
MoMožžnosti nosti řřeeššeneníí nedostatenedostateččnnéé
kapacity tratkapacity tratíí a uzla uzlůů

CR OstravaCR Ostrava 15. 15. –– 16. 6. 201016. 6. 2010



V mV míístech s nedostatestech s nedostateččnou kapacitou hroznou kapacitou hrozíí, , 
resp. jiresp. jižž nastnastáávváá konflikt jednotlivých konflikt jednotlivých 

segmentsegmentůů žželeznielezniččnníí dopravy :dopravy :

�� ddáálkovlkovéé osobnosobníí žželeznielezniččnníí dopravydopravy
�� ppřříímměěstskstskéé osobnosobníí žželeznielezniččnníí dopravydopravy
�� regionregionáálnlníí ((„„venkovskvenkovské“é“) osobn) osobníí žželeznielezniččnníí

dopravydopravy
�� nnáákladnkladníí žželeznielezniččnníí dopravydopravy

K nejvK nejvěěttšíšímu konfliktu dochmu konfliktu docháázzíí tam, kde je nejvtam, kde je nejvěěttšíší
rozdrozdííl prl průůmměěrných rychlostrných rychlostíí, tedy mezi d, tedy mezi dáálkovou lkovou 
osobnosobníí dopravou a ostatndopravou a ostatníími segmenty v mi segmenty v úúsecsecíích ch 
s vys vyššíšší tratraťťovou rychlostovou rychlostíí



PPřřííklad konfliktu dklad konfliktu dáálkovlkovéé osobnosobníí dopravy s dopravy s 
dopravou pdopravou přříímměěstskou :stskou :

�� pouze pouze 
zjednoduzjednoduššený ený 
teoretický pteoretický přřííkladklad

�� tratraťťovováá rychlost 160 rychlost 160 
km/hkm/h

�� prprůůmměěrnrnáá rychlost rychlost 
ddáálkovlkovéé osobnosobníí
dopravy 150 km/h  dopravy 150 km/h  
(10 km za 4 min), (10 km za 4 min), 
takt 30 mintakt 30 min

�� prprůůmměěrnrnáá rychlost rychlost 
regionregionáálnlníí osobnosobníí
dopravy 60 km/h  dopravy 60 km/h  
(10 km za 10 min), (10 km za 10 min), 
takt 15mintakt 15min

ŘŘeeššeneníím tohoto konfliktu (na stranm tohoto konfliktu (na straněě ŽŽDC) je segregaceDC) je segregace



MoMožžnosti segregacenosti segregace
1.1. zezeččtytyřřkolejnkolejněěnníí

2.2. segregace v rsegregace v ráámci smci sííttěě trattratíí

3.3. výstavba nových tratvýstavba nových tratíí

4.4. kombinace výkombinace výšše uvedených moe uvedených možžnostnostíí

VýhodyVýhody :: Nevýhody :Nevýhody :
�� vhodnvhodnáá etapizace etapizace 

(mo(možžnost postupnnost postupnéé
výstavby)výstavby)

�� snsníížženenéé dopady dopady 
výlukovvýlukovéé ččinnostiinnosti

�� nelze budovat vnelze budovat vššude (prostorovude (prostorováá a hlukova hlukováá
omezenomezeníí v intravilv intraviláánu, prostorovnu, prostorováá omezenomezeníí
v v úúzkých zkých řřííččnníích ch úúdoldolíích, dalch, dalšíší omezenomezeníí v v 
chrchráánněěných ných úúzemzemíích)ch)

�� na rozdna rozdííl od výstavby VRT nepl od výstavby VRT nepřřinese inese 
takovtakovéé zrychlenzrychleníí ddáálkovlkovéé osobnosobníí dopravy, dopravy, 
kterkteréé by výraznby výrazněě zvýzvýššilo jejilo jejíí
konkurenceschopnostkonkurenceschopnost

�� komplikace stanikomplikace staniččnníího posunuho posunu

�� ppřříípojnpojnéé trattratěě nutno zanutno zaúústit mimostit mimoúúrovrovňňovověě
–– výrazný nvýrazný náárrůůst investist investiččnníích nch náákladkladůů

