s lepší pěší dostupností. Jako jediné argumenty pro železnici zůstávají (po obnově
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vozového parku) větší komfort, jednodušší přeprava kol a kočárků a pravděpodobně i menší
závislost na počasí a dopravní situaci.
Bez dělitelných souprav může být i na tratích s větším zatížením výhodnější zaměstnávat více
řidičů a ve špičce vést hned několik autobusů, než po celý den provozovat nepřiměřeně velkou
soupravu. Jezdit ve špičce vlakem, a mimo špičku autobusem je zase pro cestujících
komplikované a znamená neefektivnost dvojitého vozového parku a špatně využitých traťových
kapacit.
Obecně je přestup mezi vedlejší a hlavní tratí pro cestujících nepříjemný a částečně mohou být
zajímavější přímé autobusové linky do města i za cenu menšího komfortu a omezování provozu
dopravními zácpami ve velkém mestě a na jeho okrajích.

Jen pomocí malých vozidel, které lze snadno a rychle spojovat, případně i připojit k elektrické rychlíkové
soupravé, nabídne železnice již z konečné stanice regionální tratě až do města něco, co autobusy
nemohou: Bezpřestupní, komfortní spoje, nezávislé na dopravních zácpách na okraji města a to sice
pravděpodobně stále za vyšší náklady než autobusy, ale rozhodně jak finančně, tak i ekologicky
výhodněji, než v případě provozu velkých železničních souprav bez přizpůsobení na geografickou a
časovou charakteristiku zatížení.

8.3 Doporučení pro objednavatele dopravy (organizace dopravy ve
veřejném zájmu)
Největší, v rámci této práce nalezený potenciál úspor, časové přizpůsobení přepravní kapacity, je
tendenčně v kompetenci dopravce, zejména když je zodpovědný za celý svazek linek. Vzhledem k velmi
omezeným možnostem úspor propojením linek přes Brno není však nutné, aby v celém kraji působil
stejný dopravce. Za účelem výběrových řízení by bylo zcela reálné rozdělit objednávané výkony na
jednotlivé, přehledné svazky tratí. Rozsahy balíčků by byly pro jednotlivé svazky následující (rozpětí
provozních výkonů dle variant):







Svazek tratí Sever: 1,7 - 2,3 mil. vlkm za rok
Svazek tratí Severovýchod: 3,7 - 6,7 mil. vlkm za rok
Svazek tratí Jihovýchod: 2,3 – 3 mil. vlkm za rok
Svazek tratí Jihozápad: 2,9 - 3,7 mil. vlkm za rok
Svazek tratí Severozápad: 1,3 – 2 mil. vlkm za rok
Svazek tratí Břeclav - Hodonín: 1,6 - 2,2 mil. vlkm za rok

Jedná se přitom pouze o výkony na území Jihomoravského kraje, aby nebyly zcela zbytečné přestupy na
hranicích kraje, měly by svazky pro výběrové řízení obsahovat i část sousedních krajů.
Navzdory časté kritice, že konkurence u veřejných zakázek v oblasti veřejné dopravy umožňuje snížení
nákladů pouze na úkor zaměstnanců nebo atraktivity nabídky, umožňuje časové přízpůsobení kapacit
jednotlivých vlaků výrazné úspory se stejnou kvalitou nabídky, stejnou zaměstnaností a menšími emisemi
a spotřebou energie. Již dost velký počet srovnávaných variant jízdního řádu a provozu ostatně ještě
zdaleka neobsahuje všechny myslitelné (a ne zřejmě nesmyslné) varianty, například by bylo mnohem
více variant, jak časově přizpůsobit přepravní kapacitu, nebo na kterých zastávkách mají zastavovat jaké
vlaky. Pokud pravidla výběrového řízení umožní různé návrhy jízdního řádu a není rozhodnuto pouze na
základě nejnižší absolutní ceny za přesně definovaný výkon, mohou se nabídky různých dopravců lišit
určitě nejen barvou vozidel a stejnokroji.
V případě, že dopravci není hrazena fixní dotace pro přesně definované výkony, je doporučeno v žádném
případě neuhrazovat prokazatelnou ztrátu dle provozního výkonu v místokilometrecha, neboť potom
dopravce není ochoten využít pravděpodobně největší potenciál ke snížení nákladů a z veřejných
rozpočtů plynou peníze na zbytečně dlouhé vlaky. Mnohem efektivnější by byly dotace dle výkonu ve
vlakokilometrech, vzhledem k velkém podílu nákladů, souvisejících s délkou vlaku (amortizace a údržba
vozidel, částečně spotřeba energií a poplatky za použití železniční dopravní cesty), to však může vést
k tomu, že linky s větším zatížením by byly pro dopravce ztrátové, protože variabilní náklady budou ještě

a

Takový prvek, který závisí na provozním výkonu v místokilometrech, existuje v pravidlech rozdělování
tržeb v integrovaném systému kolem Vídně (VOR).
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větší, než tržby z prodeje jízdeneka. V tomto případě lze doporučit, aby byla placena další dotace, závislá
na počtu cestujích (přesněji na osobokilometry), což by byla současně prémie pro atraktivitu nabídkyb.
Kromě toho je žádoucí, aby smlouvy obsahovaly předpokládané zatížení a denní variace, které musí
dopravce přepravní kapacitou pokrývat nebo sankce v případě častého přeplnění vlaků.
V souvislosti s výběrovými řízeními pro výkony veřejné kolejové dopravy je často považována za
problematickou mnohem delší životnost vozidel, než je přiměřená doba platnosti uzavřených smluv. Jako
řešení je mimo jiné občas doporučeno, aby vozidla byla pořízena objednavatelem dopravy a dopravcem
pouze použita. Z následujících důvodů se zdá, že efektivnější řešení je pronájem vozidel z poolu nebo
obchod s použitými vozidly mezi různými dopravci i z různých regionů:



Je zcela reálné, že v průběhu životnosti vozidel se změní sídelní struktura, geografické rozložení
pracovních míst, dopravní infrastruktura nebo jízdní řády v sousedních oblastech natolik, že bude
nutné nebo efektivnější změnit provozní koncepci a proto budou potřebná jiná vozidla.
Když objednavatel dopravy ještě před výběrovým řízením rozhodne, jaká budou použita vozidla,
mají účastnící se železniční podniky málo svobody v tvoření nabídek a tím se zmenší potenciál
úspor díky efektivnější provozní koncepci inovativního výherce soutěže.

V případě nájmu z poolu je však žádoucí, aby pravidla výpočtu ceny za pronájem odpovídala co nejlépe
faktorům, určujícím skutečné amortizační náklady, to znamená nejen fixní nájemné za dobu nájmu, ale i
složka, závislá na proběhu. To bude ale pravděpodobně realizováno poolem z jeho vlastního zájmu pro
delší životnost vozidel.
K realizaci výhody integrace rychlíků do regionální dopravy je potřebná určitá koordinace ministerstva
dopravy jako objednavatele rychlíkové dopravy s organizátory veřejné dopravy na krajské úrovni.
V případě skupinových vlaků, tvořených z rychlíků a vlaků regionální dopravy musí ministerstvo dopravy
od dopravce požadovat i dodržení technických podmínek, zejména co se týče kompatibilních spřáhel a
mnohočlenného řízení – to by mohlo být příležitostí pro stanovení standardních poměrů spřáhel, možná i
spolu se Slovenskem, případně i Polskem či Maďarskem. Aspoň v České Republice a na Slovensku by
mohl být správný čas na takový pokus sjednocení automatických spřáhel, neboť v současnosti je v každé
z těchto dvou zemí jen jeden moderní typ vozidel vybavený automatickým spřáhlem a sice řada
471/071/971 ČD a 840 ŽSSKc. Kromě toho je třeba se dohodnout na poplatku, který bude hradit
regionální dopravce rychlíkovém dopravci za přepravu části skupinového vlaku.
Zatímco jednotlivé svazky tratí mohou být provozně relativně snadně rozdělitelné mezi různé dopravce, je
mnohem větší potřeba koordinace jízdních řádů a tarifů: i když budou svazky tratí rozdělené tak, aby bylo
co nejméně cestujících, kteří přestupují mezi jednotlivými svazky, jsou každopadně městské dopravní
prostředky hlavně v Brně, ale i například v Břeclavi, použity cestujícími, kteří přijedou z různých svazků
tratí. Mnohem složitější, než vymezení svazků tratí je proto vymezení integrovaných dopravních systémů:
Kromě stávajících problémů na severozápadní hranici kraje (nedokonalé zohlednění přepravních vazeb
přes hranice kraje, viz 2.2) bude velmi problematická i hranice IDS s případným IDS Zlínského kraje
(silné vazby podél úvalu Moravy v ose Břeclav – Hodonín – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště). Ve
výhledovém stavu s pokrytím celé republiky různými integrovanými dopravními systémy jsou možná tři
podstatná řešení:




Území jednotlivých IDS vychází z krajů, avšak s dílčím přizpůsobením na spádové oblasti center
– například s výběžkem IDS JMK na území Vysočiny a možná naopak s výběžky Zlínského,
případně i Olomouckého IDS na území Jihomoravského kraje
Velký „jihovýchodní“ IDS, pokrývající Jihomoravský kraj, Vysočinu a Zlínský kraj, stejně jako
Pražský IDS se rozkládá na území nejen hlavního města Prahy, ale i Středočeského kraje.
Menší IDS, které se orientují spíše na spádové oblasti menších měst: V tomto smyslu byl
stávající IDS JMK pouze Brněnský IDS, sousedy by mohly být „dolnomoravský“ IDS od Břeclavi
až do Zlína nebo dále, případně i Znojemský, nebo Třebíčsko-Jihlavský.

Ať je vymezení území jednotlivých IDS jakékoliv, určitá spolupráce je nezbytná kvůli přirozenému
překrývání dojížďkových proudů a spádových oblastí sousedních měst. Přiměřené podoby spolupráce se
přitom mohou odlišovat podle funkce IDS:
a

Skutečně jsou příklady dotací za vlkm v případě rychlíkových výkonů v ČR vyšší, než v případě
regionálních vlaků, přesto že dopravce má ve větších rychlících vyšší tržby z prodeje jízdenek
b
tomu je možné rozumět i jako dotování jízdného
c
Nebyla zohledněna vozidla RegioSprinter a Desiro, dojíždějící do České Republiky ze zahraničí
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Jízdní řády musí být každopadně optimalizovány společně a s ohledem na přípoje na nadregionální
dopravu
Za účelem organizace dopravy ve smyslu smluvních vztahů k dopravcům, mohou být celé linky
přiděleny jednomu IDS, i když se částečně nachází na území sousedného IDS
Tarifně může být překrývaní sousedních IDS schodnou cestou, což předpokládá platnost jízdenek
obou IDS podle toho, z nebo do jakého IDS cesta pokračuje.

8.4 Doporučení pro město Brno (přestavba železničního uzlu a
vedení linek ve městě)
Vzhledem k velkám nejistotám ve výpočtech ale i kvalitativním rozdílům by nebylo seriózní, doporučit
realizace vlakotramvají a zjednodušené přestavby hlavního nádraží jako efektivnější než novostavba v
centru či přesun hlavního nádraží. Zejména v případě dalších komplikací při výběru a přípravě jedné ze
dvou současně uvažovaných variant, nebo se spolufinancováním z evropských fondů je však doporučeno
variantu s vlakotramvají a zjednodušené přestavby v centru podrobněji zpracovat, ověřovat její
proveditelnost a zhodnocenit její ekonomickou efektivnost, která nemusí, ale zcela reálně může být lepší,
než u dosávadních variant. Podrobnější analýza by každopádně měla obsahovat seriózní prognózy
zatížení všech dotčených linek veřejné dopravy jak železniční, tak i městské, kolejové i silniční,
spolehlivým dopravním modelem, který je kalibrován skutečnými současnými počty cestujících. Dálší
důležitou součásti byla by simulace provozní proveditelnosti příslušných variant jízdního řádu a provozu
s důrazem na propustnou výkonnost tratí. Kromě toho by samozřejmě bylo potřeba podrobněji odhadnout
stavební náklady, jak samotné přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží, tak i vlakotramvajové
infrastruktury.
Z hlediska výsledků této práce lze skepticky vidět záměr519, že v rámci IDS mají být jednotlivé linky
příměstské dopravy propojeny přes Brno podle principu S-Bahn. V analýze variant přestavby
železničního uzlu Brno je uvedeno, že „diametrální vztahy na síti ČD jsou a nadále zůstanou
zanedbatelné“. Podíl cestujících, kteří na cestě z nebo do regionu přestoupí na jiné zastávce než na
hlavním nádraží, se má sice zvětšit z 8-10 až na 15%520 - je zcela pochopitelné, že systém S-Bahn by se
v Brně, zejména na stávajících tratích v neoptimální poloze, neuplatnil v podobné míře, jako v mnohých
větších městech jako Vídeň, Mnichov, Stuttgart atd. Lze očekávat, že většina, z jinde než na hlavním
nádraží přestupujících cestujících, přestoupí z hlediska regionu na přestupní zastávce před hlavním
nádražím (například z Tišnova v Brně-Králově Poli), čímž se případně ušetří jízda vlakem na hlavní
nádraží + jízda MHD zpět, než za hlavní nádraží, což by mohlo být smysluplné jen, pokud leží cíl cesty
v blízkosti stanice a jízda vlakem je rychlejší, než například tramvají. Proto je i v analýze variant
přestavby železničního uzlu Brno uvedeno, že toto propojení je vytvořeno především z provozních
důvodů, aby se Brno hl.n. stalo spíše průjezdnou stanicí, než stanicí s ukončením a obratem vlaků521.
V rámci výpočtů této práce však byly nalezeny jen velmi omezené možnosti úspor v ojedinělých
případech propojení protilehlých radiálních tratí (viz 5.8.3), a to jen ve srovnání obecně neefektivních
variant bez časového přízpůsobení přepravní kapacity, nebo v případě značně komplikovaných, částečně
spíše neproveditelných posunových manipulací v Brně hl.n. Jinak se však ukázalo, že průměrné
obsazení přepravní kapacity, ovlivnitelné časovým přizpůsobením této kapacity, má pro provozních
náklady větší význam, než oběhové rychlosti a využití vozového parku, které jsou ovlivnitelné odpadnutím
dob obratu. Zároveň však lze očekávat od propojení vlaků přes Brno značné zhoršení průměrného
obsazení přepravních kapacit:
 Jak ukázaly výpočty uvažovaných variant propojení některých vlaků, jsou potřebné kapacity
jednotlivých ramen často velmi odlišné, nejen z důvodu odlišných celkových zatížení, ale i kvůli
různým modelům dopravy (intervaly, integrace rychlíků atd.). Propojení vlaků stejné velikosti
proto přírozeně přináší zbytečně velké výkony v místokilometrech.
 Při průjezdu přes Brno se samozřejmě mění i časová charakteristika poptávky: Vlak, který jede
na jednom rameni ve směru špičky, pokračuje na druhé straně proti směru špičky. Není proto
možné, aby posilové soupravy zůstaly přes den v Brně, ale mohou být odpojeny jen v regionu.
Kvůli zdvounásobení doby oběhu je časové přízpůsobení přepravní kapacity možná mnohem
hrubější.
Oběma nevýhodám by bylo možné se vyhnout, kdyby byly soupravy v Brně hl.n. děleny, to by však
znamenalo zase stejné manipulace na hlavním nádraží, kvůli kterým by se zavedlo propojení.
Další nevýhoda takového propojení je, že přizpůsobením časů odjezdů a příjezdů protilehlých svazků tratí
se zkomplikuje tvorba přípojů v integrovaném taktu v regionu.
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Jako alternativní řešení, které aspoň částečně odstraňuje posunové manipulace z hlavního nádraží a
umožňuje přestup i na jiných stanicích, se doporučuje následující vedení vlaků:
 Propojení vlaků dálkového významu (zejména rychlíky na relaci Břeclav – Tišnov), případně i
jiných vlaků, kde to přínáší úspory vozidel nebo personálu. Toto však často vyžaduje dělení a
posilování souprav v Brně hl.n.
 V případě krátkých dob mezi příjezdem a odjezdem stejného směru úvrať v Brně hl.n.
 V ostatních případech odtah souprav na protilehlé odstavné nádraží (nové odstavné nádraží jih
resp. Židenice/Maloměřice) se zřízením osobní zastávky v oblasti jižního odstavného nádraží
s kvalitní vazbou na MHD.

8.5 Doporučení pro Jihomoravský kraj (rozvoj sítě železniční osobní
dopravy)
V souvislosti s integrálním taktovým grafikonem jsou na trati 240 různé varianty, jakými infrastrukturními
opatřeními je možné docílit potřebné jízdní doby (zdvoukolejnění některých úseků vůči zrychlení a
výhybny – viz 5.5.2). Výběr jedné varianty by vyžadoval podrobnější analýzu potřebných staveb a jejích
nákladů. Obecně by bylo vhodné, aby se plánování výstaveb železniční infrastruktury orientovalo do větší
míry na cílový jízdní řád včetně přípojů a nejen na jízdní doby na jednotlivých úsecích.
Na trati 244 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou umožňuje nasazení moderních motorových souprav
podobné zrychlení jako elektrizace (která byla v Generelu dopravy považována za nepřiměřeně drahou),
spolu s drobnou optimalizací traťového úseku Hrušovany nad Jevišovkou – Valtice je tím možná
realizace integrovaného taktu se symetrickými uzly Střelice a Hrušovany. Je proto odůvodněno, že trať
244 zůstane v osobní dopravě v provozu v celé délce.Také je autorem doporučeno znovuotevření
hraničního přechodu Hevlín – Laa/Thaya, který by odstranil kuriózní prázdné místo v železniční síti,
představující zbytek železné opony. Argument, že tržby na dotčeném úseku neodůvodňují náklady na
jeho výstavbu je jednak pro cestující a veřejnost zcela nezrozumitelný (kdo by potom počítal
ekonomickou efektivitu každého dvoukilometrového úseku na železniční nebo dokonce silniční síti?),
nebyly také zohledněny tržby na ostatných tratích a úsecích díky delším cestám, umožněným novým
propojením. Určitá synergie by byla možná tím, že soupravy z oběhu Hrušovany nad Jevišovkou –
Laa/Thaya by v průběhu doby obratu obsloužily ještě úsek Laa/Thaya – Laa/Thaya Stadt s přípojem na
(elektrické) vlaky do Vídně.
V rámci integrace oblasti Břeclav – Hodonín do IDS JMK se doporučuje integrace rychlíků na trati 250
Brno – Břeclav (zhustění spěšnými vlaky na půlhodinový takt zrychlených vlaků Brno – Břeclav,
skupinové vlaky) a vedení přímých vlaků Hodonín – Brno. Tím by se zkrátila jízdní doba Hodonín – Brno
z dnešních 75-80 minut autobusem (až na vyjímky) na jednu hodinu. Dále by se tím zrušila autobusová
doprava, souběžná s tratí 255 v úseku Hodonín – Čejč. Proto se doporučuje přehodnocení záměru
zastavení osobní dopravy na tomto úseku. V rámci této práce zpracovaná varianta reorganizace kolejové
dopravy v oblasti Hodonína a Dubňan, by umožnila relativně atraktivní napojení Dubňan (nová stanice
poblíž centra městečka) na páteřní železniční dopravu, ale i nové, oproti stavu před zastavením provozu,
nesrovnatelně atraktivnější spojení Hodonín – Dubňany – Kyjov a dobré spojení mezi slovenskými městy
Holíč a Skalica a českým Hodonínem a Veselím nad Moravou. Uvedené výhody stojí ročně (včetně
amortizace výstaveb infrastruktury, ale i úspor v autobusové dopravě) zhruba 45 mil. Kč (cenová úroveň
2017) – zda je lepší takovou částku investovat do tohoto projektu, do veřejné dopravy jinde nebo do jiné
veřejné služby, je otázka pro zodpovědné orgány kraje a dotčených měst a obcí.
V případě Boskovické spojky je situace podobná, její investiční náklady jsou odhadovány na 300 mil.
Kč522, to znamená amortizační náklady ve výši cca. 16 mil Kč/rok (cenová úroveň 2017). Spojení LhotaRapotina – Boskovice (zaústění tratě do Boskovic ze směru Brno) zkrátí cestu o cca. 2 km523, náhrada
zastavení s úvratí ve Skalici zastavením na nové zastávce Lhota – Rapotina ušetří vzhledem k možnosti
rychlé úvratě moderními vozidly možná méně času, než se dosud předpokládano, zlepší ale dopravní
obslužnost Lhoty-Rapotiny. Výstavba Boskovické spojky bez možnosti přestupu na trať 260 v LhotěRapotině však komplikuje tvorbu integrovaného taktu – není možné dodržovat přípoj Boskovice – Česká
Třebová, žádoucí přípoje v České Třebově a krátké úvraťové doby v Boskovicích, Letovicích, Brně a
případně v Blansku.
Elektrizace tratě Skalice nad Svitavou – Boskovice (nebo Boskovické spojky) je odůvodněna v případě,
že bude zvolena varianta s přímými linkami (absolutně nejlevnější, nikoliv však ve specifických nákladech
na provozní výkon). Na tratích Hrušovany u Brna – Židlochovice a Šakvice – Hustopeče je elektrizace
také výhodnější, než provoz hybridními nebo motorovými vozidly na hlavní trati až do Brna, ještě
výhodnější, avšak organizačně složitější je vedení trakčně smíšených skupinových vlaků. Na trati Tišnov
– Nedvědice a dále není elektrizace odůvodněna kromě jedné, nepříliš pravděpodobné varianty.
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8.6 Doporučení pro stát (daňová politika)
Koncová energie, získaná ze spalovacího motoru na vozidle je v současnosti zhruba čtyřikrát dražší, než
z trolejového vedení. Tak velký rozdíl je překvapivý, neboť velká část elektřiny je vyrobena z fosilních
nositelů energie, zejména tzv. „mézní“ proud, to znamená dodatečně potřebná energie, protože jaderné a
vodní elektrárny jsou v provozu vždy, plynové jen v případě potřeby. V Německu činí průměrná učinnost
výroby a distribuce elektřiny pro železniční účely 32%524, spotřeba primární energie na jednotku koncové
energie proto není o mnoho nižší, než v případě motorové trakce. Z hlediska spotřeby nositelů primární
energie by byla logická cena koncové energie v případě elektrické trakce minimálně poloviční oproti
motorové trakci a to ještě bez zohlednění nákladů na trakční vedení a nápajecí zařízení. Možným
důvodem pro takový rozdíl je zdanění nafty. Z ekologického hlediska je zdanění nafty i pro železniční
dopravce do takové míry neopodstatněné, protože stejná spotřeba fosilních nositelů energie je mnohem
méně zdaněna v tepelných elektrárnách, než ve spalovacích motorech železničních vozidel. Je sice
možné, že elektrárny mají lepší čistící zařízení pro vyfukované plyny, než motorová železniční vozidla,
zato mají uhelné elektrárny mnohem větší specifické emise CO2, než spalovací motory, zpracovávající
naftu. Nadprůměrné zdanění pohonných hmot oproti pálivu elektráren je opodstaněné v individuální
automobilové dopravě, kde daní není zpoplatňeno jen znečištění ovzduší, ale i použití silnic, hlukové
emise a riziko dopravních nehod. V případě železniční dopravy však platí dopravce poplatky za použití
dopravní cesty a riziko dopravních nehod je mnohem nižší. Proto příliš velké zdanění železniční nafty
neopodstatněně znevýhodňuje železniční dopravu motorovými vozidly oproti silniční dopravě a dopravě
elektrickými vozidly. Z těchto důvodů se doporučuje snížit daňe za železniční naftu.

8.7 Doporučení pro vlastníka a provozovatele dráhy
Velmi nálehavě se doporučuje smluvní, legislativní, případně technické opatření k umožnění rekuperace i
na střídavé trakční soustavě na síti SŽDC. Na elektrifikovaných tratích Jihomoravského kraje by bylo
možné cca. 15-20% celkové spotřeby trakční elektřiny rekuperovat, což by zlepšilo pozici železniční
dopravy jak finančně, tak i ekologicky.
Dále je velmi žádoucí stanovit jasná pravidla pro efektivní dělení práce mezi dopravcem a
provozovatelem dráhy v oblasti posunu, jinak hrozí neefektivní využití pracovních sil v případě dělení a
posilování souprav, kde část soupravy nemůže být odstavena strojvedoucím vlaku. Podobně nepřesná
jsou ostatně i pravidla pro zásobování vlaků trakční energií, jak elektrickou, tak i uhlovodíkovo
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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)
260 Brno hl.n. - Blansko

Předpokládaný
narůst zatížení
v osobách za
pracovní den v
jednom směru
+1500

260 Blansko – Doubravice nad +1000
Svitavou
260 Doubravice nad Svitavou – +/-0
Letovice (Česká Třebová)
262 Skalice n.S. (nebo Lhota- +1000
Rapotina) – Boskovice
262 Boskovice – Č.Třebová
Zastavení
provozu
300 Brno - Chrlice
5000*
300 Chrlice – Sokolnice
4600*
300 Sokolnice – Újezd u Brna
4000*
300 Újezd u Brna – Hostěrádky- 3400*
Rešov
300 Hostěrádky – Rešov – 3200*
Zbýšov
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
340 Brno – Blažovice
5500*
340 Blažovice – Křenovice dolní +3400
340 Křenovice – Slavkov u.B.
+3100
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
342 Bzenec – Moravský Písek
Zastavení
provozu
250 Brno – Rajhrad
+3500
250 Rajhrad – Hrušovany u.B.
+2300

250 Hrušovany u Brna - Šakvice +700

Odůvodnění

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy,
předpoklad další suburbanizace a zhuštění
příměstské dopravy
Narůst kvůli výstavbě Boskovické spojky či
jinému řešení rychlejšího a bezpřestupního
spojení Boskovice – Brno
Generel dopravy v tomto úseku sice ještě
předpokládá mírný narůst, KORDIS však uvádí
vliv budoucí rychlostní komunikaci R43
Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy
Nevyhovující polohy většiny stanic způsobují
velmi nízké zatížení
Předpoklad úplně nového řešení regionální
dopravy na této trati. *:Není očekáváný nárůst,
ale předpokládané zatížení celkem, odhad o
něco nižší než v Generelu dopravy

Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy
Podle Generelu dopravy

Bude po výstavbě přestupní stanice Bzeneckřížení zbytečná
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
Větší nárůst, než v Generelu dopravy, ale jinak
nekorespondují čísla nárůstu na tratích Šakvice
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250 Šakvice – Břeclav
25x Hrušovany u Brna
Židlochovice

+100
- +1500

253 Vranovice – Pohořelice

Zastavení
provozu

254 Šakvice – Hustopeče
255 Zaječí – Čejč
255 Zaječí – Mutěnice

+880
+100
+400 - 500

240 Brno hl.n. – Střelice
240 Střelice – Zastávka u.B.
240 Zastávka u.B. – Náměšť
nad Oslavou
240 Náměšť nad Oslavou –
Třebíč
240 Třebíč – Jihlava

+1400
+1200
+600

244 Brno hl.n. – Střelice

+1500

244 Střelice – Moravské Bránice
244
Moravské
Bránice
–
Moravský Krumlov
244 Moravský Krumlov –
Bohutice
244 Bohutice - Miroslav
244 Miroslav – Hrušovany n.J.

+1300
+750

244
Moravské
Bránice
Ivančice
244 Ivančice – Oslavany

+500
+/-0

+450
+400
+100

– +400
Zastavení
provozu

245 Hrušovany n.J.- Hevlín

+100

246 Břeclav – Valtice
246 Valtice – Mikulov
246 Mikulov – Novosedly
246 Novosedly – Hrušovany nad
Jevišovkou
246 Hrušovany nad Jevišovkou
– Hodonice
246 Hodonice – Znojmo
241 Znojmo – Šumná
241
Šumná
–
Moravské
Budějovice
241 Moravské Budějovice Okříšky
248 Znojmo – Retz
250 Brno hl.n. – Kuřím
250 Kuřím – Čebín
250 Čebín – Tišnov
250 Tišnov – Níhov

+200
+100
+50
+20
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– Hustopeče a Šakvice – Brno
Podle Generelu dopravy
Nižší, než v Generelu dopravy, jinak
nekorespondují čísla narůstu na tratích
Židlochovice – Hrušovany u.B. a Hrušovany u.B.
– Brno
Nevyhovující poloha nádraží v Pohořelicích a
kratší jízdní doba autobusem přes rychlostní
komunikaci způsobí velmi malé zatížení
Podle Generelu dopravy
Podle Generelu dopravy
Viz tratě v oblasti Hodonín-Dubňany-Kyjov (na
konci tabulky)
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
Na větší vzdálenosti od Brna nelze očekávat
příliv cestujících
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
Odhad o něco vyšší, než v Generelu dopravy
kvůli předpokladu větších proudů z úseků jižně
od Moravského Krumlova (viz tam)
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).
Odhad o něco nižsí, než v Generelu dopravy,
předpoklad přímých a lepších spojení do Brna
Nevyhovující polohy nádraží v Oslavanech, lepší
spojení autobusem do Tetčic na přestup na trať
240.
Podle SŽDC s předpokladem znovuotevření
hraničního přechodo do Laa / Thaya
Podle Generelu dopravy

+70
+250
+80
+50

Podle Generelu dopravy (na hranice kraje)

+20
+100
+1200
+800
+500
+100

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

Přílohy
250 Níhov – Havličkův Brod

+/-0

251 Tišnov – Žďár n.S.
250 Kúty – Břeclav
330 Hodonín - Břeclav
330 Přerov - Hodonín
247 Břeclav – Lednice

+300
+0
+400
+200
Jen
rekreační
doprava
+300
+100
+300
+20
1000*
600*
500*
500*

343 Hodonín – Strážnice
343 Stražnice – Veselí n.M.
344 Veselí n.M. – Velká n.V.
344 Velká n.V. - Vrbovce
255 nově: Hodonín – Dubňany
255 nově: Dubňany - Mutěnice
255 nově: Mutěnice - Čejč
257 nově: Dubňany – Kyjov

Na větší vzdálenosti od Brna nelze očekávat
příliv cestujících
O něco nižší, než v Generelu dopravy
Podle Generelu dopravy
Podle Generelu dopravy
Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy
Odhad o něco nižší, než v Generelu dopravy
Podle Generelu dopravy
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):
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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.
309

Přílohy

2.
3.
4.

5.

6.

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.
Pro každý vlak byl vypočítán průměrný interval, to znamená poloviční čas mezi předchozím a
následujícím odjezdem resp. příjezdem ve stejném směru.
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.
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)
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.
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)
Lužice – Hodonín
Hodonín – Lužice
Rohatec z.(330) - Hodonín
Hodonín – Rohatec z. (330)
Mutěnice – Hodonín
Hodonín – Mutěnice
Rohatec z. (343) – Hodonín
Hodonín – Rohatec z. (343)
Pravice – Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany nad Jevišovkou – Pravice
Božice u Znojma – Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany nad Jevišovkou – Božice u Znojma
Jevišovka – Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka
Hrabětice – Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany nad Jevišovkou – Hrabětice
Žabčice – Hrušovany u Brna
Hrušovany u Brna – Žabčice
Vojkovice nad Svratkou – Hrušovany u Brna
Hrušovany u Brna – Vojkovice nad Svratkou

zatížení v pracovním dni podle Českých
drah, děleno zatížením spočítaným autorem
137%
129%
114%
122%
108%
119%
152%
158%
101%
117%
109%
98%
119%
101%
123%
123%
82%
117%
113%
82%
529

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

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.
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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
530
dopravy přes hranice Brna. Zdroje: vlastní sčítaní a výpočty, CityPlan (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

Brno
hlavní
nádraží
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Brno-Židenice
Vojkovice - Hrušovany u.B.

Brno-Město - Brno70% Venkov
30%
100%

Bílovice
Svitavou

nad
100%

Babice
Svitavou

nad

Vojkovice - Hrušovany u.B.

podíl

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
90% vlaky)
10%

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
80% vlaky)
20%

Adamov zastávka Vojkovice - Hrušovany u.B.

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
70% vlaky)
30%

Blansko

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Rohatec
(330) (jen osobní
Hodonín (330) (jen
80% vlaky)
10% osobní vlaky)
10%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
(330) (jen osobní
80% vlaky)
20%

Dolní Lhota
Rájec-Jestřebí

Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
(330) (jen osobní
90% vlaky)
10%
100%

Doubravice
Svitavou

nad
Hrušovany u.B. - Žabčice

100%

Skalice
Svitavou

nad

Adamov

Blansko město

Pravice
95% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
90% Hrušovany n.J.

-

Svitávka

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
85% Hrušovany n.J.

-

Zboněk

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Letovice zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice
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Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Letovice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Rozhraní
Moravská
Chrastová

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.
Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
76% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
72% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
68% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
20% osobní vlaky)
12%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
64% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
20% osobní vlaky)
16%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
60% Hrušovany n.J.

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

Březová
Svitavou

nad

Dlouhá
Hradec
Svitavou

nad

Svitavy-Lány

Svitavy

Svitavy-Lačnov

Opatov

Semanín
Česká Třebová

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

4%

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

8%

Trať 262 Skalice nad Svitavou - Boskovice a zpět
stanice

denní variace 1

Skalice
Svitavou
Boskovice

podíl

nad
Hrušovany u.B. - Žabčice

denní variace 2

Pravice
70% Hrušovany n.J.

podíl denní variace 3
-

podíl

Rohatec
Hodonín (330) (jen
20% osobní vlaky)
10%

Trať 300 Brno - Přerov a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1

denní variace 2

podíl denní variace 3

Vojkovice
60% Hrušovany u.B.

-

Brno-Město - Brno-Venkov
Brno-Město - Brno-Venkov

Vojkovice
40% Hrušovany u.B.

-

Chrlice

Brno-Město - Brno-Venkov
Vojkovice - Hrušovany u.B.

Vojkovice
20% Hrušovany u.B.
100%

-

Sokolnice
Újezd u Brna
HostěrádkyRešov
Zbýšov

Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.

100%
100%

Hrušovany u.B. - Žabčice

100%

Křenovice
nádraží

hlavní

podíl

podíl

40%
60%
80%

horní
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Holubice
Velešovice
Rousínov

Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

100%
100%
100%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
90% vlaky)
10%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
80% vlaky)
20%
70%Hodonín - Lužice

Pravice
25% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

60%Hodonín - Lužice

Pravice
30% Hrušovany n.J.

-

Hoštice-Heroltice Hrušovany u.B. - Žabčice
Ivanovice
Hané

na
50%Hodonín - Lužice

Pravice
35% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Chvalkovice
Hané

na
40%Hodonín - Lužice

Pravice
40% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

30%Lužice - Hodonín

Pravice
45% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

20%Lužice - Hodonín

Pravice
50% Hrušovany n.J.

10%Lužice - Hodonín
40%Lužice - Hodonín
35%Lužice - Hodonín
30%Lužice - Hodonín

Pravice
55% Hrušovany n.J.
60%
65%
70%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice
Pravice - Hrušovany n.J.
Pravice - Hrušovany n.J.
Pravice - Hrušovany n.J.

Komořany
Vyškova

u

Luleč
Vyškov
Moravě

na

Nezamyslice
Němčice
Hanou

nad

Měrovice
Hanou
Kojetín
Chropyně
Věžky
Přerov

nad

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

Trať 340 Brno - Uherské Hradiště a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1
hlavní

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

Vojkovice
42% Hrušovany u.B.

-

Brno-Město - Brno-Venkov
Brno-Město - Brno-Venkov

Vojkovice
28% Hrušovany u.B.

-

Brno-Černovice

Brno-Město - Brno-Venkov
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.

Vojkovice
14% Hrušovany u.B.
100%
100%
100%

-

Brno-Slatina
Šlapanice
Ponětovice
Blažovice

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

58%
72%
86%

100%
100%
100%
100%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
90% Hrušovany n.J.

-

Bučovice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Nevojice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
70% Hrušovany n.J.

-

Nesovice
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10%
20%
30%

podíl

Přílohy

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
55% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
30% osobní vlaky)
15%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
45% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
25% osobní vlaky)
30%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
35% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
20% osobní vlaky)
45%

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
25% Hrušovany n.J.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
15% osobní vlaky)
60%

Kyjov

Hodonín - Rohatec (343)

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

40%

Kyjov zastávka

Hodonín - Rohatec (343)

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

40%

Vlkoš

Hodonín - Rohatec (343)

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

40%

Vracov

Hodonín - Rohatec (343)

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

40%

Bzenec

Hodonín - Rohatec (343)

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

40%

Veselí
nad
Moravou
Hodonín - Rohatec (343)
Uherský Ostroh Hodonín - Rohatec (343)

50%
50%

Hodonín - Lužice
Hodonín - Lužice

50%
50%

Ostrožská
Ves

Nová
Hodonín - Rohatec (343)

50%

Hodonín - Lužice

50%

Ostrožská
Ves lázně

Nová
Hodonín - Rohatec (343)

50%

Hodonín - Lužice

50%

Kunovice
zastávka
Hodonín - Rohatec (343)
Uherské Hradiště

50%

Hodonín - Lužice

50%

Brankovice

Nemotice

Jestřabice
Bohuslavice
Kyjova

u

Trať 250 Brno - Břeclav a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1

denní variace 2

podíl denní variace 3

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Brno-Město - Brno60% Venkov
40%

Brno-Horní
Heršpice

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Brno-Město - Brno70% Venkov
30%

Modřice

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Brno-Město - Brno80% Venkov
20%

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Brno-Město - Brno90% Venkov
10%

Popovice
Rajhradu
Rajhrad

hlavní

podíl

u

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Vojkovice
nad
Svratkou
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Hrušovany u.B. Hrušovany u.B. - Žabčice
Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice
Vranovice
Hrušovany u.B. - Žabčice
Pouzdřany
Hrušovany u.B. - Žabčice

podíl

Brno-Město - Brno100% Venkov
100%
100%
100%
100%
100%
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Přílohy

Popice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Šakvice

Zaječí

Rakvice

Podivín

Ladná
Břeclav

100%
-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
82% vlaky)
12% Hodonín (343)

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
64% vlaky)
24% Hodonín (343)

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
46% vlaky)
36% Hodonín (343)

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
28% vlaky)
48% Hodonín (343)

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
10% vlaky)
60% Hodonín (343)

6%

12%

18%

24%

30%

Trať 254 Šakvice - Hustopeče a zpět
stanice

denní variace 1

Šakvice

Hrušovany u.B. - Žabčice

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
Rohatec
75% vlaky)
15% Hodonín (343)

podíl
10%

Hustopeče u Brna
Trať 255 Zaječí - Hodonín/Dubňany a zpět
stanice

denní variace 1
Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Pravice
45% (343)
40% Hrušovany n.J.

-

Zaječí

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Pravice
40% (343)
40% Hrušovany n.J.

-

Velké Pavlovice

Velké Pavlovice
zastávka
Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Pravice
35% (343)
40% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Pravice
30% (343)
40% Hrušovany n.J.

-

Bořetice

-

Kobylí na Moravě Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
Pravice
25% (343)
40% Hrušovany n.J.

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
20%Hodonín - Mutěnice 15% Hrušovany n.J.

-

Brumovice

Mutěnice - Hodonín

50%

Rohatec
Hodonín (343)

-

Čejč
Mutěnice
zastávka

50%

Rohatec
Hodonín (343)

-

Mutěnice - Hodonín

-

50%

Rohatec
Hodonín (343)

Mutěnice
Dubňany
Hodonín
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Mutěnice - Hodonín
/

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl
15%
20%
25%
30%
35%
65%
50%
50%
50%

Přílohy

Trať 25x Hrušovany u.B. - Židlochovice a zpět
stanice
Hrušovany u.B.
Židlochovice

denní variace 1
Žabčice - Hrušovany u.B.

podíl denní variace 2
100%

podíl denní variace 3

podíl

podíl denní variace 3

podíl

Trať 240 Brno - Jihlava a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1
hlavní
Brno-Město - Brno-Venkov

Brno-Horní
Heršpice
Troubsko
Střelice dolní
Střelice
Omice
Tetčice
Rosice u Brna

Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

podíl

denní variace 2

Vojkovice
20% Hrušovany u.B.

80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pravice
86% Hrušovany n.J.

-

Zastávka u Brna Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
72% Hrušovany n.J.

-

Vysoké Popovice Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
58% Hrušovany n.J.

-

Rapotice

Pravice
44% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
30% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

-

Studenec

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
16% Hrušovany n.J.

Vladislav
zastávka

Pravice
5% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Třebíč

Pravice - Hrušovany n.J.

90%

Hrušovany n.J. Božice u.Z.
10%

90%

Božice
u.Z.
Hrušovany n.J.

-

Třebíč-Borovina Pravice - Hrušovany n.J.

Božice
u.Z.
75% Hrušovany n.J.

-

Kralice
Oslavou

nad

Náměšť
Oslavou

nad

14%
28%
42%
56%
70%
84%

Pravice
20% Hrušovany n.J.

-

Krahulov

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

Pravice
40% Hrušovany n.J.

-

Okříšky

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
55% Hrušovany n.J.

-

Číchov

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
70% Hrušovany n.J.

-

Bransouze

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
85% Hrušovany n.J.

-

Dolní Smrčné

Přímělkov

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Rohatec - Hodonín
88% (330)

Hrušovany n.J. 90% Božice u.Z.

5%

10%
5%

60%
45%
30%
15%
Rohatec
Hodonín (330) (jen
8% osobní vlaky)

4%
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Přílohy

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Bítovčice
Luka
Jihlavou

Rohatec
Hodonín (330) (jen
Rohatec - Hodonín
76% (330)
16% osobní vlaky)

8%

nad Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Rohatec
Rohatec - Hodonín
Hodonín (330) (jen
64% (330)
24% osobní vlaky)
12%

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Rohatec
Rohatec - Hodonín
Hodonín (330) (jen
52% (330)
32% osobní vlaky)
16%

Malý Beranov
Jihlava

Trať 244 Brno - Hrušovany n.J. a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1
hlavní

Brno-Horní
Heršpice
Troubsko
Střelice dolní
Střelice
Radostice
Silůvky

Brno-Město - Brno-Venkov
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Hrušovany u.B. - Žabčice

Moravské Bránice Hrušovany u.B. - Žabčice

podíl

denní variace 2

Vojkovice
20% Hrušovany u.B.

podíl denní variace 3

podíl

80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
89% Hrušovany n.J.

-

Budkovice
Moravský
Krumlov

Pravice
78% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
67% Hrušovany n.J.

-

Rakšice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
56% Hrušovany n.J.

-

Bohutice

-

Našiměřice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
45% Hrušovany n.J.

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
34% Hrušovany n.J.

-

Miroslav

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
23% Hrušovany n.J.

-

Dolenice

Hrušovany u.B. - Žabčice
Pravice - Hrušovany n.J.

Pravice
12% Hrušovany n.J.
100%

-

Břežany
Pravice
Hrušovany n.J.

11%
22%
33%
44%
55%
66%
77%
88%

Trať 244 Moravské Bránice - Ivančice a zpět
stanice

denní variace 1

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

Pravice
75% Hrušovany n.J.

-

Moravské Bránice Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
75% Hrušovany n.J.

-

Ivančice letovisko Hrušovany u.B. - Žabčice

324

25%
25%

podíl

Přílohy

Ivančice město
Ivančice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
75% Hrušovany n.J.

25%

Trať 245 Hrušovany n.J. - Hevlín a zpět
stanice

denní variace 1
Hrušovany n.J. - Hrabětice

Hrušovany n.J.
75% Božice u.Z.

-

Hrušovany n.J.

-

Hrušovany n.J. - Hrabětice

Hrušovany n.J.
75% Božice u.Z.

Hrabětice
Hevlín

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl

25%
25%

Trať 246 Břeclav - Znojmo a zpět
stanice

denní variace 1
Jevišovka - Hrušovany n.J.