Ad 1) zeAd 1) zeččtytyřřkolejnkolejněěnníí



VýhodyVýhody :: Nevýhody :Nevýhody :

�� investiinvestiččnněě nejmnejméénněě
nnáároroččnnáá variantavarianta

�� zzáásadnsadníí omezenomezeníí segmentu dsegmentu dáálkovlkovéé
osobnosobníí dopravy dopravy –– maximmaximáálnlněě
dvouhodinový takt, popdvouhodinový takt, popřříípadpaděě nnááhrada hrada 
tohoto segmentu autobusovou dopravou tohoto segmentu autobusovou dopravou 
(v p(v přříípadpaděě nníízkzkéé frekvence a vhodnfrekvence a vhodněě
situovansituovanéé silnisilniččnníí ssííttěě))

�� nutnost pnutnost přřííppřřeežžíí / postrk/ postrkůů u tu těžěžkých kých 
nnáákladnkladníích vlakch vlakůů na sklonovna sklonověě nnáároroččných ných 
trattratíích (dch (důůvod: nedostatevod: nedostateččnnáá adheznadhezníí
hmotnost hmotnost –– ppřřííklad: traklad: traťť Brno Brno –– HavlHavlííččkkůův v 
Brod Brod –– KolKolíín v nn v něěkolika kolika úúsecsecíích)ch)

�� zpravidla nezpravidla neřřeešíší kapacitu tratkapacitu tratíí v v úúsecsecíích ch 
silnsilněě zatzatíížžených pených přříímměěstskou dopravoustskou dopravou

Ad 2) segregace v rAd 2) segregace v ráámci smci sííttěě trattratíí



Legenda – koridorové tratě (+ úseky dalších hlavních tratí) :

nesegregované tratě / úseky tratí
částečně segregované úseky tratí s oběma segmenty osobní dopravy
částečně segregované úseky tratí s převahou osobní regionální a nákladní dopravy,
(popř. pouze s nákladní dopravou), osobní dálková doprava v taktu max. 2 hod

ostatní tratě (zeleně dráhy celostátní, fialově dráhy regionální, modře vlečky) 

nejvýznamnější seř.stanice

ostatní významné seř.stanice

úseky se stále kritickou 
kapacitou

segregace v rámci sítě
tratí – příklad možností, 
které skýtá železniční síť
v ČR



VýhodyVýhody :: Nevýhody :Nevýhody :

�� v pv přříípadpaděě VRT pVRT přřinese inese 
takovtakovéé zrychlenzrychleníí ddáálkovlkovéé
osobnosobníí dopravy, kterdopravy, kteréé
výraznvýrazněě zvýzvýšíší jejjejíí atraktivitu atraktivitu 
a konkurenceschopnosta konkurenceschopnost

�� zpravidla zpravidla řřeešíší (odleh(odlehččíí) ) 
kapacitu stkapacitu stáávajvajííccíích tratch tratíí
v v úúsecsecíích silnch silněě zatzatíížžených ených 
ppřříímměěstskou dopravoustskou dopravou

�� investiinvestiččnněě nnáároroččnnáá variantavarianta

�� v pv přříípadpaděě VRT hlavnVRT hlavníí ppřříínosy nosy 
zpravidla azpravidla ažž po po úúplnplnéém m 
dokondokonččeneníí celceléé trattratěě

�� v pv přříípadpaděě VRT vyVRT vyžžaduje pro aduje pro 
hlavnhlavníí ppřříínos vysokorychlostnnos vysokorychlostníí
vozidla, i obyvozidla, i obyččejnejnéé rychlrychlííky by ky by 
mměěly jezdit po VRT rychlostly jezdit po VRT rychlostíí
200 km/h (v opa200 km/h (v opaččnnéém pm přříípadpaděě
výraznvýrazněě snisnižžujujíí kapacitu tratkapacitu tratěě))

�� potpotřřeba specieba speciáálnlníích vozidel i v ch vozidel i v 
ppřříípadpaděě tuneltunelůů s ds déélkou nad 5 lkou nad 5 
kmkm