Hodonín - Rohatec
Hodonín
55% (343)
30% Mutěnice

-

Břeclav

-

Boří les

Jevišovka - Hrušovany n.J.

Hodonín - Rohatec
Hodonín
64% (343)
24% Mutěnice

Jevišovka - Hrušovany n.J.

Hodonín - Rohatec
Hodonín
73% (343)
18% Mutěnice

-

Valtice město

Jevišovka - Hrušovany n.J.

Hodonín - Rohatec
Hodonín
82% (343)
12% Mutěnice

-

Valtice

Hodonín - Rohatec
91% (343)

-

Jevišovka - Hrušovany n.J.

Sedlec
Mikulova
Mikulov
Moravě
Březí
Dobré Pole
Novosedly
Jevišovka

podíl

u

denní variace 2

podíl denní variace 3

Hodonín
6% Mutěnice

podíl
15%
12%
9%
6%
3%

na
Jevišovka - Hrušovany n.J.
Jevišovka - Hrušovany n.J.
Jevišovka - Hrušovany n.J.
Jevišovka - Hrušovany n.J.
Jevišovka - Hrušovany n.J.

100%
100%
100%
100%
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.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
85%Mutěnice - Hodonín 10% osobní vlaky)

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Rohatec
Hodonín (330) (jen
70%Mutěnice - Hodonín 20% osobní vlaky)
10%

Dyje
Znojmo

5%

Trať 241 Znojmo - Okříšky a zpět
stanice

denní variace 1

Znojmo

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J.

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl

Hodonín
Rohatec (330) (jen
70%Hodonín - Mutěnice 20% osobní vlaky)
10%

325

Přílohy

Hodonín
Rohatec (330) (jen
85%Hodonín - Mutěnice 10% osobní vlaky)

Citonice

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J.

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
Rokytnou

nad Božice u.Z. - Hrušovany
n.J.
100%

5%

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J.
100%

Šebkovice
Kojetice
Moravě

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

Stařeč
Hvězdoňovice
Okříšky

Božice u.Z. - Hrušovany
n.J.
100%

Trať 248 Znojmo - Šatov a zpět
stanice

denní variace 1

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

Hodonín - Lužice

Hrušovany n.J.
50% Božice u.Z.

-

Znojmo

Hodonín - Lužice

Hrušovany n.J.
50% Božice u.Z.

-

Šatov
Šatov st.hr.

podíl

50%
50%

Trať 250 Brno - Žďár nad Sázavou a zpět
stanice
Brno
nádraží

denní variace 1

denní variace 2

podíl denní variace 3

Vojkovice
40% Hrušovany u.B.

-

Brno-Město - Brno-Venkov
Brno-Město - Brno-Venkov

Vojkovice
40% Hrušovany u.B.

-

Brno-Židenice
Brno-Královo
Pole
Brno-Řečkovice
Česká

Vojkovice
20% Hrušovany u.B.
100%
100%

-

Brno-Město - Brno-Venkov
Vojkovice - Hrušovany u.B.
Vojkovice - Hrušovany u.B.

Kuřim
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hlavní

podíl

Vojkovice - Hrušovany u.B.

60%
60%
80%

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
90% vlaky)
10%

podíl

Přílohy

Vojkovice - Hrušovany u.B.

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
80% vlaky)
20%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Rohatec - Hodonín
(330) (jen osobní
70% vlaky)
30%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
(330) (jen osobní
70% vlaky)
30%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
(330) (jen osobní
80% vlaky)
20%

Řikonín
Níhov
Vlkov u Tišnova

Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice
Hrušovany u.B. - Žabčice

Hodonín - Rohatec
(330) (jen osobní
90% vlaky)
10%
100%
100%

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
95% Hrušovany n.J.

-

Osová Bítýška

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
90% Hrušovany n.J.

-

Ořechov

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
85% Hrušovany n.J.

-

Křižanov

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
75% Hrušovany n.J.
Pravice
70% Hrušovany n.J.

-

Hrušovany u.B. - Žabčice

Čebín

Hradčany

Tišnov

Dolní Loučky

Sklené
Oslavou

nad

Laštovičky
Ostrov
Oslavou

nad

Žďár
Sázavou

nad

5%
10%
15%
20%
25%
30%

Trať 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou a zpět
stanice

denní variace 1

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

Tišnov

-

Štěpánovice

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
60% Hrušovany n.J.

Hrušovany u.B. - Žabčice

Pravice
40% Hrušovany n.J.

-

Borač

Pravice
20% Hrušovany n.J.
100%

-

Prudká zastávka Hrušovany u.B. - Žabčice
Doubravník
Pravice - Hrušovany n.J.

podíl

20%
40%
60%
80%

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
20% Hrušovany n.J.

-

Nedvědice

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
40% Hrušovany n.J.

-

Věžná

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.

Pravice
60% Hrušovany n.J.

-

Rožná

Bystřice
nad Hrušovany n.J. - Božice
Pernštejnem
u.Z.

Pravice
80% Hrušovany n.J.

-

80%
60%
40%
20%
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Rozsochy

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.
100%

Rovné-Divišov

Hrušovany n.J. - Božice
u.Z.
100%

Olešná
Moravě

na

Hrušovany n.J.
5% Božice u.Z.

-

Rohatec - Hodonín (343)

Nové Město na
Moravě
Rohatec - Hodonín (343)

Hrušovany n.J.
10% Božice u.Z.

Nové Město na
Moravě zastávka Rohatec - Hodonín (343)
Radňovice
Veselíčko
Žďár
Sázavou

Mutěnice
90% Hodonín

-

-

Mutěnice
80% Hodonín

-

Hrušovany n.J.
15% Božice u.Z.

-

Mutěnice
70% Hodonín

-

Hrušovany n.J.
20% Božice u.Z.

-

Mutěnice
60% Hodonín

-

Rohatec - Hodonín (343)

Hrušovany n.J.
25% Božice u.Z.

-

Mutěnice
50% Hodonín

-

Rohatec - Hodonín (343)

5%
10%
15%
20%
25%

nad

Trať 330 Břeclav - Přerov a zpět
stanice
denní variace 1
Břeclav
Hodonín - Lužice
Hrušky zastávka Lužice - Hodonín
Moravská
Ves
Lužice

podíl denní variace 2
100%
33%Hodonín - Lužice

podíl denní variace 3
67%

Nová
Lužice - Hodonín
Lužice - Hodonín

67%Hodonín - Lužice
100%

33%

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

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

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Rohatec

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Bzenec přívoz

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Moravský Písek

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Písek Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

nad Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Hodonín

Moravský
zastávka
Nedakonice
Kostelany
Moravou

podíl

Staré Město
Uher. Hradiště

u Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Huštěnovice

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Spytihněv

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
Rohatec
32% (330)
63% Hodonín (330)

-

Napajedla

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
Rohatec
30% (330)
60% Hodonín (330)

-

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

Hodonín - Rohatec
Rohatec
28% (330)
57% Hodonín (330)

-

Tlumačov

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
Rohatec
27% (330)
53% Hodonín (330)

-

Záhlinice

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
Rohatec
25% (330)
50% Hodonín (330)

-

Hulín

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
Rohatec
23% (330)
47% Hodonín (330)

-

Břest

Hodonín - Rohatec
Rohatec
22% (330)
43% Hodonín (330)

-

Říkovice

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec (330)
Horní Moštěnice (jen osobní vlaky)
Přerov

Hodonín - Rohatec
Rohatec
20% (330)
40% Hodonín (330)

-

15%
20%
25%
30%
35%
40%

Trať 250 Břeclav - Kúty a zpět
stanice

denní variace 1

Břeclav

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Lanžhot

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Lanžhot st.hr.

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Hodonín - Rohatec (330)
(jen osobní vlaky)

Hodonín - Rohatec
33% (330)
67%

Brodské
Kúty

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl

Trať 343 Hodonín - Veselí nad Moravou a zpět
stanice
Hodonín

denní variace 1
Hodonín - Rohatec (343)

podíl denní variace 2
100%

podíl denní variace 3

Rohatec zastávka Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
90% (343)
10%

Rohatec

Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
80% (343)
20%

Rohatec kolonie Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
70% (343)
30%

Sudoměřice
Moravou

Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
60% (343)
40%

Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
50% (343)
50%

Strážnice

Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
20% (343)
80%

Vnorovy

Hodonín - Rohatec (343)

Rohatec - Hodonín
10% (343)
90%

Petrov
Strážnice

nad
u

Veselí
MoravouZarazice

nad

Veselí
Moravou

nad

Rohatec - Hodonín (343)

podíl

100%
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Trať 344 Veselí nad Moravou - Vrbovce a zpět
stanice

denní variace 1

Veselí
Moravou

nad

Blatnice
svatým
Antonínkem

pod

podíl

Hodonín - Rohatec (343)

denní variace 2

podíl denní variace 3

100%

Hodonín - Rohatec (343)

92%Hodonín - Mutěnice

Hodonín - Rohatec (343)

84%Hodonín - Mutěnice 16%

Louka u Ostrohu Hodonín - Rohatec (343)

76%Hodonín - Mutěnice 24%

Velká
Veličkou

Hodonín - Rohatec (343)

68%Hodonín - Mutěnice 32%

Javorník
nad
Veličkou zastávka Hodonín - Rohatec (343)

60%Hodonín - Mutěnice 40%

Lipov

podíl

8%

nad

Velká
nad
Veličkou st.hr.
Trať 255 Hodonín - Dubňany - Čejč
stanice

denní variace 1

Hodonín

Hodonín - Mutěnice

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

33%

Dubňany

Hodonín - Mutěnice

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

33%

Hodonín - Mutěnice

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

33%

Mutěnice
zastávka)
Čejč 2

(nová

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl

Trať 257 Dubňany - Kyjov
stanice

denní variace 1

Dubňany

Mutěnice - Hodonín

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

33%

Mutěnice - Hodonín

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

33%

Svatobořice
Mistřín
Kyjov

C

-

podíl

denní variace 2

podíl denní variace 3

podíl

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...
Brno – rychlíky: cca. xx.15, občas xx.30
Brno – osobní vlaky: sudá.18
Praha - rychlíky: většinou mezi xx.40 a xx.00
Praha - osobní vlaky: cca. xx.15
Olomouc – rychlíky: xx.02 – xx.08, občas xx.14
Olomouc – osobní vlaky: cca. sudá.18 (s.15-s.24)
Moravská Třebová – osobní vlaky: sudá.10

Příjezdy ze směrů...
Brno – rychlíky: cca. xx.40
Brno – osobní vlaky: lichá.15-20
Praha – rychlíky: většinou mezi xx.55 a xx.15
Praha – osobní vlaky: cca. xx.40 – xx.00
Olomouc – rychlíky: cca. xx.40 – xx.00
Olomouc – osobní vlaky: lichá.38-45
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...
Brno – rychlíky: lichá.40
Brno – osobní vlaky: (sudá).00
Přerov - rychlíky: sudá.09 (do Ostravy)
sudá.19 (Pendolino)
lichá.30 (do Přerova)
Přerov – osobní vlaky: cca. xx.10 (občas i xx.35)
Česká Třebová – rychlíky: lichá.55 (z Ostravy)
sudá.47 (Pendolino)
sudá.28 (z Přerova)
Česká Třebová – osobní vlaky: cca. xx.45
Šumperk – osobní vlaky: xx.30 (spíše
nepravidelně)
Opava – rychlíky: cca. xx.40
Opava – osobní vlaky: xx.40-xx.15, nepravidelně

Příjezdy ze směrů...
Brno – rychlíky: sudá.22
Brno – osobní vlaky: (sudá).00
Přerov - rychlíky: lichá.55 (z Ostravy)
sudá.47 (Pendolino)
sudá.28 (z Přerova)
Přerov – osobní vlaky: cca. xx.45 (občas i xx.15)
Česká Třebová – rychlíky: sudá.09 (do Ostravy)
sudá.19 (Pendolino)
lichá.30 (do Přerova)
Česká Třebová – osobní vlaky: cca. xx.15
Šumperk – osobní vlaky: xx.10 (spíše
nepravidelně)
Opava – rychlíky: cca. xx.25
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 BrnoNezamyslice-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...
Brno – rychlíky: sudá.02
Brno – osobní vlaky: xx.10 – xx.30
Olomouc – rychlíky: sudá.04
Olomouc – osobní vlaky: xx.44, občas xx.5-10
Ostrava – rychlíky: lichá.58
Ostrava – osobní vlaky: xx.03
Břeclav – rychlíky: sudá.04
Břeclav – osobní vlaky: xx.23

Příjezdy ze směrů...
Brno – rychlíky: lichá.55
Brno – osobní vlaky: (lichá).33
Olomouc – rychlíky: lichá.52
Olomouc – osobní vlaky: xx.5-20, občas xx.39-55
Ostrava – rychlíky: lichá.59
Ostrava – osobní vlaky: xx.51
Břeclav – rychlíky: lichá.50
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...
Přerov – rychlíky: lichá.17
Přerov – osobní vlaky: xx.32
Břeclav – rychlíky: sudá.36
Břeclav – osobní vlaky: (lichá).13
Uherský Brod – osobní vlaky: cca. xx.20-25,
nepravidelně
Veselí n.M. – osobní vlaky: cca. xx.15-25,
nepravidelně

Příjezdy ze směrů...
Přerov – rychlíky: sudá.34
Přerov – osobní vlaky: xx.11
Břeclav – rychlíky: lichá.15
Břeclav – osobní vlaky: (sudá).50
Uherský Brod – osobní vlaky: cca. xx.30,45 –
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...
Břeclav – rychlíky: xx.25-xx.35
Břeclav – osobní vlaky: xx.05-xx.10
Bratislava – rychlíky: xx.20
Bratislava – osobní vlaky: xx.00-10, občas xx.35
Holíč – osobní vlaky: cca. xx.10, občas xx.35
Trnava – osobní vlaky: cca. xx.05, občas xx.48
nebo xx.18

Příjezdy ze směrů...
Břeclav – rychlíky: xx.13 – xx.17
Břeclav – osobní vlaky: xx.55 – xx.05
Bratislava – rychlíky: xx.22 – xx.28
Bratislava – osobní vlaky: xx.40 – xx.50
Holíč – osobní vlaky: cca. xx.50 – xx.05
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...
Brno – rychlíky: sudá.37
Brno – osobní vlaky: lichá.30
Havličkův Brod – rychlíky: sudá.34 (2-3x denně)
Havlíčkův Brod – osobní vlaky: lichá.25
Veselí n/L. – rychlíky: lichá.24
Veselí n/L. – osobní vlaky: sudá.50

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

 Havlíčkův Brod
Odjezdy ve směrech...
Brno – rychlíky: sudá.03
Brno – osobní vlaky: xx.25 (nepravidelně)
Praha – rychlíky: lichá.59
Praha – osobní vlaky: xx.20
Jihlava – rychlíky: cca. lichá.00 (2x denně)
Jihlava – osobní vlaky: (sudá).02-15
Pardubice – osobní vlaky: cca. xx.10

Příjezdy ze směrů...
Brno – rychlíky: lichá.57
Brno – osobní vlaky: xx.03-18 (nepravidelně)
Praha – rychlíky: sudá.00
Praha – osobní vlaky cca. xx.15, občas xx.30-40
Jihlava – rychlíky: cca. xx.22 (2x denně)
Jihlava – osobní vlaky: cca. lichá.55
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

240

R

m.lok. 750 + 4 vozy+

1:06:27

rezerva
jízdní
doba
podle
jízdního
řádu
01:12:00* 8%

R

+

240
244
244
250
250
250
250
330
330
330
330
330
330
330
330
340
340
340
340
340
340
340
340

Střelice - Okříšky
Okříšky - Střelice
Hrušovany n.J. - Silůvky
Silůvky - Hrušovany n.J.
Breclav - Brno
Brno - Breclav
Vranovice - Brno
Brno - Vranovice
Břeclav - Hodonín

Sp
Sp
Os
Os
Os - zrychlnený
Os - zrychlnený
Os

Hodonín - Moravský Písek Os
Moravský Písek - Hodonín Os
Hodonín - Břeclav
Břeclav - Hodonín

Os
R

Hodonín - Moravský Písek R
Moravský Písek - Hodonín R
Hodonín - Břeclav
Slavkov - Kyjov
Kyjov - Slavkov
Kyjov - Veselí
Veselí - Kyjov
Slavkov - Kyjov
Kyjov - Slavkov
Kyjov - Veselí
Veselí - Kyjov

R
Os
Os
Os
Os
R
R
R
R

m.lok. 750 + 4 vozy

1:04:44

01:11:00* 10%

+

0:51:59

0:53:00

2%

#

m.v. ČD 850 + 2 vozy
m.v. ČD 850 + 2 vozy

0:47:27

0:53:00

12%

°

0:51:43

1:07:00

30%

°

0:51:31

1:07:00

30%

°

0:15:52

0:19:00

20%

°

0:14:38

0:15:00

3%

°

0:16:39

0:19:00

14%

°

0:14:10

0:18:00

27%

°

0:14:18

0:18:00

26%

°

0:16:28

0:21:00

28%

°

0:13:05

0:13:00

-1%

°

0:10:57

0:10:00

-9%

°

0:10:59

0:11:00

0%

el.lok. 363 + 4 vozy
el.lok. 363 + 4 vozy

el.lok. 363 + 4 vozy
el.lok. 363 + 4 vozy

el.lok. 363 + 4 vozy
el.lok. 363 + 4 vozy

el.lok. 363 + 4 vozy

el.lok. 363 + 4 vozy

el.lok. 363 + 4 vozy
el.lok. 363 + 4 vozy
el.lok. 363 + 4 vozy

°

el.lok. 363 + 4 vozy

0:12:52

0:14:00

9%

^

0:44:04

0:48:00

9%

^

0:45:31

0:50:00

10%

^

0:26:23

0:29:00

10%

^

m.v. ČD 850 + 2 vozy
m.v. ČD 850 + 2 vozy
m.v. ČD 850 + 2 vozy
m.v. ČD 850 + 2 vozy

0:27:31

0:28:00

2%

+

0:32:20

0:37:00

14%

+

0:34:07

0:39:00

14%

+

0:21:45

0:24:00

10%

+

0:22:22

0:24:00

7%

m.lok. 750 + 4 vozy
m.lok. 750 + 4 vozy
m.lok. 750 + 4 vozy

m.lok. 750 + 4 vozy

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

#

560

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

^

561

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

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.
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E

Podrobný popis metodiky definice variant a výpočtu
množstevních ukazatelů

E.I

Definice úseků

Pro definici oběhů bylo nejdříve nutno definovat úseky. Železniční síť Jihomoravského kraje, částečně i
jeho okolí byla rozdělena na úseky s relativně homogení charaktistikou tak, aby žádný vlak, ani část
soupravy neměla konec jízdy a úvrať uvnitř jednoho úseku. Variantně odlišné vlastnosti úseků z hlediska
potřebného stavu infrastruktury (například s nebo bez elektrizace) nebo z hlediska vlastnosti vlaku
(například zastávkový, projíždějící, vlakotramvaj, nezávislá trakce pod trolejem) byly početně zohledněny
zvláštními úseky, například „Šakvice – Brno projíždějící“.
Pro každý úsek byly definovány následující vlastnosti:









E.I.a

Jízdní doba: Očekávaná jízdní doba příslušným druhem vlaků, v kritických případech (ve smyslu
přípojů v integrovaném taktu) simulované programem OpenTrack (viz příloha D), jinak
odhadována podle stávajícího jízdního řádu s očekávaným zkrácením jízdních dob díky
modernějším vozidlům a případně plánovanou výstavbou infrastruktury. Jízdní doba obsahuje
pobyt v jedné z krajních stanic úseku a rezervu.
Délka: Délka úseku v kilometrech dle jízdního řádu, v případě tramvají změřená z mapy
města.567
Trakce: Fyzicky instalovaný trakční systém (elektrická nebo nezávislá trakce) tratě, nikoliv
skutečně použitý vlakem.
Počet zastavení: Počet zastávek a stanic, kde má příslušný druh vlaku zastavit.
Sklon: Průměrný jízdní odpor kvůli sklonu v kN/hrt = MJ/hrtkm (o výpočtu spotřeby energie viz
Exkurs E.I.a)
Traťová rychlost: Největší rychlost, kterou má příslušný druh vlaku mezi stanicemi dosáhnout,
zpravidla identická s traťovou rychlostí, jen v případě vlakotramvají na koridorových tratích nižší.
Třída tratě: Rozdělení tratí do regionálních, koridorových a nekoridorových celostátních a
tramvajových, určena pro možnost zavedení odlišných sazeb poplatků za použití železniční
dopravní cesty.a,568,569
Exkurs: Výpočet spotřeby energie vlaků
Náklady na trakční energie jsou důležitým prvkem celkových nákladu železniční dopravy
a lze očekávat, že různé varianty provozu s odlišnými intervaly a velikostmi souprav
značně ovlivní spotřebu trakční energie. Rozhodující pro spotřebu trakční energie je
jízdní odpor vlaků, který představuje spotřeba koncové energie, dělená ujetou
vzdáleností příslušné soupravy. Důležitější, v rámci této práce zohledněné prvky jízdního
odporu jsou:





Aerodynamický jízdní odpor
Valivý odpor kol a ložišek
Jízdní odpor pro jízdy sklonem nahoru (minus ušetřená energie při jízdě dolů
minus případně rekuperovaná energie)
Jízdní odpor pro rozjezd (minus ušetřená energie při výběhu minus případně
rekuperovaná energie)

Nebyly však zohledněny následující prvky jízdního odporu, které jsou spíše menšího
významu a závislé na podrobných místních podmínkách:



a

Jízdní odpor kvůli obloukům
Jízdní odpor kvůli výhybkám
Jízdní odpor v tunelech

Příslušný cenový výměr Ministerstva financi zplnomocňuje vlastníky resp. provozovatele dráhy zúčtovat
vyšší poplatky dle významu tratě. V platném Prohlášením o dráze Správa železniční dopravní cesty však
stanoví jednotnou cenu pro vlaky veřejné osobní dopravy, odpovídající maximální sazbě pro regionální
dráhy dle cenového výměru.
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Spotřeba energie pomocných spotřebičů (osvětlení, topení/klimatizace atd.)

Pro výpočet aerodynamického jízdního odporu a valivého odporu existují různé
empirické vzorce ze zkušeností železničních podniků. Jako nejpoužitelnější se ukázal
„univerzální“ vzorec podle Wendeho pro ucelené motorové nebo elektrické
jednotky570:
FWZ=fWZ0GZ+FWZ2[(vF+v)/v00]²
přičemž:
fWZ0=(fWL0GL+fWW0GW)/GZ
FWZ2=FWSp+nFFWfo
FWZ = odpor celého vlaku (kN)
GZ = tíha vlaku (kN)
GW = suma nápravových tlaků běžných náprav (kN)
GL = suma nápravových tlaků hnacích náprav (kN)
fWW0 = specifický odpor bežných náprav
fWL0 = specifický odpor hnacích náprav
v00 = 100 km/h
vF = rychlost jízdy (km/h)
v = rychlost protivětru nebo bočního větru (km/h)
FWSp = odpor čelního vozu (příp. lokomotivy) při rychlosti v00 (kN)
FWFo = odpor zařazených vozů při rychlosti v00 (kN)
nF = počet zařazených vozů
Wende dále uvádí následující hodnoty:
fWW0: 0,0012 – 0,0016
fWL0: 0,0025 – 0,0035
FWSp:
dvounápravový vůz
čtyřnápravový vůz

hranatá čela vlaku zaoblená čela vlaku
3,3
2
3,7
2,2

FWfo:
hranatý vložený vůz: 1,5
zaoblený vložený vůz: 1,2
článek ucelené jednotky: 0,4
V rámci této práce není předpokládáno použití konkrétních typů vozidel, avšak jen
jejich počet, kapacita a z toho odvozená příbližná hmotnost. Proto bylo nutno
zjednodušit a přepracovat tento vzorec tak, aby zůstávaly dva prvky:
1. Jízdní odpor čela vlaku představující pouze aerodynamický odpor prvního
vozidla, rostoucí s druhou mocninou rychlosti.
2. Ostatní jízdní odpor soupravy, který je závislý na její hmotnosti, nikoliv na
tom, zda jede sólo nebo je připojená. Tento prvek obsahuje jak valivý odpor
(nezávislý na rychlosti), tak i aerodynamický odpor.
K docílení takové podoby vzorce, bylo předpokládáno následující:
 Aerodynamický odpor čelního vozu byl rozdělen na odpor čela vlaku a odpor
vloženého vozu. Aerodynamický odpor čela byl prvotně stanoven na 1 kN při
100 km/h, což je rozdíl mezi hodnotou pro čelní, čtyřnápravové vozidlo se
zaobleným čelem a odporem stejně oblým vloženým vozem. Z výpočtu
aerodynamického odporu podle všeobecného fyzikálního vzorce571
F=CxAv2/2
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kde:
F = síla odporu
Cx = specifický aerodynamický odpor
A = plocha průřezu
 = hustota vzduchu
v = rychlost jízdy







však vychází při A = 12 m2 a Cx= 0,4 odpor ve výši 2,2 kN při rychlosti 100
km/h. Nejdříve byl jako kompromis stanoven jízdní odpor čela vlaku na 1,6
kN při 100 km/h, což podle Wendeho odpovídá rozdílu mezi čtyřnápravovým
čelním vozidlem a jedním a půl článkem ucelené soupravy, po kalibraci
s odporovou funkcí podle výrobce (viz obrázek 151) pak byla použita
hodnota podle aerodynamického výpočtu (2,2 kN).
Pro výpočet aerodynamického odporu zbylé části vlaku byla jako jednotka
velikosti vlaku použita jeho hmotnost, která je také potřebná pro výpočet
valivého odporu, poplatků za použití železniční dopravní cesty atd. Podle
několika příkladů572,573,574,575,576,577,578,579 bylo předpokládáno, že jeden
čtyřnápravový vůz (průměr jednopatrového a dvoupatrového vozu,
zohledněna i větší hmotnost lokomotivy) nebo dva články ucelené soupravy
mají hrubou hmotnost 58t, což znamená průměrný aerodynamický jízdní
odpor jedné tuny vlaku 0,017 kN při rychlosti 100 km/h.
Pro výpočet valivého odporu bylo předpokládano, že třetina hmotnosti vlaku
spočívá na hnacích nápravách. Po kalibraci s odporovou funkcí podle
výrobce (viz obrázek 151) byly místo průměru, předpokládány maximální
hodnoty, průměrný valivý odpor jedné tuny vlaku proto činí 0,0022 kN.
Rychlost protivětru byla stanovena na 15 km/h. Teoreticky může sice vítr
zezadu ušetřit energii, prakticky ale způsobuje i boční vítr větší odpor a kvůli
závislosti odporu na druhé mocnině rychlosti způsobuje protivítr větší
spotřebu energie, než může ušetřit vítr foukající ve směru jízdy.

Vzorec pro jízdní odpor při rovnoměrné jízdě na vodorovné trati, upravený pro
potřeby v rámci této práce, zní:
FZu = fSpi[(vF+∆v)/v00]²
FG = fWZ0mZg+fWWimZ[(vF+ ∆v)/v00]²
přičemž:
FZu = jízdní odpor čela vlaku (spotřeba energie na vlkm)
FG = jízdní odpor ostatních částí vlaku (spotřeba energie na hrtkm)
fSpi = specifický jízdní odpor čela vlaku (2,2 kN)
vF = rychlost jízdy (v km/h)
∆v = rychlost protivětru (15 km/h)
fWZ0 = specifický valivý odpor jedné tuny vlaku (0,0022 kN)
fWwi = specifický aerodynamický odpor jedné tuny vlaku (0,017 kN)
mZ = hmotnost vlaku (ve t)
g = gravitační zrychlení (9,81 m/s2)
Pro kalibraci byly k dispozice materiály firmy Siemens580, obsahující příklady
grafů odporů 600 tunového osobního vlaku s lokomotivou Taurus (ÖBB 1116) a
elektrické jednotky Desiro EMG 312-1. Při prvnotním výpočtu se specifickým
odporem čel vlaku 1,6 kN při 100 km/h a průměrnými hodnotami pro specifický
valivý odpor odpovídal vypočítaný odpor v případě dlouhé klasické soupravy
grafu, uvedeného výrobcem, v případě elektrické jednotky je ovšem jízdní odpor,
v materiálech výrobce značně vyšší (cca o třetinu). Proto byly později stanoveny
pesimističtější hodnoty (vyšší odpor čel vlaků, větší specifický valivý odpor), čímž
byl rozdíl o něco zmenšen. Obrázek 151 ukazuje konečně použitou funkci ve
srovnání s údaji výrobce:
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Obrázek 151: Kalibrace odporové funkce vlaků dle informací výrobce hnacích vozidel. Zdroje:
581
Siemens , vlastní výpočty. Drobné nerovnoměrnosti grafů hodnot výrobce jsou způsobeny
ručním měřením hodnot z diagramu.

Spotřeba energie pro překonání sklonů je v podstatě velmi jednoduché
násobení sklonu hmotností vlaku a gravitačním zrychlením. Složitejší je
zohlednění faktu, že po každé jízdě „do kopce“ následuje jízda „z kopce“, čímž se
energie zase ušetří. Proto byl vypočítán potřebný sklon pro jízdu bez pohonu
dolů určitou rychlostí vlakem určité hmotnosti (urychlující sklon, viz tabulka 32):
potřebný spád pro jízdu dolů bez pohonu (promile):
rychlost jízdy hmotnost vlaku (t): 50
100 150
200
250
(km/h)
0
2
2
2
2
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

3
3

2
3

2
3

2
3

2
3

3
4
5
6
7

3
3
4
4
5

3
3
4
4
5

3
3
3
4
4

3
3
3
4
4

8
9
10
12
14
15
17
19
21

6
7
8
8
10
11
12
13
14

5
6
7
7
8
9
10
11
12

5
5
6
7
7
8
9
10
11

5
5
6
6
7
8
9
9
10

Tabulka 32: urychlující spády dle rychlosti a hmotnosti vlaků.

341

Přílohy
Vzhledem k tomu, že na hlavních tratích jsou zpravidla nasazeny kapacitnější
soupravy a i traťové rychlosti jsou vyšší, bylo jednotně předpokládano, že sklony
až 5 promile (včetně) jsou kompenzovány tím, že na jízdu dolů se ušetří tolik
energie, kolik je spotřebováno jízdou nahoru. Sklony větší, než 5 promille jsou
urychlující sklony, část sklonu, přesahující 5 promille při jízdě dolů již není
užitečná z hlediska úspory trakční energie a energie, spotřebovaná při jízdě
nahoru je (bez ohledu na případnou rekuperaci) ztracena. Na tratích, pro které
byly sklony již známy ze simulací jízdních dob, byly vypočítány průměrné sklony
bez ohledu sklonů do 5 promile a s odečtením 5 promile na úsecích se sklonem
větším než 5 promile a průměrného jízdního odporua kvůli těmto sklonům
(tabulka 33):
Trať

průměrný sklon průměrný jízdní odpor
(po odečtu 5 kvůli sklonům (kN/t =
promile)
MJ/tkm)
330 Břeclav - Přerov
0
0,000
343 Hodonín - Veselí nad
0
0,000
Moravou
254 Šakvice - Hustopeče
0
0,000
250 (Břeclav - Brno)
0
0,000
246 Břeclav - Znojmo
1,5
0,007
340 Brno - Veselí n.M.
2,6
0,013
244 Moravské Bránice –
4,4
0,022
Ivančice
250 Brno - Havlíčkův Brod
4,6
0,023
244-245 Střelice – Hevlín
5,1
0,025
240 Brno - Jihlava
6,5
0,032
Tabulka 33: Značné (urychlující) sklony a související
Jihomoravského kraje

jízdní odpory na vybraných tratích

Na ostatních tratích byl jízdní odpor ze sklonů odhadován podle těchto příkladů a
kopcovitosti terénu582.
Spotřebu energie pro rozjezd vlaků ze stanic a zastávek lze také teoreticky
jednoduše vypočítat jako kinetickou energii vlaku, jedoucího traťovou rychlostí.
Ve skutečnosti je ale i zde třeba odečítat jako kompenzace, že při brždění vlaku
před zastavením není spotřebovávána energie pro překonání jízdního,
aerodynamického a valivého odporu. Podíl tím ušetřené energie na celé kinetické
energii vlaku v případě brždění se zrychlením 0,6m/s² v souvislosti s traťovou
rychlostí a hmotností vlaku je zobrazen v tabulce 34:
podíl kinetické energie, kompenzované ušetřením jízdního
odporu před zastavením
traťová hmotnost vlaku (t): 50
100
150 200 250
rychlost
(km/h)
10
4%
4%
4% 4% 4%
20
5%
4%
4% 4% 4%
30
6%
5%
5% 5% 5%
40
7%
6%
5% 5% 5%
50
8%
6%
6% 6% 5%
60
9%
7%
7% 6% 6%
70
11%
8%
7% 7% 7%
80
13%
10%
8% 8% 8%
90
15%
11%
10% 9% 8%
100
17%
12%
11% 10% 9%
110
20%
14%
12% 11% 10%
a

Průměr obou směrů
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120
130
140
150
160

22%
25%
28%
31%
35%

16%
17%
19%
21%
24%

13%
15%
16%
18%
20%

12%
14%
15%
16%
18%

12%
13%
14%
15%
17%

Tabulka 34: Podíl kinetické energie, kompenzované ušetřením jízdního odporu před
zastavením

Pro zjednodušení následujícího výpočtu byl i zde pro každou rychlost stanoven
zvláštní podíl kompenzací, nebyla však zohledněna skutečná hmotnost vlaků,
avšak předpokládalo se, že kvůli lepšímu stavu důležitějších tratí jezdí nižšími
rychlostmi spíše menší a vyššími spíše větší soupravy. Proto byla stanovena pro
rychlosti do 60 km/h hmotnost vlaku 50t, od 70a do 90 km/h 100t, od 100 do 110
km/h 150t, od 120 do 130 km/h 200t a od 140 do 160 km/h 250t.
Za účelem zjednodušení výpočtů nebylo dále zohledněno, že aerodynamický
odpor je při rozjezdu díky menší rychlosti nižší, než při jízdě traťovou rychlostí a
také, že občas dochází k zastavením z provozních důvodů mimo stanice a
zastávky, nebo že vlak mezi dvěma zastávkami nedosáhne traťové rychlosti.
Také nebyly zohledněny nerovnoměrné traťové rychlosti či místní dočasná
omezení rychlosti. Nebylo počítano ani s možností úspory trakční energie tím, že
rezervy jízdních dob byly stráveny „na trati“ jízdou nižší než traťovou rychlostí.
Možnost rekuperace brzdné energieb je zohledněna tím, že v elektrické trakci
je ze spotřebované energie odečteno 37% spotřeby energie na překonání sklonů
i na rozjezd: Poměr brzdné síly elektrodynamické brzdy k celkové potřebné
brdzné síle byl odhadován na 50%, v případě jednotky ČD 471 + 071 + 971, se
kterou byly provedeny měření rekuperace583, činí tento ukazatel 30-70%584.
Pravděpodobnost, že přebytek elektrické energie bude odebrán jinými vozidly
nebo veřejnou distribuční síti, byl odhadnut na 80%, v případě výše uvedených
měření byla rekuperovaná energie sice odebrána téměř vždy, jednalo se však o
jednu z nejzatíženějších tratí na sítí SŽDC (Praha – Pardubice). Účinnost
přeměny energie v elektrickém hnacím vozidle byla odhadnuta na 92%, při
výpočtu bylo zohledněno i to, že energie je v podstatě přeměněna dvakrát: při
rozjezdu z elektrické na kinetickou a při zastavení zase z kinetické na elektrickou.
Hodnota 37% se vztahuje na spotřebu energie po odečtu kompenzací a počítá se
tedy jen s rekuperací energie, která již byla použita pro překonání jízdních odporů
při jízdě dolů nebo při zastavení vlaku. Podíl rekuperované energie na celkové
spotřebě energie činí v tomto případě 4-26% podle kategorie vlaku a úseku, což
je zcela reálné (měření na jednotce 471+071+971585 ukázala průměrný podíl
30%)

E.II

Definice oběhů - obecně

Podstatné prvky definice variant a výpočtu množstevních ukazatelů jsou oběhy. Jeden oběh je okružní
cesta, tvořená řadou úseků, které jsou projeté tam a zpět a čekáním na konečných stanicích.


Projeté úseky: pro každý z úseků, tvořících oběh bylo stanoveno:
o Jízda soupravy se strojvedoucím nebo průvodčím nebo bez: Jízda bez strojvedoucího
znamená, že souprava jede připojena za jinou a proto nemusí být obsazena
strojvedoucím. Pracovní hodiny personálu byly počítány tak, že i strojvedoucí jede v
“nekonečném” oběhu, v kterém je v průběhu dne pro přestávky nebo na konci směny
vystřídán jiným strojvedoucím. To znamená, že když strojvedoucí čeká na uzlové stanici
na skupinový vlak, jehož část jede dál po odbočné trati, je to plnohodnotná pracovní
doba, nikoliv přestávka, stejné časy, kdy strojvedoucí jede v soupravě, která je například
připojena k jiné soupravě. V ojedinělých případech musel být zohledněn i případ, že

a

Traťové rychlosti byly předpokládany v celých desítkách km/h
Současně není na tratích SŽDC, elektrizovaných střídavou trakční soustavou, možné rekuperovat
brzdnou energii. Jedná se ale spíše o legislativní a smluvní problém, proto je autorem předpokládáno
řešení až do horizontu práce. Aspoň na koridorových tratích lze očekávat i určitý tlak k umožnění
rekuperace z Evropské Unii (technické specifikace pro interoperabilitu).

b
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strojvedoucí musí v rámci svého oběhu jet vlakem do výchozí stanice dalšího vlaku.
Prodloužení pracovní doby o přestávky, čas pohotovosti před začátkem směny atd bude
zohledněno až při výpočtu nákladových sazeb. Možné nasazení průvodčích bylo sice
výpočetně podobně jako u strojvedoucích zohledněno, vyšlo se však z toho, že všechny
předměstské a regionální vlaky budou jezdit bez průvodčích a že průvodčí v případných
integrovaných rychlících nebudou financováni z rozpočtu regionální dopravy.
o Jízda jako čelního vozidla ve vlaku: Tím je pro výpočet spotřeby energie
(aerodynamický odpor čela vlaku), poplatků za použití železniční dopravní cesty
(poplatek za řízení provozu) a celkový provozní výkon vyjádřen ve vlakokilometrech,
zohledněn, zda jede souprava v čele vlakua, nebo připojena ve smyslu skupinového
vlaku nebo zesílení kapacity ve špičce.
o Jízda se zapnutým spalovacím motorem: Tím je v případě hybridního pohonu nebo
smíšených souprav vypočítáno rozdělení potřebné koncové energie na elektrickou a
motorovou. Také je tím umožněno početní zohlednění doby běhu motoru, i když nakonec
nebyla nalezena možnost výpočtu nákladů na údržbu motoru v souvislosti s jeho dobou
běhu.
o Jízda motorovým pohonem pod trolejí: Tím je výpočetně umožněno zohlednění
větších poplatků za jízdy činných motorových vozidel pod trolejí a vyloučena možnost
rekuperace brzdné energie na elektrizovaných tratích.
Úvraťové doby: Suma jízdních dob jednotlivých úseků a čekacích dob na obratových stanicích
představuje dobu oběhu. Čekací doby na obratových stanicích byly posouzeny jako úsek s
nulovou délkou, ale s významem pro počet potřebných vozidel, pro pracovní dobu strojvedoucích
a případně pro dobu běhu spalovacího motoru. Minimální doba obratu byla stanovena na čtyři
minuty.586,587
Druh nasazených vozidel: Na jednom oběhu jede vždy určitý počet vozidel stejné kapacity a
stejného pohonu (elektrický, motorový nebo hybridní) v kruhu. Přípustné kapacity vozidel (místa
k sezení) byly stanoveny následovně:
o 45 míst jako dvounápravový motorový vůz (jen motorové a hybridní vozy, většinou
nasazeny jen v případě skupinových vlaků a přizpůsobení kapacity vlaků na časové
kolísání poptávky)
o 65 míst jako čtyřnápravový motorový vůz, například ČKD Dm12588 nebo řada 5047
ÖBB589, většinou také jen s motorovým nebo hybridním pohonem
o 80 míst (například RegioSprinter) 590
o 100 míst (například Talent, motorová verze v provedení řady 643.2 DB)591
o a dále ve stupních po 25 místech (postupné zvyšování počtu článků jednotek či vozů
klasických souprav, různé velikosti vozů, patrové nebo obyčejné vozy atd.)
o Pro vozidla vlakotramvají bylo podle některých příkladů592 předpokládano, že jedna
souprava měří 35m a nabízí 90 míst k sezení. Počítá se i s nasazením dvojitých souprav.
Vzhledem k očekávaným velkým odchylkám v odhadu budoucího zatížení a denních variací,
bylo počítano s nejvýše 10 stojícími cestujícími na vlak (a to zpravidla jen na krátkém úseku
bezprostředně před městem), jinak by měla kapacita vždy stačit k sezení.
Podle několika příkladů593,594,595,596,597,598,599,600 byla stanovena průměrná hmotnost soupravb
jednotlivých druhů na jedno místo k sezení a tím byla odhadnuta hrubá hmotnost souprav pro
výpočet poplatků za použití železniční dopravní cesty a pro spotřebu energie. Podle vzorce
pro výpočet poplatků za použití železniční dopravní cesty601 bylo počítano s tím, že každé
místo k sezení je obsazeno osobou o váze 80kg.
Na svazcích Jihovýchod, Jihozápad a Břeclav – Hodonín jsou v některých variantách
předpokládána menší vozidla, než jsou v současné době – podle zkušeností autora –
vyrobena: Motorové nebo hybridní vozy s kapacitou 45 míst (odpovídající dvounápravovém
motorovém vozu, například jako řada 810), elektrické vozy s kapacitou 65 míst. S vyjímkou
ojedinělých případů, kde lze počítat s nasazením vozů ř. 810 i po horizontu práce (např.
nasazení na krátkých tratích menšího významu jako Hrušovany n.J. – Laa), byly tyto varianty
zvlášť označeny.

a

V podstatě nezáleží na tom, která část soupravy jede jako první, zejména jde o to, aby v soupravě,
sestavené z více části, byla jedna část počítána jako čelo soupravy.
b
Pokus sestavit nelineární souvislost kapacity a hmotnosti vozidel vzhledem k tomu, že některá trakční a
ostatní pomocná zařízení mohou být potřebná nezávisle na kapacitě soupravy, byl neúspěšný: Nebyla
nalezena žádná důvěryhodná korelace mezi velikostí soupravy a hmotností na místo k sezení.
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Interval: Interval je čas mezi dvěma odjezdy vlaků ve stejném směru. Doba oběhu (Suma
jízdních dob všech úseků tam a zpět plus čekací doby na konečných stanicích) musí být dělitelná
intervalem.
Provozní doba: Provozní doba je doba od začátku do konce provozu. Provozní doba může být
výpočítána různě, neboť ve skutečnosti jsou začátky a konce provozu různé podle směru a
stanic. Na konečných stanicích na venkově je zpravidla nejdřívější první odjezd ráno do města a
nejpozdější poslední příjezd večer z města, naopak však nejpozdější první příjezd z města ráno a
nejdřívější poslední odjezd do města večer. Pro definice oběhů byla průměrná provozní doba
počítána tak, jako by všechny soupravy, které jezdí v oběhu, se večer současně zastavily a ráno
se zase současně rozjely, jak je vidět na obrázku 152. Provozní doba ve smyslu času mezi
prvním a posledním odjezdem ve stejném směru je vždy o jeden interval kratší, než vypočetní
provozní doba:

Obrázek 152: Výpočetní provozní doba, doba oběhu a interval v případě stejných provozních dob v obou
směrech a při současném zastavení všech souprav v oběhu

Pravidlo, že poslední odjezd minus první odjezd je výpočetní provozní doba minus interval platí i
když ve skutečnosti se nezastaví všechny soupravy ve stejném okamžiku, ale dojíždějí ještě do
konečné stanice tratě, ale celkový počet jízd ani provozní výkon ve vlakokilometrech se v tom
případě neměni.
Pokud je doba oběhu dělitelná intervalem sudého násobku (to znamená sudé číslo souprav
v oběhu), a že na každém konci tratě zůstáva přes noc polovina počtu souprav, je doba mezi
prvním odjezdem a posledním příjezdem na konečných stanicích výpočetní provozní doba
minus interval plus půl doby oběhu (viz obrázek 153 nahoře). V případě lichého čísla souprav
v oběhu (viz obrázek 153 uprostřed) to platí v průměru obou konečných stanic. Stejná situace
jako v případě lichého čísla souprav v oběhu nastane, když je jízdní řád tvořen tak, že všechny
soupravy zůstavají přes noc na venkově, aby nabídly co nejdřívější odjezd do města (zpravidla
do práce) a co nejpozdější z města (například po divadle). Provozní doba od prvního odjezdu do
posledního příjezdu může v tom případě být na mimoměstském konci tratě maximálně o jednu
dobu oběhu delší, než ve stanici ve městě (viz obrázek 153 dole). I v tomto případě platí na obou
koncích tratě výše uvedené pravidlo, že poslední odjezd minus první odjezd je výpočetní
provozní doba minus interval a to je na městském konci tratě i doba mezi prvním příjezdem a
posledním odjezdem.
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Obrázek 153: Výpočetní provozní doba, doba oběhu a interval v případě přenocování souprav na jedné nebo
dvou konečných stanicích nebo v případě lichého čísla souprav v oběhu.