�� zzáásah do krajiny (v mensah do krajiny (v menšíším m 
rozsahu, nerozsahu, nežž u du dáálnic)lnic)

Ad 3) výstavba nových tratAd 3) výstavba nových tratíí



Legenda – VRT, koridorové tratě (+ úseky dalších hlavních tratí) :

nesegregované tratě / úseky tratí
částečně segregované úseky tratí s oběma segmenty osobní dopravy

vysokorychlostní tratě / 
vysokorychlostní úseky tratí
(NBS)
modernizovaná trať
Brno – Přerov s úseky 
na 200 km/h

částečně segregované úseky tratí s převahou osobní regionální a nákladní dopravy,
(popř. pouze s nákladní dopravou), osobní dálková doprava v taktu max. 2 hod

plně segregované tratě / úseky tratí – jen osobní regionální doprava 

segregace novostavbou 
tratí – příklad možností, 
které skýtá železniční
síť v ČR



HlavnHlavn íí nevýhody:nevýhody:
�� popoččet hlavnet hlavníích kolejch kolejíí se se 

postupnpostupněě snisnižžuje od hranic uje od hranic 
uzlu (11) auzlu (11) ažž na pouhých 6 v na pouhých 6 v 
mmííststěě zhlavzhlavíí ppřřed ned náástupistupiššti ti 
hlavnhlavníího nho náádradražžíí (viz t(viz tééžž
obr. na nobr. na náásledujsledujííccíí stranstraněě))

�� popoččet pret průůbběžěžných kolejných kolejíí u u 
nnáástupistupišštntníích hran hlavnch hran hlavníího ho 
nnáádradražžíí: 6: 6

Výhoda:Výhoda:
�� oddodděělený nlený náákladový prkladový průůtah tah 

v ose 1.Tv ose 1.TŽŽK pK přřes celý es celý ŽŽUB UB 
(Brno(Brno--MalomMalom.st.6 .st.6 –– BrnoBrno--H.HerH.Herššpice)pice)

kolejové schéma 
ŽUB (zobrazeny 
pouze „hlavní koleje“)

popis stávajícího stavu ŽUB    
se zaměřením na kapacitní

nedostatky

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)



1

• počet hlavních kolejí na hranicích ŽUB: 11 (viz předchozí obr.)
• počet hlavních kolejí před vjezdovými návěstidly hl.nádraží: 7
• počet hlavních kolejí v místě zhlaví před nástupišti hl.nádraží: 6
• počet průběžných kolejí u nástupištních hran hl. nádraží: 6
• omezené využití kusých nástupišť (končící/výchozí vlaky od/na 
„Přerovku“ a „Vláru“ obsazují „nedostatkové“ průběžné koleje)

kolejové schéma žst. Brno hlavní nádraží
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výpravní
budova

spojka využitelná pouze 
pro posun, nelze 
postavit vlakovou cestu

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis stávajícího stavu ŽUB se zam ěřením na kapacitní nedostatky



trocha teorie nikoho nezabije …
(nejdřív představen pramen)

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)



trocha teorie nikoho nezabije …
traťová uspo řádání žel. uzl ů

směrová uspo řádání žel. uzl ů, v elipsách 
zvýrazněna nezbytná mimoúrovňová křížení

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)



popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky

kolizní bod (úrov ňové k řížení trasy opa čného sm ěru)

jízda „proti správnému sm ěru“
Legenda

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

prezentace kolejového uspo řádání a jízdy vlak ů v úseku Brno-Malom ěřice – Brno-Židenice



• prezentace úseku mezi Brnem-
Židenicemi a novým osobním nádražím

• prezentace nevýhodného kolejového 
uspo řádání mezi kolejovým rozv ětvením 
v Brn ě-Židenicích a mezi odbo čkou 
Brno- Černovice (vpravo dole) :

� spojovací kolej je nově pouze jednokolejná
� všechny vlaky jedoucí od Brna-Židenic 

směr Brno-Slatina musí jet dlouhý úsek 
„proti správnému směru“

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



prezentace kolejového uspo řádání severního zhlaví nového 
osobního nádraží

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



prezentace kolejového uspo řádání jižního zhlaví nového 
osobního nádraží a jižní části ŽUB