Výpočetní provozní doba byla stanovena jednotně na 18 hodin. Důvodem je značné
zjednodušení výpočtů, neboť pokud by byly použity kratší provozní doby na vedlejších, nebo od
města vzdálenejších úsecích, bylo by v případě přímých linek velmi složité zohlednit, že první a
poslední vlaky mají odlišný oběh s ukončením již na půlce tratě nebo na uzlové stanici. Jednotná
provozní doba není tak nereálná, jak se na první pohled zdá: Nejslaběji zatížené tratě, s v
současnosti krátkou provozní dobou, budou do horizontu práce bez osobní dopravy (Boskovice –
Velké Opatovice, Vranovice – Pohořelice, Ivančice – Oslavany) nebo na na nich bude
infrastruktura zlepšena a doprava zhuštěna (Šakvice – Hustopeče, Moravské Bránice – Ivančice,
Tišnov – Nedvědice). Obecně je záměrem kraje a KORDISu dosáhnout na větším podílu sítě
taktovou dopravu s dlouhou provozní dobou. 602 I výše uvedená souvislost, že pro většinu cest
rozhodující provozní doba od příjezdu do města do odjezdu z města je tím delší, čím je hustější
interval, znamená lepší podmínky na příměstských tratích. Při půlhodinovém taktu činí doba mezi
prvním příjezdem do Brna a posledním odjezdem 17 hodin a 30 minut, to může znamenat
například první příjezd v 5.30 (začátek práce v 6.00) a poslední odjezd v 23.00 (konec
divadelních představeni ve 22:30). V současnosti jsou provozní doby o něco delší (první příjezd
často již v 5:00), i v Generelu dopravy je uvedeno spíše 19 hodin603, není však jasné, jak je tato
provozní doba počítána. Je ale nutno uvést, že skutečné úvraťové doby v Brně oproti výše
uvedeným příkladům prodlouží provozní dobu, a že jednotná lichá provozní doba (19 hodin) by
způsobila početní složitosti tím, že není dělitelná dvouhodinovým intervalem.
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Postup na hranicích kraje: Region jako Jihomoravský kraj samozřejmě nemůže být vnímán
jako izolovaný. Výběr varianty jizdního řádu a provozu ovlivňuje náklady i kvalitu dopravy v
sousedních krajích. To bylo jednak zohledněno tím, že v současných jízdních řádech byly
zkoumány nadregionální prvky integrovaného taktu (viz příloha B.IV), jinak byl zvolen následující
postup pro minimalizaci možného efektu, že určité varianty budou pro Jihomoravský kraj
efektivnější, pro sousední kraje však méně výhodné:
o V případě, že se celá trať nebo oběh nachází na území JMK není žádný problém
o Ve některých případech se křižují vlaky ve stanici přesně na hranici kraje, takže se může
počítat s tím, že tam vlaky mají úvrať, i když pokračování do sousedního kraje by bylo
logictější i atraktivnější. V takovém případě je možné počítat i s kratší než technicky
potřebnou dobou obratu.
o V ostatních případech byly vytvořeny oběhy vždy až do skutečné konečné stanice mimo
Jihomoravský kraj (například Přerov, Olomouc, Kúty, Okříšky), nebo až do nejbližší

Přílohy
stanice křižování (zpravidla symetrický uzel integrálního taktu). Úseky byly tvořeny tak,
aby každý úsek ležel celý v jednom krajia a podle délek a jízdních dob úseků byl
vypočítán podíl času, který souprava straví na území Jihomoravského kraje a podíl
vzdálenosti, kterou na něm ujede. Potom byly všechny ukazatele, které jsou závislé na
čase (pracovní doby, potřebné počty vozidelb atd.) zúčtovány podle podílu času v kraji,
ukazatele, které jsou závislé na ujetém výkonu (například spotřeba energie, poplatky za
použití železniční dopravní cesty atd.) byly rozděleny podle podílu vzdálenosti v kraji.
Přitom byly počítány jen časy jízdy, nikoliv doby obratu, aby kraj nebyl znevýhodněn
v případě, že vlak má dlouhou dobu obratu v jednom kraji a krátkou v sousedním. U
skupinových vlaků a v případě, že souprava je jen v části svého oběhu jako vedoucí
vozidlo a obsazena strojvedoucím, byly čelní a strojvedoucím obsazené vozy přiděleny
tak, aby odpovídaly co nejlépe skutečnému rozdělení vlakových výkonů mezi kraji.
Odchylky v pracovních dobách strojvedoucích, které měly být v různých variantách
faktické stejné a vznikly jen kvůli odlišným rozdělením mezi kraji, dosáhly 1-4%. Kromě
toho byly při rozdělení množstevních ukazatelů mezi kraji zanedbány rozdíly mezi
jednotlivými úseky co se týče například energetické náročnosti. Případné odchylky
skutečných dob obratu na konečných stanicích, které mohou vzniknout tím, že linky jsou
delší, než se předpokládalo, pravděpodobně nemají velký vliv na celkové náklady: ukázal
se neočekávaně malý vliv oběhové rychlosti na celkové náklady (viz výsledky 5.2.3.3.3,
5.3.3.3.3, 5.4.3.3.3, 5.5.3.3.3, 5.6.3.3.3 a 5.7.3.3.3).


Integrace rychlíků do regionální dopravy: Na všech svazcích tratí bylo aspoň v některých
variantách počítano s integrací rychlíků do systému regionální dopravy, to znamená, že jsou
plánovány přípoje při použití rychlíků pro cesty uvnitř regionu (zpravidla mezi vedlejšími tratěmi a
městem), občas jsou vedené i skupinové rychlíky, jejichž část pokračuje jako osobní vlak na
vedlejší trať nebo na periferní úsek hlavní tratě. Často bylo počítáno s tím, že dvouhodinový takt
rychlíků je doplněn spěšnými vlaky na hodinový nebo půlhodinový takt. Oběhy těchto rychlíků
byly počítány jako prostorově omezené na kraj resp. svazek tratí, případně do stanice křížení v
sousedním kraji (viz postup na hranici kraje), někdy ale i na poslední stanici, kde rychlík
zastavuje ještě uvnitř kraje, jestliže příští zastavení již nemá význam pro regionální dopravu.
Spotřeba energie kvůli jízdnímu odporu čela vlaku, poplatek za řízení provozu (vztahuje se na
ujetý výkon ve vlkm) a náklady na strojvedoucí byly tímto způsobem plně naúčtovány regionální
dopravě. Potřebná kapacita těchto rychlíků byla také počítána jen z předpokládaného zatížení
v regionální dopravěc, proto jsou zde uvedeny také nerealisticky malé soupravy (například
elektrické jednotky s kapacitou 65 nebo dokonce 45 míst). Bylo předpokládano, že náklady na
ostatní vozidla a ostatní hmotnosti vlaku nejsou hrazeny z rozpočtu regionální dopravy. Takový
postup je nejrealističtější v případě, že rychlík je skupinový vlak, který je v oblasti kraje posílen
pro regionální a předměstskou dopravu. V případě, že má v celé trase stejně dlouhou soupravu,
mohou být skutečné náklady vyšší, jestliže je vlak nejvíce obsazen kolem Brna a proto musí být
kapacitnější souprava v celé trase, nebo nižší, pokud má vlak vyšší kapacitu kvůli více zatíženým
úsekům. Ve variantách bez integrace rychlíků bylo počítano s geograficky stejně
omezeným oběhem rychlíku v Generelem dopravy předpokládaném intervalu, avšak jen se
sníženým počtem regionálních cestujících, který je způsoben chybějícími přípoji. V obou
variantách (s nebo bez integrace rychlíků) bylo počítano s tím, že cestování rychlíky na jízdní
doklady IDS JMK je povoleno.

a

Skutečná hranice kraje leží přirozeně mezi dvěma zástavkami. Jako hraniční zastávka byla zpravidla
počítána poslední na území Jihomoravského kraje, v ojedinělých případech byly zanedbány o trochu
delší úseky. Například stanice Zastávka u Brna, která se má stát konečnou stanicí pro část
předměstských vlaků, byla počítána jako hranice kraje, která je ve skutečnosti až za zastávkou Vysoké
Popovice.
b
Tím se může ve výpočtu vyskytnout počet vozidel i mimo celá čísla.
c
„Regionální dopravou“ se zde rozumí cesty uvnitř kraje s vyjímkou svazku tratí Jihozápad (včetně cest
do a z Náměšťe nad Oslavou) a Břeclav – Hodonín (včetně cest do Starého Města u Uherského
Hradiště.), neboť na těchto tratích lze počítat se značným počtem denních cest přes hranici kraje do
Jihomoravských středisek.
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E.III

Definice oběhů v podvariantách s časovým přizpůsobením přepravní
kapacity

Byly vytvořeny následující typy variant jízdního řádu a provozu s přizpůsobením přepravní kapacity na
denní variace zatížení:




Přízpůsobení intervalů
Přízpůsobení kapacity jednotlivých vlaků na konečných stanicích
Přízpůsobení kapacity jednotlivých vlaků na cestě (na mezilehlých stanicích)

Byly vytvořeny varianty i s kombinací (přízpůsobení intervalů a kapacit jednotlivých vlaků). Ve většině
variant bylo časové přízpůsobení přepravní kapacity definováno základnými a doplňkovými oběhy:
Základní oběhy představují soupravy, jedoucí po kruhu celou provozní dobu, doplňkové oběhy jsou však
časově omezeny na špičky (viz obrázek 154)

Obrázek 154: Základní a doplňkové oběhy v případě přízpůsobení intervalů (nahoře) a kapacit jednotlivých vlaků (dole).

Doplňkové oběhy jsou v případě přizpůsobení intervalů vedeny soupravami, obsazenými strojvedoucím a
představujícími čelní vozidla, v případě přízpůsobení kapacity jednotlivého vlaku pouze přípojnými
soupravami bez strojvedoucího.
V některých variantách nebylo přizpůsobení přepravní kapacity návrženo, tak, že celý vlak (přizpůsobení
intervalů) nebo část vlaku (přízpůsobení kapacit jednotlivých vlaků) mimo špičku vůbec nejede, avšak že
projíždí jen část oběhu. Takové varianty byly zohledněny tvořením „negativních“ oběhů, popisujících
vynechané výkony. Základní oběh má zatím celodenní provozní dobu, negativní má provozní dobu mimo
dopravní špičky, v případě jednosměrných špiček prodloužena o jednu dobu (negativního) oběhu.
Základní a negativní oběh jsou potom sečteny tak, že základní oběh definuje potřebný počet a vlastnosti
vozidel, všechny ostatní ukazatele jsou počítány jako základní minus negativní oběh. Bylo pečlivě
zohledněno, jak definovat negativní oběhy tak, aby odpovídaly skutečným oběhům vozidel a personálu
mimo špičku.
Nejdříve bylo v diagramech denních variací vyměřeno, v kterém čase dne, v kterém směru na příslušném
oběhu nestačí kapacita menší soupravy nebo přepravní kapacita v případě delšího intervalu. Vzhledem
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k tomu, že funkce denní variace byla vypočítána jako klouzavý průměr, i pro snížení rizika nasazení příliš
malých souprav, byla doba, kde je zesílení kapacity potřebné, měřena s přesností na půl hodiny a obě
špičky (ranní i odpolední) o půl hodinu prodlouženy a případně zaokrouhleny nahoru tak, aby byly
dělitelné intervalem. Jako provozní doba doplňkových oběhu pak byla stanovena suma dob ranní a
odpolední špičky, v případě jednosměrných špiček (ráno z regionu do Brna a odpoledne zpět) však byla
odečtena jedna doba oběhu, k zohlednění faktu, že soupravy mohou přes poledne zůstat v Brně, a přes
noc na konečných stanicích v regionu:

Obrázek 155: Doplňkový oběh pro zesílení přepravní kapacity ve špičkách.

V případě půlhodinového intervalu a doby oběhu 90 minut trvá na obrázku 155 ranní špička 2,5 hodiny,
odpolední tři hodiny.a Výpočetní provozní doba doplňkového oběhu je proto 5,5h minus 1,5h = 4h.
Přestože provozní doba 4 hodiny není dělitelná dobou oběhu 1,5 h, je správně, že soupravy v průměru
projedou oběh 2 2/3 krát denně: modrá a zelená souprava 3 krát, červená pouze dvakrát.
V případě obousměrných špiček (například mezi zhruba stejně velkými městy Břeclaví a Hodonínem
nebo mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou) nebyla odečtena doba oběhu. Když špička trvá méně, než
dobu oběhu, byla provozní doba doplňkových oběhů stanovena ručně tak, aby odpovídala skutečně
potřebnému počtu jízd. Tento případ, kdy potřebný počet souprav je pro doplňkový oběh menší, než pro
základní, byl ale pozorován jen v ojedinělých variantách.
Ve ojedinělých případech byly vytvořeny velmi dlouhé a komplikované oběhy, kde je doba oběhu rovna
provozní době a intervalu a počet potřebných souprav byl definován několika stejnými oběhy.

E.IV

Výpočet množstevních ukazatelů pro varianty uvnitř jednoho svazku

E.IV.a

Ukazatele dle oběhu

Následující ukazatele byly vypočítány ze součtu hodnot jednotlivých úseků a úvraťových dob, případně i
z intervalů a z provozní doby a vztahují se na jeden den:









E.IV.b

Počet potřebných vozidel
Ujetá vzdálenost (jako čela vlaku, rozhodující pro celkový provozní výkon ve vlakokilometrech)
Ujetá vzdálenost (souprava, rozhodující pro opotřebení vozidel)
Ujetá vzdálenost se zapnutým motorovým pohonem
Doba běhu motorového pohonu
Spotřeba koncové energie, vyrobené přímo spalovacím motorem na palubě vozidla
Spotřeba koncové energie, obdržené z trolejového vedení
Pracovní doba strojvedoucích
Poplatky za použití železniční dopravní cesty
Ukazatele dle varianty

Ukazatele dle varianty jsou již počítány za týden. Vzhledem k tomu, že hledání funkce týdenní variace a
tvorba různých variant provozu o víkendech, by nebylo v rámci této práce proveditelné, bylo
předpokládano, že ujeté výkony a pracovní doby atd. v týdnu odpovídají 6,5 krát příslušným denním
ukazatelům, vztahujícím se na jeden pracovní den. Ve schématu předpokládáných intervalů v pracovních
a

Doba špičky musí být o jednem interval délší, než čas mezi prvním a posledním odjezdem zesíleného
vlaku – jestliže je celkem potřebný jeden zesílený spoj, činí doba špičky jeden interval, nikoliv nula hodin.
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a volných dnech na jednotlivých linkách podle Generelu dopravy je tento úkazatel 6,33604, týdenní
zatížení vlaků je současně v průměru cca. 6,7 násobku zatížení pracovního dne605.


Následující ukazatele jsou vypočítány jako suma ukazatelů jednotlivých oběhů jedné varianty:
o Počet potřebných vozidel dle druhů vozidel
o Ujetá vzdálenost podle druhu vozidla
o Ujetá vzdálenost se zapnutým spalovacím motorem podle druhu vozidla
o Doba běhu spalovacího motoru podle druhu vozidla
o Potřebný počet míst (Suma všech potřebných vozidel)
o Provozní výkon ve vlakokilometrech
o Provozní výkon ve místokilometrech
o Provozní výkon ve hrubých tunokilometrech
o Místokilometry, ujeté se zapnutým motorovým pohonem
o Doba běhu spalovacích motorů (multiplikována kapacitou vozidla o 100 místech)
o Spotřeba koncové energie z motoru
o Spotřeba koncové energie z troleje
o Pracovní doba strojvedoucích
o Pracovní doba průvodčích
o Poplatky za použití železniční dopravní cesty



Doplňkově byly ještě určeny následující ukazatele pro každou z jednotlivých variant:
o

a

Potřebná pracovní doba posunovačůa: V rámci této práce se předpokládá, že buď jsou
nasazena vozidla s automatickým spřáhlem, nebo ucelené jednotky či obousměrné
soupravy s řídícím vozem, jejichž není v průběhu dne přizpůsobována. To znamená, že
v běžném provozu není potřeba ruční spřáhování. Pracovní doba strojvedoucích na
odstavení souprav byla zanedbána, co se týče odstavení mezi koncem a začátkem
provozní doby, neboť nelze očekávat, že má značný podíl na celkové pracovní době, ani
že se odlišuje dle variant. V případě přizpůsobení kapacity vlaků na časové kolísání byla
pracovní doba pro odstavení souprav přes den zohledněna následovně:
 Část soupravy může být odstavena bez doplňkové pracovní doby strojvedoucích,
jestliže je odstavena na konečné stanici vlaku a může tam být odstavena přímo u
nástupiště, na kterém se vlak obrací, nebo pokud je doba obratu dostatečně
dlouhá na to, aby strojvedoucí stihl jízdu na odstavnou kolej a zpět. Možnosti
odstavení u nástupiště a případné vzdálenosti k odstavným kolejím byly
posouzeny podle ortofotomapy.606
 V ostatních případech bylo nutno počítat s dalším strojvedoucím, který má za
úkol pouze odstavování vozidel. V případě konečných stanic, kde strojvedoucí
vlaků nestihnou v rámci doby obratu odstavit část soupravy (hlavně Brno hl.n. a
konečné zastávky vlakotramvají na Mendlově a Konečného náměstí a ulici
Zemědělské), je pracovní doba těchto strojvedoucích zpravidla na konci ranní a
na začátku odpolední špičky a trvá aspoň dvě doby oběhu: Dopoledne je to čas,
než je z každé soupravy v oběhu část odpojena a odstavena v depu, odpoledne
do doby než se všechna dodatkové vozidla přípojí na všechny soupravy v oběhu.
V případě, že soupravy jsou děleny na více než dvě části, může být pracovní
doba posunujících strojvedoucích až vícenásobná. Často se však doby zesílení
překrývají tak, že někdy jsou připojovány nebo odpojovány hned dvě jednotky,
což samozřejmě zkrátí pracovní dobu toho posunujícího strojvedoucího.
V případě, že kapacita vlaků je přizpůsobována na cestě, nemůže být část
soupravy odstavená vlakovým strojvedoucím neboť taková manipulace by
vyžadovala pobyt, který není proveditelný ve smyslu jízdních dob a dodržování
taktového jízdního řádu. (viz doporučení pro výrobce kolejových vozidel v kapitole
8.2) Zvláštní strojvedoucí pro posun má jako pracovní dobu celou provozní dobu
doplňkového oběhu a to bez odečtu doby oběhu (viz doplňkové oběhy), neboť
musí v celé době špičky odpojovat doplňkovou soupravu od vlaků, jedoucích
v jednom směru a zase připojovat na vlaky jedoucí v opačném směru. Na konci
ranní a na začátku odpolední špičky však musí posunovat s vozidly mezi
nástupišti a odstavnými kolejemi.

Jako posunovače se tedy rozumí posunující strovjedoucí, klasické posunovače nejsou díky
automatickým spřahlům potřebné.

350

Přílohy
Posunující strojvedoucí jsou zejména na venkovních stanicích přirozeně spíše
nefektivně nasazenou pracovní sílou: musí jednou za hodinu nebo půlhodinu
odvézt vozidlo na odstavnou kolej resp. připojit vozidlo na vlak v protisměru a
čekat na příští vlak. V České Republice zatím není jasně definováno, čí úloha je
posun: V prohlášení o dráze607 se píše: „Jednotlivé požadavky dopravců na
poskytnutí služeb plní nebo zprostředkuje provozovatel dráhy celostátní a každý
provozovatel dráhy na dráhách regionálních.“ Je sice uvedeno, že žádný
dopravce nesmí být znevýhodněn, přesto nejsou ani v prohlášení o dráze, ani na
stránkách provozovatele608 dráhy stanovené žádné poplatky za služby posunu,
ani autor nedostal na dotaz o výši těchto poplatků od provozovatele dráhy
odpověďa.
K tomu není známo, na kterých stanicích jsou Českými drahami neustále
zaměstnáni posunovači, ani zda jsou zaměstnanci Českých drah považováni za
zaměstnance ČD jako dopravce nebo jako provozovatele dráhy. V případě, že
jsou zaměstanci dopravce je reálné, že ještě nebylo často nutno, aby
provozovatel dráhy zprostředkoval nebo poskytl a zpoplatnil posunové služby:
Externí dopravci na síti Českých drah zpravidla vedou ucelené nákladní vlaky,
veškerý posun se pravděpodobně odehrává na soukromých vlečkách jejich
zakázníků.
K docílení realistických nákladů bylo předpokládano, že nedojde k neefektivním
řešením, že na jedné stanici působí vedle sebe nevytížení posunující
zaměstnanci dvou nebo více dopravců: Nebo veškerá doprava bude nadále
provozovaná Českými drahami, nebo bude nalezen efektivní a nediskriminační
režim posunu pro všechny dopravce. Pro zohlednění, aby posunující strojvedoucí
mezi dvěma osobními vlaky mohli vykonávat jiné práce, byly všechny stanice,
kde dochází k odstavování vozidel, roztříděny na uzlové a neuzlové malé, střední
a velké b a podle třídy tratě (regionální, celostátní, evropská); třídění je vidět
v tabulce 35.
Stanice
Boskovice
Letovice
Skalice n.S.
Blansko
Hustopeče
Břeclav
Vranovice
Šakvice
Hrušovany u Brna
Zastávka u Brna
Moravský Krumlov
Náměšť nad Oslavou
Miroslav
Hrušovany nad Jevišovkou
Šumná
Znojmo
Okříšky
Ivančice
Třebíč
Kuřim
Tišnov
Bystřice nad Pernštejnem
Křižanov
Vyškov

Třída stanice
střední neuzlová regionální
střední neuzlová evropská
střední uzlová evropská
střední neuzlová evropská
malá neuzlová regionální
velká uzlová evropská
střední neuzlová evropská
střední uzlová evropská
střední uzlová evropská
střední neuzlová celostátní
střední neuzlová regionální
střední neuzlová celostátní
střední neuzlová regionální
střední uzlová celostátní
střední neuzlová regionální
velká uzlová celostátní
malá uzlová celostátní
malá neuzlová regionální
střední neuzlová celostátní
střední neuzlová celostátní
střední uzlová celostátní
střední neuzlová regionální
střední uzlová celostátní
střední neuzlová celostátní

a

To samé platí pro zpoplatnění odstavování vlaků, bylo však předpokládáno, že náklady za použití
odstavných kolejí jsou zanedbatelné oproti ostatním nákladům.
b
Velikost stanice byla posouzena nejen podle rozsahu kolejiště, ale i podle toho, zda jsou v obvodu
stanice nákladiště nebo odbočují vlečky
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Prostějov
Blažovice
Slavkov
Nesovice
Kyjov
Veselí nad Moravou
Hodonín
Strážnice
Vrbovce
Lipov
Čejč
Židlochovice
Mikulov
Brno hl.n.
Mendlovo náměstí
Konečného náměstí

střední uzlová celostátní
velká uzlová celostátní
střední neuzlová celostátní
malá neuzlová celostátní
střední uzlová celostátní
velká uzlová celostátní
střední uzlová evropská
střední uzlová regionální
Malá neuzlová regionální
Malá neuzlová regionální
Malá uzlová regionální
Malá neuzlová regionální
střední neuzlová celostátní
Brno
Brno
Brno

Tabulka 35: třídění stanic, variantně určené k dělení a posilování souprav.

Dále bylo předpokládano, že čas, kdy strojvedoucí není zaměstnán
odstavováním souprav osobní dopravy, může být do následující míry použit pro
jiné práce, například posun nákladních vlaků nebo osobních vlaků dálkové
dopravy nebo dopravy na jiném svazku tratí či mimo Jihomoravský kraje (tabulka
36):
Kategorie stanice
malá neuzlová celostátní
malá neuzlová regionální
malá uzlová celostátní
malá uzlová regionální
střední neuzlová celostátní
střední neuzlová evropská
střední neuzlová regionální
střední uzlová celostátní
střední uzlová evropská
střední uzlová regionální
velká uzlová celostátní
velká uzlová evropská
Brno

Použitelný podíl
čekacích dob
15%
10%
20%
15%
30%
40%
20%
45%
50%
40%
60%
80%
100%

Tabulka 36: Odhad možnosti využití čekacích dob posunujících strojvedoucích regionální
dopravy, použitelných pro jiné služby dle kategorie stanice.
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o

Přitom je třeba brát v úvahu, že může nastat i opačný případ, že není třeba
zaměstnávat zvláštní strojvedoucí, protože na stanici už pracuje strojvedoucí,
který má dostatek volné pracovní kapacity.
Pracovní doba pro odstavení soupravy byla stanovena pro všechny stanice mimo Brna
na čtyři minuty. Pro odvoz soupravy z Brna hl.n. do zhruba 1 km vzdáleného budoucího
odstavného nádraží bylo předpokládáno 15 minut (v průměru 6 minut, než může
souprava odjet, 2 minuty jízdy a 7 minut jízdy zpět na služebním jizdním kole). Pro
všechny linky vlakotramvají bylo předpokládano odstavování souprav ve vozovně
Pisárky, pro jízdu tam bylo předpokládáno 15 minut (včetně jízdy zpět pravidelným
tramvajovým spojem) z Mendlova náměstí, 38 minut z Konečného náměstí a 50 minut ze
zastávky Zěmědělská.

o

Variantně specificky potřebné úpravy železniční infrastruktury:
 Prodloužení nástupišť v železničních stanicích a zastávkách: následně bylo
zkoumáno, zda stávající, nebo v blízké budoucnosti díky plánovaným úpravám
očekavatelné délky nástupišť jsou dostatečné pro všechny varianty:
 Měření v ortofotomapách609: Zpevněná nástupiště a nástupiště s černobílou pruhovanou nástupní hranou jsou na ortofotomapě dobře vidět a
moho být příslušnou aplikace změřena, nikoliv sypaná nástupiště, která
nelze od ostatní plochy kolejiště rozlišit.
 Vlastní pozorování nasazených vlaků (se zohledněním, v kterých
stanicích a zastávkách tyto vlaky zastavují)
 Hledání snímků určitých vlaků na stránkách železničních fandů610,611
 Dotaz u Správy železniční dopravní cesty612
Výsledkem je, že délka nástupišť bude do horizontu práce jen v jedné stanici
značně kratší, než bude pro některé varianty potřebné: Ve stanici Hustopeče činí
pouhých 50 metrů, potřebná délka je však až 130 metrů.
 Zdvoukolejnění traťových úseků: Některé varianty vyžadují zdvoukolejnění
určitých úseků pro křižování vlaků. Jde o případy, kde bez toho není možné
dodržovat jízdní řád a přípoje příslušné varianty.
 Nové výhybny: Jestliže na místě potřebného křižování vlaků je jednokolejná
zastávka, počítá se s přestavbou zastávky na výhybnu.
 Nové traťové úseky: Jsou uvažovány na svazcích Severovýchod (Křenovická
spojka) i Břeclav – Hodonín (přeložka tratě Hodonín – Mutěnice přes Dubňany,
drobná přeložka u obce Svatobořice - Mistřín). Obnova tratě Hrušovany u Brna –
Židlochovice je předpokládána pro všechny varianty a proto nemusí být
zohledněná jako variantně specifická investice. Případná výstavba Boskovické
spojky může sice přispět k zatraktivnění železniční dopravy, nezmění však
podstatně provozní koncepci a proto není variantně specifickou výstavbou
infrastruktury.
 Elektrizace traťových úseků: je uvažována pro varianty vedení přímých linek na
současně neelektrifikované vedlější trati.

o

Potřebné variantně specifické výstavby tramvajové infrastruktury:
 Přechodové tratě pro vlakotramvaj
 Odstavné koleje pro vlakotramvaja: U každé konečné zastávky vlakotramvají ve
městě bylo počítano s výstavbou dvou kusých kolejí (jedna pro každou linku) o
délce dvojité soupravy (70m), v případě Konečného náměstí však 140m, neboť
tam končí nejen elektrické dvousystémové, ale i hybridní vlakotramvaje, čímž
nemohou soupravy z jedné linky pokračovat na druhou.
 Prodloužení tramvajových nástupišť: Délka stávajících nástupišť na tramvajových
zastávkách byla změřena na ortofotomapě613 nebo odhadnuta podle toho, jak
dlouhé tramvajové soupravy614 obsadí jaký podíl nástupiště615. Podobným
způsobem bylo zjistěno, že provoz tak dlouhých souprav (70m) na dotčených

a

Co se týče infrastruktury vlakotramvají, která je společná pro několik linek vlakotramvaje (prodloužení
nástupišť a odstavné koleje) bylo vždy počítáno s tím, že vlakotramvaj je vedena na všech linkach, kde to
bylo uvažováno. To samé platí i pro kompenzační přínosy vlakotramvají. V případě, že část linek
vlakotramvají nebude realizována, zvýší se náklady, ale i kompenzační přínosy na ostatní linky, rozdíl je
ale ve vztahu k celkovým nákladům spíše zanedbatelný.
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úsecích tramvajové sítě Brna neruší ostatní tramvajovou ani automobilovou
dopravu (například zablokováním křižovatek nebo vyhýbek). Podrobnější popis
možných kritických bodů vlakotramvajového provozu v Brně viz příloha 0.
Co se týče výšky nástupišť byla předpokládána výška podlahy tram-train-vozidla
350mm nad TK, což odpovídá hodnotám vozidel Siemens Avanto či Alstom
Regio Citadis616. Stejnou výšku má i v současnosti nejnovější tramvaj v parku
dopravního podnika města Brna, Škoda Anitra.617 Nejvyšší nástupní hrany
nastupišť na železničních tratích Jihomoravského kraje mají výšku 550mm nad
TK,618 tím je schod, (v případě vozičkářů rozdíl výšky, který musí být překonán
výsuvnou plošinou nebo rampou) nahor na železniční nástupiště podobně
vysoký, jako dolů na tramvajovou. Rozdíl výšky mezi povrchem ulice a podlahou
vozidla je však příliš vysoký, proto se počítá s dostavbou všech dotčených
tramvajových nástupišť na délku 70m.
Předpokládaný rozdíl výšky nástupiště a podlahy vozidla není překonatelný
způsobem, odpovídajícímu normám bezbariérovosti. To platí vzhledem k výšce
současných nízkopodlažních tramvají v Brně, ale i k rozdílům výšky moderních
nástupišť na sítí SŽDC (nízká ostrovní nástupiště na poloperonizovaných
stanicích koridorových tratí) i pro čistě tramvajový resp. železniční provoz,
případné potřebné přestavby proto nepředstavují specifické náklady
vlakotramvají.
Šířka skříně Brněnských tramvají činí maximálně 2,5m619 a nebylo
předpokládáno, že pro tram-train-vozidla obvyklá hodnota 2,65m (o 7,5 cm více
na každé straně) činila problémy.
Další náklady na specifickou infrastrukturu pro vlakotramvaje, zejména pro nová
stacionární zabezpečovací zařízení, byla vzhledem k rozsahu této práce
zanedbána.
o
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Obrázek 156: Traťové úseky, kterými vedou linky vlakotramvají (červené) a úseky, kde dochází ke snížení počtu
620
tramvajových spojů (zelené). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravena

Pro výpočet možných úspor v tramvajovém provozu vůči konvenčním variantám
umožněných jízdou vlakotramvají až na tramvajovou síť, bylo předpokládano, že každá
jízda vlakotramvaje ušetří jízdu jedné tramvaje a sice spíše kratší linky, která je však
stejně značně delší, než městská část linky vlakotramvajea. Vzhledem k možným
změnám v tramvajové síti a vedení linek (lze například očekávat výstavbu nové
tramvajové tratě do nové městské části jihovýchodně od stávajícího hlavního nádraží, viz
6.1.4.6) není sice jisté, zda je možné nahradit tramvajové spoje přesně tím, navrženým
způsobem, následující scénář však může však sloužit jako dobré přiblížení na skutečně

a

Bylo by samozřejmě možné a žádoucí, aby se nezmenšil výkon tramvajové dopravy, avšak
vlakotramvaj přispívá ke zkrácení intervalů a k tomu, že tramvaje budou méně přeplněné. Tímto
případem se kompenzačními přínosy rozumí ušetřené náklady za zhuštění tramvajové dopravy.
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možné úsporya (o vedení linek vlakotramvají uvnitř města viz 6.1.4.3, úseky, na kterých
jedou vlakotramvaje a na kterých dojde k redukci tramvajové dopravy viz obrázek 156):
 Spoje vlakotramvají ze Židenic na Mendlovo náměstí nahradí spoje tramvajové linky
2 na trase Židenice, stará osada – Ústřední hřbitov (přiblížně káždý druhý spoj linky
2 končí na ústředním hřbitově)
 Spoje vlakotramvají z Králova Pole na Mendlovo náměstí nahradí spoje Královo
Pole, nádraží – Komín. To sice není současná tramvajová linka, bylo by ale možné
zkrátit linku 1 do Králova Pole na jednom konci a část spojů na druhém konci do
Komína, místo toho prodloužit linky 6 a 7 do Řečkovic a část spojů linky 3, současně
končící v Komíně do Bystrce.
 Spoje vlakotramvají z Černovic na Konečného náměstí nahradí spoje Juliánov –
Královo Pole, Červinková. Linka 13 sice současně jede o jednu zastávku dále k
technickému muzeu, bylo by ale možné vyměnit je tak, že k technickému muzeu by
jela linka 12 z Komárova, současně ukončená v zastávce Červinková.
 O něco komplikovanější je odhad kompenzačních přínosů v případě linek z hlavního
nádraží (Svazky Jihovýchod, částečně Severovýchod): Trasa na Konečného náměstí
je pojížděna již tolika vlakotramvajemi z Černovic, že další spoje už nemohou
nahradit tramvaje linky 13, protože jinak by již nejezdily žádné tramvaje této linky,
což by způsobilo příliš dlouhé intervaly a přeplnění tramvajových vozů za Konečného
náměstím. Kromě toho neobslouží vlakotramvaje, které přejíždějí na tramvajovou síť
teprve na hlavním nádraží, úsek Juliánov – Hlavní nádraží, chybělo by proto spojení
z tého oblasti do centra. Nakonec by byla reálná i možnost přizpůsobení
tramvajového provozu, pokud předpokládáme, že jeden spoj vlakotramvaje, který
jede na Konečného náměstí a jeden, který jede na Zemědělskou, společně nahradí
jeden spoj linky 11 z Komína do Lesné (Čertova rokle).b
Úspory v tramvajové dopravě byly vypočítány tak, že nahrazení některých tramvajových spojů
znamená rovnoměrné prodloužení intervalů na příslušné tramvajové lince. Jen tak je zaručeno,
že intervaly za konečnou zastávkou vlakotramvají zůstanou rovnoměrné, kromě toho by bylo
výpočetně velmi složité a vyžadovalo by podrobné plánování tramvajových oběhů, kdyby
jednotlivé tramvajové spoje měly být nahrazeny vlakotramvají. Nevýhodou takového
rovnoměrného prodloužení intervalů jsou ale nerovnoměrné intervaly na úsecích, které jsou
pojížděny vlakotramvají a tím je například tramvaj, před kterou jela vlakotramvaj, méně zatížená,
než tramvaj, před kterou celý interval nejelo nic. Je ale předpokládano, že tento efekt
znerovnoměrnění zatížení jednotlivých vozů je kompenozován efektem, že vlakotramvaje
pokrývají špičky, způsobené příjezdem železničních cestujících na hlavní nádraží: V případě
vlakotramvají nepřestupují všichni cestující na hlavním nádraží a částečně dojíždí vlakotramvají
ještě dál ke skutečnému cíli cesty, nebo do jiné přestupní zastávky. Například tramvajové spoje
z hlavního nádraží na Konečného náměstí, odjíždějící z hlavního nádraží po příjezdu vlaku
skutečně bývají přeplněné studenty z regionu.621 V případě vlakotramvajových spojů by tito
cestující jeli vlakotramvají přímo na Konečného náměstí.
Vůbec nebyly zohledněny spoje vlakotramvají, které jedou (uvnitř města) na stejné lince těsně za
sebou, jak tomu je v případě osobních a spěšných vlakotramvají z a do Vyškova/Slavkova.
 Úspora potřebných tramvajových vozidel: Snížení počtu potřebných
tramvajových vozidel bylo počítano podle nejkratšího intervalu vlakotramvají ve
špičce, odpovídajícího prodloužení intervalu tramvají a doby oběhu na příslušné
tramvajové lince. Na lince Židenice – Mendlovo náměstí bylo předpokládano, že
se tam nahrazují tramvaje typu „ANITRA“, které na lince 2 současně skutečně
jezdí622. Na ostatních linkách jezdí větší a starší soupravy (KT8, dvojité T3),623
proto bylo zde počítano s náhradou tramvají typu Škoda 14 T624 podobné
velikosti. V případě, že ani ve špičce nepojedou dvojité soupravy vlakotramvají
(180 míst k sezení), ale jen jednotlivé vozy, bylo počítáno jen s polovinou
nahrazených spojů, neboť se velikost na lince nasazených a vlakotramvají
nahrazených vozidel nezmění, pokud bude vlakotramvaj kratší. Je třeba uvést,
že i delší typ tramvají má jen poloviční délku dvojité soupravy vlakotramvaje,
a

Kompenzační úspory jsou v řádu 3 až 15 % celkových nákladů jednotlivých variant, drobné chyby
v jejich odhadu proto nemohou vážně ovlivnit konečné výsledky.
b
V případě realizace vlakotramvají na všech svazcích tratí se může stát, že by mohlo být nahrazeno více
tramvajových spojů do Komína, než kolik jich tam končí (část spojů linky 3). To by mohlo být řešeno tím,
že jako opačný konec nově potřebné tramvajové linky z nové čtvrti jižně od hlavního nadraží (viz 6.1.4.6)
by byl zvolen Komín resp. Bystrc.
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kapacita nahrazených tramvají je tedy značně menší, než kapacita
vlakotramvaje. Tím je zohledněno, že jednak vlakotramvaj přijede již
obsazena cestujícími z regionu do města a také, že ne všichni cestující využijí
možnost přímého cestování do cíle cesty nebo na jiné přestupní zastávky – část
bude dále přestupovat na hlavním nádraží nebo i dnes pokračuje pěšky nebo
individuální dopravou.
 Úspora provozního výkonu tramvají: Podle počtu vlakotramvajových spojů přes
celý den byla vypočtena suma nahrazených tramvajových spojů na příslušných
linkách. Provozní výkon, který je možné nahradit, ve vozokilometrech byl
vypočítán podle délky nahrazené tramvajové linky (nikoliv délky linky
vlakotramvaje!). Vzhledem k tomu, že tramvaje mají zpravidla vyšší počet míst k
stání a nižší k sezení, bylo pro výpočet nahrazeného provozního výkonu tramvají
v hrubých tunokilometrech odchylně od výpočtu v oblasti železniční dopravy
počítano s tím, že průměrný počet cestujících je 1,5 krát počet sedadel.
V případě přizpůsobení kapacity vlakotramvají (půlení souprav mimo špičku) bylo
počítano se stejnou velikostí nahrazených tramvají, protože kapacita
nahrazených tramvají se nemění, když jede místo poloprázdné velké soupravy
vlakotramvaje plná (nikoliv přeplněná) souprava menší kapacity.
Úspory díky redukci souběžné autobusové dopravy:
V rozsáhlejších variantách na svazku tratí Břeclav – Hodonín (viz 5.7.1) bylo
předpokládano nahrazení celkem 40 km autobusových linek. To odpovídá délkám linek
Hodonín – Čejč a Hodonín – Kyjov, které sice mohou obsloužit například i obec
Ratíškovice, zato nebyla zohledněna linka Čejč – Kyjov. Také nebyly zohledněny možné
redukce autobusové dopravy na relacích Hodonín – Holíč nebo Skalica – Veselí nad
Moravou, ani možné dodatečně potřebné autobusové výkony kvůli horší obslužnosti
Rohatce a Bzence-přívozu železniční dopravou. Dále bylo počítano s 6,5 krát 15ti spoji
za týden v jednom směru na těchto linkách.

Podrobné místní poměry pro zavedení vlakotramvají v Brně

Na obrázku 157 zobrazené zastávky, křižovatky a potenciální konečné zastávky představují kritické body
v tramvajové síti pro zavedení vlakotramvají v Brně. Bylo provedeno vlastní ohledání na všech těchto
místech, místní poměry byly posouzeny pomocí ortofotomapy:
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Obrázek 157: Přehled tramvajových tratí, pojížděných vlakotramvajemi, přechodových úseků a možných kritických
bodů provozu s dlouhými soupravami. Ortofotomapy kritických bodů viz dole, přechodové úseky viz kapitoly 5.2.1.4,
5.3.1.4, 5.4.1.5 a 5.6.1.5 o předpokladech u jednotlivých svazků tratí. Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně
625
upravena



Za Konečného náměstím, na okraji Björnsova sadu je dost místa pro zřížení dvou odstavných
kolejí (viz obrázek 158):

Obrázek 158: Situace i možná poloha kusých kolejí v Björnsově sadu. Fialovou barvou jsou vyznačeny nově potřebné
koleje, červenou potřebná plocha pro odstavení dvou 70m dlouhých souprav vlakotramvají, modrým symbolem
kamerovy s číslem perspektiva snímku. Mapový podklad ortofotomapy: www.mapy.cz, jinak vlastní snímek z února
2007. Přehledný plán všech prvků infrastruktury pro vlakotramvaje viz obrázek 157.
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Na Mendlově náměstí (obrázek 159) mohou být kusé odstavné koleje zřízeny za smyčkou, musí
být odstraněna stará tramvajová kusá kolej, jeden strom a několik parkovacích míst, chodník
musí být přeložen:

Přílohy

Obrázek 159: Situace a možná poloha kusých kolejí na Mendlově náměstí. Fialovou barvou jsou vyznačeny nově
potřebné koleje, červenou potřebná plocha pro odstavení 70m dlouhé soupravy vlakotramvaje, modrými symboly
kamer s číslem perspektiva snímků. Mapový podklad ortofotomapy: www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z dubna 2007.
Přehledný plán všech prvků infrastruktury pro vlakotramvaje viz obrázek 157.