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



Datum tohoto 
posudku: říjen 
2007, až po 
dokončení

„multikriteriální
analýzy“

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



Laicky Laicky řřeeččeno eno –– uvedenuvedenéé řřeeššeneníí s mnoha tzv. kolizns mnoha tzv. kolizníími body v mi body v žželeznielezniččnníím m 
uzlu, který je kuzlu, který je křřiižžovatkou evropských ovatkou evropských žželeznielezniččnníích koridorch koridorůů je analogije analogiíí
rozvrozvěětventveníí dvou ddvou dáálnic lnic úúrovrovňňovou kovou křřiižžovatkou ovatkou řříízenou svzenou svěětelnou signalizactelnou signalizacíí..

Je irelevantnJe irelevantníí, zda projektant, zda projektantůům zadanm zadanéé popoččty vlakty vlakůů ttíímto uzlem mto uzlem „„nněějakjak““
projedou. Takovprojedou. Takovááto stavba by se mto stavba by se měěla projektovat s výhledem na minimla projektovat s výhledem na minimáálnlněě
jedno stoletjedno stoletíí –– a jak se a jak se žželeznielezniččnníí doprava rozvine za padesdoprava rozvine za padesáát t čči sto let?i sto let?

JistJistéé je, je, žže toto e toto řřeeššeneníí zcela znemozcela znemožžnníí odlehodlehččeneníí ddáálnice D1 od kamionovlnice D1 od kamionovéé
dopravy vlaky RoLa (dopravy vlaky RoLa (čči vlaky uri vlaky urččenými pro penými pro přřepravu výmepravu výměěnných nnných náástaveb staveb 
nebo obdobným systnebo obdobným systéémem kombinovanmem kombinovanéé dopravy). Potdopravy). Potřřebných 4 aebných 4 ažž 6 p6 páárrůů
nnáákladnkladníích vlakch vlakůů v hodinv hodiněě navnavííc se uzlem na tc se uzlem na třřebovskou a na ebovskou a na 
havlhavlííččkobrodskou trakobrodskou traťť od terminod termináálu v Hornlu v Horníích Herch Herššpicpicíích (který je tak ch (který je tak 
výhodnvýhodněě umumííststěěn pobln poblíížž kkřřiižžovatek D1, D2 a R52) neproveze.ovatek D1, D2 a R52) neproveze.

KapacitnKapacitníí nedostatky se ale projevnedostatky se ale projevíí ihned po pihned po přříípadnpadnéém zprovoznm zprovozněěnníí ttééto to 
stavby. Stastavby. Staččíí k tomu mk tomu máálo lo –– pokud vlak ppokud vlak přřijede pijede přřed ned něějaký z koliznjaký z kolizníích bodch bodůů
se zpose zpožždděěnníím a propm a propáásne tak vhodnsne tak vhodnéé „„oknookno““. Nemluv. Nemluvěě o po přříípadech nehody padech nehody 
čči výlukových praci výlukových pracíí –– pak se pak se ŽŽUB stane uzlem vpravdUB stane uzlem vpravděě gordickým pro gordickým pro 
významnou významnou ččáást evropskst evropskéé žželeznielezniččnníí ssííttěě. Obj. Objíízdnzdnéé trasy mimo Brno totitrasy mimo Brno totižž
nemajnemajíí dostatek volndostatek volnéé kapacity.  kapacity.  

Problematika kapacity v Problematika kapacity v žželeznielezni ččnníích uzlech na pch uzlech na p řřííkladu kladu 
žželeznielezni ččnníího uzlu Brno (ho uzlu Brno ( ŽŽUB)UB)

popis varianty „ čistý odsun“ se zam ěřením na kapacitní nedostatky



Konec prvnKonec prvn íí ččáásti prezentace,sti prezentace,
dděěkuji za pozornostkuji za pozornost

obobččanskanskáá koalice Nkoalice Náádradražžíí v centruv centru

TomTomášáš Alter, tel.: +420 737 818 178,  EAlter, tel.: +420 737 818 178,  E--mail: mail: TomasTomas.Alter.Alter@@cdtcdt..czcz