Na ulici Zemědělská (obrázek 160) je za tramvajovou smyčkou dost místa pro zřízení dvou
odstavných kolejí o délce 70m:
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Obrázek 160: Situace a možná poloha kusých kolejí na ulici Zemědělská. Fialovou barvou jsou vyznačeny nově
potřebné koleje, červenou potřebná plocha pro odstavení 70m dlouhé soupravy vlakotramvaje, modrými symboly
kamer s číslem perspektiva snímků. Mapový podklad ortofotomapy: www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z Května 2007.
Přehledný plán všech prvků infrastruktury pro vlakotramvaji viz obrázek 157.
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Úsek tramvajových kolejí mezi křižovatkami na Nových Sadech je sice kratší, než 70m, zpevněná
část křižovatky, která by byla obsazena čekající soupravou vlakotramvaje, však není pravidelně
pojížděna auty (obrázek 161, snímek 1). Na zastávkách před hlavním nádraží mají nástupiště
délku zhruba 60m, o 10m delší souprava by nezablokovala žádné vyhýbky, cestující mohou
vystupovat na úzké nástupiště mezi kolejí a podchodem. Soupravy, které čekají pod viaduktem

Přílohy
před křižovatkou Křenová/Koliště představují mírnou překážku pro autobusy linky 76 a pro
tramvaje linky 9 (obrázek 161, snímek 2):

Obrázek 161: Situace na zastávkách před hlavním nádražím i na sousedních křižovatkách. Červenou barvou je
vyznačena potřebná plocha pro odstavení 70m dlouhé soupravy vlakotramvaje, modrými symboly kamer s číslem
perspektivy snímků, černé šipky označují případně rušené jízdy ostatních linek MHD resp. IAD. Mapový podklad
ortofotomapy: www.mapy.cz, jinak vlastní snímky z února (1) a května (2) 2007. Přehledný plán všech prvků
infrastruktury pro vlakotramvaje viz obrázek 157.




Na zastávce Česká (obrázek 162, vlevo) je potřebná výstavba dvou nových tramvajových
nástupišť na ulici Jošťové protože stávající zastávky linek 3,11,12 a 13 ve směru ulice Veveří
jsou příliš krátké.
Na Moravském náměstí (obrázek 162, vpravo) je dostatečná délka mezi křižovatkami:

Obrázek 162: Vlevo: Možné polohy zastávek pro vlakotramvaje v oblasti současné tramvajové zastávky "Česká".
Vpravo: Dostatečná délka mezi křížovatkami v oblasti Moravského náměstí. Mapový podklad: www.mapy.cz.
Přehledný plán všech prvků infrastruktury pro vlakotramvaje viz obrázek 157.
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Výsledky v číslech: zohledněné náklady variant jízdního řádu a provozu uvnitř jednotlivých svazků
(cenová úroveň 2017)

(seřazeny podle absolutních nákladů sestupně)
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náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

kompenzační úspory
vlakotramvají (Kč/rok)

suma (Kč/rok)

provozní výkon
(vlkm /rok)

suma (Kč/vlkm)

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní zatížení,
nezávislé na atraktivitě
varianty)

průměrný počet cestujících na
vlak

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100 oskm)

oběhová rychlost (km/h)

průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo k
sezení v parku))

20824618
15476126
19498608
15057879
18737590
15120310
27316721
25646851
25624357
25158668
25862874
25521559
20901002
21127357
12558211
17411580
19475514
22714516
12876067
22884948
12241695
14393117
20015742
19259514

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

16142950
52828917
16142950
29128980
16142950
39215049
1886284
3588004
0
1860517
0
1886284
2461750
0
34242379
16142950
1681517
2649459
39215049
0
21864076
11849270
1886284
2461750

poplatky za použití železniční
dopravní cesty (Kč/rok)

89624586
89116043
86331167
76426694
79211570
75797069
90730464
89116043
88793159
87299820
89116043
87824506
76426694
76426694
66740167
75918151
77573830
75797069
69137583
75797069
58228581
57571601
67385936
66740167

25400775
0 38980871
15943567
0 33313620
25400775
0 37634393
25301747
0 35552909
25400775
0 36767203
25301747
0 34793220
19062960
0 34918846
15943567
0 33510546
19062960
0 33483232
19062960
0 32673299
15943567
0 33051051
19062960
0 33286168
25301747
0 35684193
25301747
0 35377863
18803011
0 29963447
25400775
0 35420725
21402505 693199 30198995
25301747
0 34935444
16515455
0 30052560
22182353
0 34603587
25301747 727858 31544044
25400775 1377154 31971597
21922404
0 31448123
18803011
0 30094731

0
0
0
0
0
0
0
0
6611832
0
6611832
0
0
6611832
0
0
0
0
0
6611832
0
0
0
0

1328626
0
0
1328626
1328626
0
0
0
0
0
0
0
1328626
1328626
1328626
0
0
0
0
0
1328626
1328626
1328626
1328626

-10070991
0
0
-10070991
-10070991
0
0
0
0
0
0
0
-10070991
-10070991
-5356626
0
0
0
0
0
-10070991
-10070991
-5356626
-5356626

326.777.544
321.586.596
302.707.821
300.201.529
298.450.242
293.236.703
289.841.614
289.413.740
288.278.641
286.542.870
285.491.869
284.613.182
283.975.644
283.577.599
275.106.279
274.380.518
272.397.203
269.246.725
267.036.696
261.413.571
258.847.087
255.907.666
255.864.758
254.625.174

2348424
1685268
2299752
2269332
2348424
2220660
1855620
1685268
1746108
1685268
1685268
1746108
2269332
2269332
1863732
2299752
1989468
2220660
1819116
2220660
2269332
2348424
2034084
1863732

139
191
132
132
127
132
156
172
165
170
169
163
125
125
148
119
137
121
147
118
114
109
126
137

2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8

59
82
60
61
59
62
75
82
79
82
82
79
61
61
74
60
70
62
76
62
61
59
68
74

288
399
283
254
254
257
369
399
383
390
399
379
254
254
270
249
294
257
286
257
193
185
250
270

21%
21%
21%
24%
23%
24%
20%
21%
21%
21%
21%
21%
24%
24%
28%
24%
24%
24%
27%
24%
32%
32%
27%
28%

2,23
2,66
2,11
2,04
2,04
2,30
2,44
2,34
2,25
2,25
2,27
2,29
1,89
1,85
1,95
1,93
1,75
2,06
2,10
2,01
1,61
1,56
1,80
1,75

47
54
46
46
47
45
50
54
47
45
54
47
46
46
51
46
46
45
56
51
45
45
48
51

161
176
168
182
177
188
176
176
176
159
176
168
182
182
182
185
143
188
188
201
173
161
182
182

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

144546109
114908323
117699928
127475686
130932518
103009308
115926339
121608729
114703101
120487607
114906502
117031705
131942623
127474472
116827064
104086337
121371644
107848490
99239983
99333782
117681452
122086517
117234270
121294001

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu (Kč/rok)

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

P/R/T/°/|--|
M/O/N/°/|--|/1
P/R/N/°/|--|
M/S/T/°/|--|
K/R/T/°/|--|
M/O/N/°/|--|/2
K/O/N/°/|--|
H/O/N/°/|--|/1
E/O/N/°/|--|/2
P/O/N/°/|--|/1
E/O/N/°/|--|/1
P/O/N/°/|--|/2
H/S/T/°/|--|
E/S/T/°/|--|
M/S/T/^/|--|
K/R/N/°/|--|
K/O/N/^/|<>|
H/O/N/°/|--|/2
M/O/N/^/|--|
E/O/N/°/|--|/3
M/S/T/°/|<>|
P/R/T/°/|<>|
K/S/T/^/|--|
H/S/T/^/|--|

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

S-6
S-9
S-3
S-25
S-41
S-19
S-34
S-16
S-15
S-1
S-12
S-2
S-31
S-28
S-26
S-38
S-37
S-23
S-20
S-21
S-27
S-7
S-35
S-32

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

číslo

zkratka

Svazek Sever

Přílohy
S-29
S-30
S-33
S-42
S-36
S-4
S-22
S-24
S-10
S-43
S-8
S-39
S-40
S-5
S-17
S-13
S-14
S-11
S-18

E/S/T/^/|--|
E/S/T/°/|<>|
H/S/T/°/|<>|
K/R/T/°/|<>|
K/O/N/^/|--|
E/O/N/^/|--|
P/R/N/°/|<>|
H/O/N/^/|--|
M/O/N/°/|<>|
K/R/T/°/<>
P/R/T/°/<>
K/R/N/°/|<>|
K/R/N/°/<>
H/O/N/°/|<>|
P/R/N/°/<>
E/O/N/°/|<>|
E/O/N/°/<>
M/O/N/°/<>
H/O/N/°/<>

116825850
120318357
121741320
114424734
99748991
99238667
100523721
104079165
95650200
108558716
108828256
92861938
86995920
101113939
87265460
95648523
87511101
87555233
90371669

66740167
57735285
58228581
56252709
69944793
69137583
58927715
69137583
58038438
52721162
51147550
57608822
54077276
58038438
52503664
58038438
49284688
49284688
49284688

0
0
1815197
11355156
1624563
0
11849270
2649459
33769502
11355156
11849270
11355156
11355156
2274041
11849270
0
0
7526750
1314639

19440702
16729883
16664597
14078681
21368522
20640705
14420279
20470273
10788730
12771028
12531272
14105843
12798190
17352328
12558434
17504523
14927075
13461982
14821485

18803011
25301747
25301747
25400775
21402505
18283112
25400775
16515455
15943567
25400775
25400775
25400775
25400775
15943567
25400775
15943567
15943567
15943567
15943567

0
727858
727858
1182770
0
0
1117205
0
866498
3156075
3586725
628211
2536529
866498
3032166
866498
3464260
3464260
3464260

29788401
31313280
31637645
31710672
31557327
29862927
31703136
30194784
26535827
30952072
30577286
31442211
30683611
26656171
30308826
26375369
24495004
24580906
24645332

6611832
6611832
0
0
0
6611832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6611832
6611832
0
0

1328626
1328626
1328626
1328626
0
0
0
0
0
1328626
1328626
0
0
0
0
0
0
0
0

-5356626
-10070991
-10070991
-10070991
0
0
0
0
0
-10070991
-10070991
0
0
0
0
0
0
0
0

254.181.962
249.995.877
247.374.579
245.663.132
245.646.701
243.774.825
243.942.101
243.046.718
241.592.761
236.172.619
235.178.770
233.402.958
223.847.458
222.244.982
222.918.596
220.988.750
202.237.526
201.817.384
199.845.639

1863732
2269332
2269332
2348424
1989468
1819116
2299752
1819116
1685268
2348424
2348424
2299752
2299752
1685268
2299752
1685268
1685268
1685268
1685268

136
110
109
105
123
134
106
134
143
101
100
101
97
132
97
131
120
120
119

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4

74
61
61
59
70
76
60
76
82
59
59
60
60
82
60
82
82
82
82

270
192
193
181
265
286
193
286
260
169
164
189
177
260
172
260
220
220
220

28%
32%
32%
33%
26%
27%
31%
27%
32%
35%
36%
32%
34%
32%
35%
32%
37%
37%
37%

1,71
1,47
1,51
1,52
1,91
1,81
1,56
1,86
1,78
1,40
1,39
1,52
1,40
1,58
1,39
1,54
1,31
1,37
1,33

51
45
45
45
48
51
44
56
51
42
42
45
42
51
41
51
45
45
45

363

182
165
173
177
188
188
168
188
176
189
184
185
198
176
193
176
185
185
185

Přílohy

364

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

poplatky za použití
železniční dopravní cesty
(Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

kompenzační úspory
vlakotramvají (Kč/rok)

suma (Kč/rok)

provozní výkon
(vlkm /rok)

suma (Kč/vlkm)

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní
zatížení, nezávislé na
atraktivitě varianty)

průměrný počet cestujících
na vlak

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100
oskm)

oběhová rychlost (km/h)

průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo
k sezení v parku))

K/R/T/°/|--|/2
P/R/T/°/|--|/2
K/R/T/°/|--|/1
P/R/T/°/|--|/1
K/S/N/°/|--|
K/R/N/°/|--|
P/R/N/°/|--|
P/R/T/^/|--|/2
K/R/T/^/|<>|/2
P/S/N/°/|--|
P/R/T/^/|<>|/2
K/R/T/^/|--|/2
K/R/T/^/<>
P/R/T/^/<>
P/R/T/^/|--|/1
K/R/T/^/|--|/1
K/R/T/^/|<>|/1
P/R/T/^/|<>|/1
K/R/N/°/|<>|
P/R/N/°/|<>|
K/S/N/°/|<>|
P/S/N/°/|<>|
K/R/N/°/<>
K/S/N/°/<>
P/R/N/°/<>
P/S/N/°/<>

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

SV-23
SV-10
SV-20
SV-7
SV-14
SV-17
SV-11
SV-25
SV-4
SV-12
SV-1
SV-24
SV-26
SV-13
SV-8
SV-22
SV-21
SV-9
SV-18
SV-5
SV-15
SV-2
SV-19
SV-16
SV-6
SV-3

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

číslo

zkratka

Svazek Severovýchod

450007783
445165244
420621636
415779097
256211270
252152910
250525047
418389519
406187341
246189325
401344801
405410254
400268464
395425925
393972763
391176619
380885174
376042634
225279974
223652110
216167799
213518563
200044890
198505187
198417027
191806791

157737011
156752214
156994377
156009581
174438197
174115313
171661393
130046999
121210734
166818130
120225937
126984980
116383615
115398818
129510652
126448634
118972070
117987274
129169382
126715462
120903546
112230517
109070960
106652916
106617040
98051640

144154434
144154434
135453104
135453104
135212389
135212389
135212389
112514335
113096147
135212389
113096147
112514335
104819272
104819272
104107766
104107766
103773745
103773745
81019626
81019626
81019626
81019626
59018687
59018687
59018687
59018687

29259278
28968347
29259278
28968347
26641506
25175077
24172173
25738832
22789474
24441308
22498544
25364129
22789474
22498544
25738832
25364129
22835919
22544989
23857155
22854251
22420154
19728169
21772650
22544612
20769745
19728169

88885285
88817318
92004679
91936712
43036313
42358138
41931027
70187607
81606701
41996734
81538733
69995625
81606701
81538733
73307001
73115019
84726094
84658127
42358138
41931027
43036313
41996734
42358138
43036313
41931027
41996734

0
0
0
0
0
0
0
0
2795901
0
2795901
0
3862849
3862849
0
0
2414642
2414642
931486
931486
1126448
1061460
3580370
3941411
3724787
3854762

94221043
94007823
92871430
92658210
69020235
68920051
68388749
75672142
80968196
67329117
80754976
74875435
79684417
79471197
74368247
73571541
79571830
79358610
58989823
58458521
57230448
55327790
54575855
54057213
54044553
52185380

166618165
166618165
166618165
166618165
276815365
276815365
276815365
166618165
166618165
276815365
166618165
166618165
166618165
166618165
166618165
166618165
166618165
166618165
276815365
276815365
276815365
276815365
276815365
276815365
276815365
276815365

9179956
9179956
9179956
9179956
0
0
0
9179956
9179956
0
9179956
9179956
9179956
9179956
9179956
9179956
9179956
9179956
0
0
0
0
0
0
0
0

-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
0
0
0
-37170693
-37170693
0
-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
-37170693
0
0
0
0
0
0
0
0

1.102.892.263
1.096.492.809
1.065.831.932
1.059.432.478
981.375.275
974.749.244
968.706.142
971.176.862
967.281.921
958.802.368
960.882.467
953.772.187
948.042.220
941.642.766
939.632.689
932.411.134
931.806.903
925.407.449
838.420.949
832.377.847
818.719.699
801.698.224
767.236.917
764.571.705
761.338.232
743.457.528

6704568
6704568
6704568
6704568
3735576
3735576
3735576
5277194
6212440
3735576
6212440
5260970
6212440
6212440
5277194
5260970
6212440
6212440
3735576
3735576
3735576
3735576
3735576
3735576
3735576
3735576

164
164
159
158
263
261
259
184
156
257
155
181
153
152
178
177
150
149
224
223
219
215
205
205
204
199

3,7
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5

45
45
45
45
80
80
80
57
48
80
48
57
48
48
57
57
48
48
80
80
80
80
80
80
80
80

177
176
176
175
352
351
346
186
147
337
146
182
141
140
185
181
144
143
261
256
244
226
220
215
215
198

25%
25%
25%
26%
23%
23%
23%
31%
33%
24%
33%
31%
34%
35%
31%
31%
33%
34%
31%
31%
33%
35%
37%
37%
37%
41%

2,83
2,82
2,73
2,72
2,62
2,56
2,52
2,33
2,21
2,53
2,20
2,31
2,12
2,11
2,23
2,22
2,11
2,10
1,89
1,85
1,83
1,72
1,56
1,59
1,52
1,47

39
39
37
37
45
45
46
39
38
46
38
39
37
37
37
37
37
37
44
45
43
44
42
41
42
42

150
154
146
150
156
159
159
150
150
160
154
156
150
154
145
146
145
149
159
159
164
160
175
175
175
176

Přílohy

suma (Kč/vlkm)

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní
zatížení, nezávislé na
atraktivitě varianty)

průměrný počet cestujících
na vlak

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100
oskm)

oběhová rychlost (km/h)

průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo
k sezení v parku))

0
0
693199
0
0
0
0
649874
1426834
346599
0
0
693199
693199
0
346599
346599
1600133
1371955
1513483
1348849
346599
3260921
823173
2712139

provozní výkon
(vlkm /rok)

34313328
31193935
34313328
34313328
34313328
40552115
34313328
31193935
34313328
34313328
31193935
37172772
34313328
34313328
34053379
31193935
37172772
34313328
34313328
34313328
31193935
34053379
34408643
31193935
31289249

suma (Kč/rok)

33044160
66530440
26177815
63544213
63535493
62108495
48804725
52751796
34151329
43100313
55485753
41853023
50113027
50142268
48085870
49781341
37187651
46802241
35794144
47268478
46475393
43420497
32987657
40082793
37276305

kompenzační úspory
vlakotramvají (Kč/rok)

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

169411493
7794169
129136026
10704828
3513018
7057311
7794169
7794169
75943074
7794169
7794169
7794169
9119369
3513018
7794169
7794169
7794169
3513018
6138031
7822563
7794169
7794169
6138031
6138031
6138031

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu
(Kč/rok)

92013929
122365045
71197987
92013929
92013929
88542924
97656331
91276228
65142787
84956218
95363853
84627953
71197987
71197987
84834240
82663740
74044526
64286247
68081706
64972376
76466157
74250813
61578729
64414280
57911302

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

149117834
160130673
136580555
158545492
149117834
156002459
162703587
140807419
116523415
154796195
124391158
142192874
145206284
136514253
117188632
116467698
135570961
125692106
143894534
125671856
109693238
110489824
130234861
106330317
92661681

38775319
28210
48691135
0
34235036
28210
38989791
28210
38489356 13251874
37762751
0
44508866
0
42013044
0
32881899
0
41780795
0
43047975
0
43285742
0
34397852
28210
34017949 13251874
42318622
0
40319904
0
41012349
0
32533260 13223664
38014443
0
32966746
0
38831740
0
40045229
0
36617559
0
36334579
0
34937695
0

0
0
0
0
0
0
612638
0
0
612638
0
612638
0
0
0
0
612638
0
612638
0
0
0
612638
0
0

0
0
0
0
0
0
-8488223
0
0
-8488223
0
-10258014
0
0
0
0
-10258014
0
-8488223
0
0
0
-8488223
0
0

516.704.274
436.705.397
432.362.157
398.139.792
394.234.833
392.026.055
387.905.421
366.486.464
360.382.666
359.212.033
357.276.842
347.281.157
345.069.256
343.643.878
334.274.910
328.567.385
323.483.650
321.963.998
319.732.557
314.528.831
311.803.481
310.400.510
297.350.815
285.317.107
262.926.403

2269332
2713464
2269332
2269332
2269332
2269332
2786472
2713464
2269332
2786472
2713464
2994680
2269332
2269332
2899364
2713464
2994680
2269332
2786472
2269332
2713464
2899364
2786472
2713464
2713464

228
161
191
175
174
173
139
135
159
129
132
116
152
151
115
121
108
142
115
139
115
107
107
105
97

3,1
2,6
2,6
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6

73
61
73
73
73
73
60
61
73
60
61
56
73
73
57
61
56
73
60
73
61
57
60
61
61

306
340
236
306
306
294
264
254
216
230
265
213
236
236
221
230
186
214
184
216
212
193
167
179
161

24%
18%
31%
24%
24%
25%
23%
24%
34%
26%
23%
26%
31%
31%
26%
27%
30%
34%
32%
34%
29%
30%
36%
34%
38%

5,90
5,01
4,57
4,86
4,71
4,68
3,72
4,01
4,05
3,30
4,21
3,21
3,84
3,73
3,67
3,79
2,87
3,49
2,74
3,61
3,55
3,33
2,53
3,05
2,85

34
45
33
34
34
29
42
44
33
41
45
41
33
33
44
44
41
32
40
32
43
43
38
43
41

136
149
136
136
136
124
176
149
165
176
192
191
136
136
194
192
191
146
171
158
201
194
197
188
220

poplatky za použití
železniční dopravní cesty
(Kč/rok)

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

M/O/N/°/|--|
P/R/N/°/|--|
M/O/N/°/|<>|
H/O/N/°/|--|
E/O/N/°/|--|
P/O/N/°/|--|
K/R/T/°/|--|
P/R/N/°/|<>|
M/O/N/°/<>
K/R/T/°/|<>|
K/R/N/°/|--|
K/R/T/^/|--|
H/O/N/°/|<>|
E/O/N/°/|<>|
K/R/N/^/|--|
K/R/N/°/|<>|
K/R/T/^/|<>|
E/O/N/°/<>
K/R/T/°/|<.>|
H/O/N/°/<>
P/R/N/°/<>
K/R/N/^/|<>|
K/R/T/°/<.>
K/R/N/°/|<.>|
K/R/N/°/<.>

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

JV-5
JV-2
JV-6
JV-11
JV-8
JV-1
JV-18
JV-3
JV-7
JV-19
JV-14
JV-24
JV-12
JV-9
JV-22
JV-15
JV-25
JV-10
JV-20
JV-13
JV-4
JV-23
JV-21
JV-16
JV-17

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

číslo

zkratka

Svazek Jihovýchod

365

Přílohy

366

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

poplatky za použití
železniční dopravní cesty
(Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

kompenzační úspory
vlakotramvají (Kč/rok)

suma (Kč/rok)

provozní výkon
(vlkm /rok)

suma (Kč/vlkm)

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní
zatížení, nezávislé na
atraktivitě varianty)

průměrný počet cestujících
na vlak

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100
oskm)

oběhová rychlost (km/h)

průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo
k sezení v parku))

P/O/°/|--|/2
M/O/°/|--|
P/O/°/|--|/1
K/O/°/|--|/2
K/O/°/|--|/1
H/O/°/|--|/2
K/O/^/|--|
K/O/^/-K/O/°/-H/O/°/|--|/1
H/O/°/-K/O/°/|<>|/2
H/O/°/|<.>|/2
H/O/°/|<.>|/1
K/O/°/|<>|/1
K/R/°/--/2
K/R/°/--/1
H/O/°/<.>/2
K/O/°/<.>/2
K/O/°/<.>/1
H/O/°/<.>/1
K/R/°/<.>/2
K/R/°/<.>/1

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

JZ-1
JZ-3
JZ-2
JZ-13
JZ-4
JZ-21
JZ-14
JZ-10
JZ-9
JZ-17
JZ-18
JZ-15
JZ-22
JZ-19
JZ-11
JZ-7
JZ-5
JZ-23
JZ-16
JZ-12
JZ-20
JZ-8
JZ-6

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

číslo

zkratka

Svazek Jihozápad

192709729
186977380
184109656
173724023
179508124
181943675
170421496
166290460
150754673
173408078
157506975
149435291
153364980
161512568
148683512
158404827
158772306
141400127
129692519
126322035
137737322
134027422
138222445

116900230
113865118
111249756
109861354
108860413
112202265
101935892
97374480
92865536
102362368
94237794
71156954
78080578
75047709
71038563
93519377
95993477
68947494
62594693
62503881
65518673
61091487
63558188

129589715
126625618
122036678
123347182
120791078
91724333
109888215
101757189
112753747
77473399
80215149
83363043
63046649
61804292
82019731
74124474
77559584
59891871
80487173
81017095
56755947
52797128
55889817

14642015
14642015
14642015
14642015
14642015
22281759
14642015
14642015
14642015
21867165
22134348
9689927
17098088
15655401
9689927
14773827
14882912
14212398
7272355
7314526
13680295
10232224
10206980

45347456
39108669
45347456
45072652
42436022
45266433
42151315
41710785
43530431
41395497
42411635
44142077
43607999
42411635
43530431
49702927
45004261
44080634
44142077
43530431
42884271
49183028
45004261

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1104785
779848
801511
2079596
0
0
4702197
5225273
4248441
5395395
3751937
3039098

51170601
48893017
49918309
53522606
49388768
54526526
49520337
47603853
50361969
48384204
51131394
45036138
46821297
44384574
43254513
50865013
49406579
44893958
43183673
41597440
42366164
43749107
42297312

53952549
53952549
53952549
58823265
53952549
58823265
58823265
53952549
53952549
53952549
53952549
58823265
58823265
53952549
53952549
4870716
0
58823265
58823265
53952549
53952549
4870716
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

604.312.295
584.064.366
581.256.418
578.993.097
569.578.969
566.768.255
547.382.534
523.331.330
518.860.919
518.843.259
501.589.843
462.751.479
461.622.704
455.570.239
454.248.821
446.261.160
441.619.119
436.951.943
431.421.026
420.486.398
418.290.616
359.703.050
358.218.100

3096756
2902068
3096756
3571308
3096756
3551028
3298880
3189030
3358368
3076476
3338088
3571308
3551028
3338088
3358368
3683984
3440550
3571308
3571308
3358368
3358368
3683984
3440550

195
201
188
162
184
160
166
164
154
169
150
130
130
136
135
121
128
122
121
125
125
98
104

3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,1
3,0
3,0
2,9
2,7
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,1
2,1

55
59
55
48
55
48
52
53
51
55
51
48
48
51
51
46
50
48
48
51
51
46
50

285
296
271
232
265
238
233
230
208
251
213
150
166
169
159
191
210
146
132
140
147
125
139

19%
20%
20%
21%
21%
20%
22%
23%
24%
22%
24%
32%
29%
30%
32%
24%
24%
33%
36%
36%
35%
37%
36%

3,65
3,59
3,50
3,53
3,48
3,44
3,26
3,09
3,31
3,12
3,19
2,37
2,49
2,36
2,34
2,55
2,62
2,22
2,14
2,15
2,12
1,79
1,85

35
38
35
41
37
40
40
39
40
38
40
40
41
40
38
38
39
38
37
36
36
36
37

106
110
111
121
114
133
119
121
137
135
154
122
140
128
123
127
129
146
142
147
148
134
131

Přílohy

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

kompenzační úspory
vlakotramvají (Kč/rok)

suma (Kč/rok)

provozní výkon
(vlkm /rok)

suma (Kč/vlkm)

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní
zatížení, nezávislé na
atraktivitě varianty)

průměrný počet cestujících
na vlak

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100
oskm)

oběhová rychlost (km/h)

průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo
k sezení v parku))

17537507
26307186
31510186
33462011
28651608
23259447
15674727
23678758
19077878
19880325
20674837
20695329
10958088
19094756
15698757
17295715
25468854
25389344
25079606
19366335
16062003
23986796
12754989
23597549
16697277
19180309
15567735
22053151
23339137
16317626
18350161

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

73317515
28963723
0
3607976
3607976
0
42236870
0
21755203
0
14468293
17103942
42956190
0
21755203
14468293
5411964
3607976
3607976
0
17396792
5411964
34684017
3607976
0
0
0
3607976
3607976
0
0

16078005
0 30207142
1004998
16078005
0 30425123
1004998
16078005
0 29916500 32741792
15818791
0 30461178
0
18665946
0 27322741
1004998
31230991
0 29621393 31736793
20237196
0 27202750
1004998
20237196
0 27044218 32741792
31230991
0 29753503
0
26551900
0 25596980 31736793
31230991
0 29852585
0
20237196
0 27321649
1004998
16078005 953148 22109534
1004998
16078005 953148 21948066 32741792
26551900
0 25729090
0
26551900
0 25828173
0
16955701
0 27745556
0
19770022
0 30889075
0
16864530
0 27419134
0
19457348 519899 23881355 32741792
16078005 953148 22230635
1004998
20075095
0 30123112
0
19457348 519899 24009062
1004998
19983924
0 29796690
0
31230991 953148 25371099 31736793
19457348 1739928 23515300 32741792
26551900 779848 22574428 31736793
22825138
0 25837613
1004998
16997228
0 26802849
0
31230991 1697470 25132681 31736793
16078005 2052734 21069535 32741792

0
0
0
0
0
11947522
0
0
11947522
11947522
11947522
0
0
0
11947522
11947522
0
0
0
0
0
0
0
0
11947522
0
11947522
0
0
11947522
0

0
0
0
0
0
-44371795
0
0
-44371795
-33645789
-44371795
0
0
0
-33645789
-33645789
0
0
0
0
0
0
0
0
-44371795
0
-33645789
0
0
-44371795
0

355.205.189
327.971.876
327.306.503
301.044.335
276.606.694
275.712.351
268.838.576
266.183.998
261.681.302
259.671.117
259.732.817
253.281.232
251.810.559
248.564.330
245.640.068
243.691.583
243.700.991
243.708.952
239.951.344
238.818.352
238.086.081
236.358.724
235.284.241
232.609.077
231.384.013
230.441.519
229.949.999
229.621.186
225.614.249
224.983.233
224.429.027

1338480
1338480
1338480
1338480
1338480
1989468
1684592
1684592
1989468
1697436
1989468
1684592
1338480
1338480
1697436
1697436
1533168
1922544
1533168
1619696
1338480
1922544
1619696
1922544
1989468
1619696
1697436
1684592
1576432
1989468
1338480

265
245
245
225
207
139
160
158
132
153
131
150
188
186
145
144
159
127
157
147
178
123
145
121
116
142
135
136
143
113
168

2,8
2,5
2,5
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7

96
96
96
96
96
65
76
76
65
76
65
76
96
96
76
76
84
67
84
79
96
67
79
67
65
79
76
76
82
65
96

495
495
495
509
427
228
274
274
228
236
228
274
286
286
236
236
345
274
338
228
286
260
228
254
155
220
174
249
307
151
263

19%
19%
19%
19%
23%
28%
28%
28%
28%
32%
28%
28%
34%
34%
32%
32%
24%
24%
25%
35%
34%
26%
35%
26%
42%
36%
44%
31%
27%
43%
37%

3,61
3,25
2,97
3,25
2,80
2,20
2,60
2,24
2,38
1,88
2,34
2,41
2,18
1,80
2,06
2,02
2,55
2,49
2,46
1,83
1,98
2,41
2,13
2,32
1,58
1,81
1,47
2,18
2,30
1,54
1,73

43
43
43
43
37
33
43
43
33
33
33
43
40
40
33
33
46
50
47
42
40
49
42
49
32
39
32
38
48
31
38

129
129
129
135
129
160
153
153
160
160
160
153
129
129
160
160
177
191
174
153
129
196
153
191
160
170
160
151
191
173
166

poplatky za použití
železniční dopravní cesty
(Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

87905228
87905228
87905228
90375292
75764781
60072608
61251136
61251136
60072608
53098309
60072608
61251136
50809419
50809419
53098309
53098309
70130451
69952865
68742049
49017411
50809419
66255841
49017411
64867439
40849786
47313300
39170788
55568373
64212701
39739872
46719552

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

129154793
137287612
129154793
127319088
121588644
132215393
101230899
101230899
132215393
124505076
135857777
105666982
106941177
106939143
124505076
128147460
97988464
94099669
98238048
93834211
113551081
90505915
93836517
90755499
116969193
86493541
115266773
98723936
90654357
111552074
87417247

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu
(Kč/rok)

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

M/O/N/°/|--|
H/O/N/°/|--|
E/O/N/°/|--|
P/R/N/°/|--|/1
P/O/N/°/|--|
E/R/T/°/|--|
M/O/N/^/|--|
E/O/N/^/|--|
M/R/T/°/|--|
E/R/T/^/|--|
H/R/T/°/|--|
H/O/N/^/|--|
M/O/N/°/|<>|
E/O/N/°/|<>|
M/R/T/^/|--|
H/R/T/^/|--|
K/R/N/°/|--|/1
P/R/N/°/|--|/4
P/R/N/°/|--|/2
E/O/N/^/|<>|
H/O/N/°/|<>|
K/R/N/°/|--|/2
M/O/N/^/|<>|
P/R/N/°/|--|/3
E/R/T/°/|<>|
E/O/N/^/<>
E/R/T/^/|<>|
P/O/N/^/|--|
P/R/N/^/|--|/2
E/R/T/°/<>
E/O/N/°/<>

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

SZ-18
SZ-30
SZ-24
SZ-7
SZ-1
SZ-47
SZ-21
SZ-27
SZ-41
SZ-53
SZ-48
SZ-33
SZ-19
SZ-25
SZ-42
SZ-12
SZ-36
SZ-54
SZ-10
SZ-28
SZ-31
SZ-38
SZ-22
SZ-16
SZ-51
SZ-29
SZ-49
SZ-4
SZ-13
SZ-52
SZ-26

zkratka

číslo

Svazek Severozápad

367

Přílohy
SZ-50
SZ-34
SZ-39
SZ-8
SZ-17
SZ-2
SZ-45
SZ-57
SZ-43
SZ-55
SZ-23
SZ-35
SZ-5
SZ-6
SZ-46
SZ-20
SZ-32
SZ-58
SZ-44
SZ-56
SZ-9
SZ-3
SZ-14
SZ-15
SZ-40
SZ-37
SZ-11

E/R/T/^/<>
H/O/N/^/|<>|
K/R/N/^/|--|
P/R/N/°/|<>|/1
P/R/N/^/|--|/1
P/O/N/°/|<>|
M/R/T/°/|<>|
H/R/T/°/|<>|
M/R/T/^/|<>|
H/R/T/^/|<>|
M/O/N/^/<>
H/O/N/^/<>
P/O/N/^/|<>|
P/O/N/^/<>
M/O/N/°/<>
M/R/T/°/<>
H/O/N/°/<>
M/R/T/^/<>
H/R/T/°/<>
H/R/T/^/<>
P/R/N/°/<>/1
P/O/N/°/<>
P/R/N/°/|<>|/3
P/R/N/°/<>/2
K/R/N/°/|<>|/2
K/R/N/°/|<>|/1
P/R/N/°/|<>|/2

368

109849654
97899306
87060603
103423580
87310187
104058236
117019908
120153295
115317488
118450876
86517150
88735192
92541830
91250150
87417247
111635140
89635289
109932720
113456332
111753913
89769890
87945797
79499018
77205663
77611819
82382879
83580920

38060874
49017411
60515677
50624657
59127275
46131185
40849786
40849786
39170788
39170788
47313300
47313300
45271955
45074636
46719552
39739872
46719552
38060874
39739872
38060874
47234373
44911400
46409224
46498915
45411871
44263838
44346353

0
14029018
5411964
3607976
3607976
3607976
15594885
10258575
15594885
10258575
12634270
9196994
3607976
3607976
12283758
12112966
9196994
12112966
7879170
7879170
3607976
3607976
3607976
3607976
5411964
5411964
3607976

15188084
16900806
21936589
19250033
21547341
17862699
13655742
14836101
12526201
13706559
16795451
17528622
18186278
18136629
16032753
13920458
16698474
12790916
14865348
13735806
18059938
17464337
17372077
17430492
16751024
16391430
16695915

26551900
19457348
17302301
15818791
17211130
18665946
31230991
31230991
26551900
26551900
19457348
19457348
22045289
22045289
16078005
31230991
16078005
26551900
31230991
26551900
15818791
18665946
19770022
19770022
20075095
16955701
16864530

1524170
519899
0
2292465
0
823173
953148
953148
779848
779848
1739928
1739928
433249
1753792
2052734
1697470
2052734
1524170
1697470
1524170
2003344
1977349
1641148
1909762
693199
693199
401477

22336011 31736793 11947522 -33645789
24104841
1004998
0
0
26036887
0
0
0
21922470
0
0
0
25710465
0
0
0
20957242
1004998
0
0
25461007
0 11947522 -44371795
25528438
0 11947522 -44371795
22664336
0 11947522 -33645789
22731767
0 11947522 -33645789
23594566
1004998
0
0
23654016
1004998
0
0
23090897
1004998
0
0
23048512
1004998
0
0
21148801
1004998
0
0
25198736
0 11947522 -44371795
21208251
1004998
0
0
22402066
0 11947522 -33645789
25248278
0 11947522 -44371795
22451607
0 11947522 -33645789
21194214
0
0
0
20695223
1004998
0
0
25831740
0
0
0
25851006
0
0
0
25645685
0
0
0
22189231
0
0
0
22178772
0
0
0

223.549.219
222.933.627
218.264.021
216.939.973
214.514.374
213.111.455
212.341.193
211.386.061
210.907.179
209.952.047
209.057.013
208.630.399
206.182.472
205.921.983
202.737.850
203.111.359
202.594.298
201.677.345
201.693.186
200.259.172
197.688.526
196.273.027
194.131.205
192.273.835
191.600.656
188.288.242
187.675.944

1697436
1619696
1576432
1338480
1576432
1338480
1989468
1989468
1697436
1697436
1619696
1619696
1619696
1619696
1338480
1989468
1338480
1697436
1989468
1697436
1338480
1338480
1922544
1922544
1922544
1533168
1533168

132
138
138
162
136
159
107
106
124
124
129
129
127
127
151
102
151
119
101
118
148
147
101
100
100
123
122

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

76
79
82
96
82
96
65
65
76
76
79
79
79
79
96
65
96
76
65
76
96
96
67
67
67
84
84

169
228
289
285
283
260
155
155
174
174
220
220
211
210
263
151
263
169
151
169
266
253
182
182
178
218
218

45%
35%
28%
34%
29%
37%
42%
42%
44%
44%
36%
36%
38%
38%
37%
43%
37%
45%
43%
45%
36%
38%
37%
37%
38%
39%
39%

1,43
1,97
2,22
1,91
2,13
1,78
1,70
1,67
1,60
1,57
1,92
1,90
1,81
1,81
1,84
1,64
1,82
1,53
1,61
1,51
1,80
1,74
1,74
1,74
1,73
1,69
1,67

31
42
47
38
47
35
32
32
32
32
39
39
37
35
38
31
38
31
31
31
39
33
46
45
47
45
46

173
153
196
135
191
129
160
160
160
160
170
170
151
154
166
173
166
173
173
173
161
162
191
200
196
177
174

Přílohy

BH-13
BH-16
BH-4
BH-14
BH-7
BH-17
BH-5
BH-8
BH-15
BH-18
BH-6
BH-9
BH-10
BH-1
BH-11
BH-2
BH-3
BH-12

M/|--|/3
74628469 50765471 36698807 11226000 26406747
0 29515351 61893576
0 -30006601 261.127.820 2226744 131
3,8
39 172 22%
3,05 43
M/|--|/2
74628469 50765471 36405869 11226000 26614706
0 28813196 54312009
0 -30006601 252.759.119 2141568 132
3,7
40 179 22%
3,04 41
P/|-.-|/3
65725409 41563271 29285016 11845776 26375313
0 27458288 61893576
0 -30006601 234.140.049 2226744 119
3,5
39 141 27%
2,85 43
M/|<>|/3
68067480 40892837 25580496 11226000 26406747
0 27327317 61893576
0 -30006601 231.387.853 2226744 117
3,4
39 138 28%
2,61 43
P/|-.-|/2
68183061 42693365 29755024 11845776 26375313
0 27006592 54312009
0 -30006601 230.164.540 2141568 121
3,4
40 150 27%
2,86 42
M/|<>|/2
68067480 40892837 25287557 11226000 26614706
0 26625163 54312009
0 -30006601 223.019.152 2141568 118
3,3
40 144 28%
2,60 41
P/|<.>|/3
61125129 34673729 20804468 11845776 26375313
0 25931386 61893576
0 -30006601 212.642.776 2226744 109
3,2
39 117 33%
2,51 43
P/|<.>|/2
63167567 34871495 20645045 11845776 26375313
0 25273062 54312009
0 -30006601 206.483.666 2141568 110
3,2
40 123 33%
2,50 42
M/<>/3
50439816 30897329 22052928 8837575 26406747 3770422 25146327 61893576
0 -30006601 199.438.119 2226744 103
3,1
39 105 37%
2,13 38
M/<>/2
50439816 30897329 21759990 8837575 26614706 3770422 24444173 54312009
0 -30006601 191.069.418 2141568 103
3,0
40 109 37%
2,12 36
P/<.>/3
49364969 27345602 18315178 9935363 26375313 3392052 24334952 61893576
0 -30006601 190.950.403 2226744 99
3,0
39
93 42%
2,14 38
P/<.>/2
51406702 27543369 18155755 9935363 26375313 3392052 23676627 54312009
0 -30006601 184.790.588 2141568 100
2,9
40
97 41%
2,13 37
M/|--|/1
52559989 32401431 31569570 9154915 22567493
0 20651792
0
0
0 168.905.190 1642680 103
2,3
44 149 30%
3,02 37
P/|--|/1
54427404 29334031 24155779 11892774 22536059
0 19945554
0
0
0 162.291.601 1642680 99
2,2
44 135 33%
3,13 37
M/|<.>|/1
48841080 25789928 22377135 9154915 22567493
0 19186510
0
0
0 147.917.062 1642680 90
2,0
44 118 37%
2,58 37
P/|<.>|/1
52172015 24351300 16839550 11635682 22536059
0 18846510
0
0
0 146.381.116 1642680 89
2,0
44 112 40%
2,74 37
P/<.>/1
48816980 20786344 14698785 10759857 22536059 1679851 18069125
0
0
0 137.347.002 1642680 84
1,9
44
95 46%
2,49 35
M/<.>/1
43110717 21905676 21339505 8040084 22567493 1082545 18341663
0
0
0 136.387.682 1642680 83
1,9
44 101 44%
2,35 36
Úspory díky redukci souběžné autobusové dopravy byly zohledněny jen v absolutních číslech – ve specifických nákladech na místokm nebo oskm nebyly zohledněny ani náklady, ani výkony této autobusové
dopravy.
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průměrné využití vozových
kapacit (oskm / (den * místo
k sezení v parku))

oběhová rychlost (km/h)

spotřeba primární energie
(ekvivalent l nafty / 100
oskm)

průměrné vytížení přepravní
kapacity

průměrná kapacita vlaků
(místa k sezení)

průměrný počet cestujících
na vlak

suma (Kč/oskm)
(předpokládané fixní
zatížení, nezávislé na
atraktivitě varianty)

suma (Kč/vlkm)

provozní výkon
(vlkm /rok)

suma (Kč/rok)

kompenzační úspory
redukci souběžné
autobusové dopravy
(Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu vlakotramvaj (Kč/rok)

náklady pro variantně
specifickou infrastrukturu železniční (Kč/rok)

poplatky za použití
železniční dopravní cesty
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
posunující strojvedoucí
(Kč/rok)

mzdové náklady pro
strojvedoucí v oběhu
(Kč/rok)

náklady na trakční elektřínu
(Kč/rok)

náklady na pohonné hmoty
(Kč/rok)

náklady na údržbu vozidel
(Kč/rok)

amortizační náklady vozidel
(Kč/rok)

zkratka

číslo

Svazek Břeclav - Hodonín

153
153
165
155
158
155
167
159
210
210
202
191
173
155
172
152
157
191
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Ass.Prof. Dr. Barda Hörla
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Základní škola Korneuburg
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