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Úvod 

Zajištění provozuschopnosti, údržby a péče o rozvoj a modernizaci dráhy jsou 

povinnosti vlastníka dráhy dané § 20 zákona čís. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění. 

Splnění těchto povinností je spojeno s pracemi na dopravní infrastruktuře, které mohou být 

prováděny s omezením nebo vyloučením provozu. V případě výluky jedné traťové koleje na 

dvou (nebo vícekolejné) trati dochází k jízdě vlaků vyloučeného směru po zbývající 

(zbývajících) traťové koleji. V případě výluky traťové koleje na jednokolejné trati pak 

k úplnému zastavení provozování drážní dopravy. 

Z hlediska dopravce v železniční osobní dopravě je třeba minimalizovat nepříznivý 

dopad provozní situace na cestující a přepravu zásilek, tzn. přijmout taková opatření, aby 

negativní vliv výluk postihoval co nejmenší počet cestujících (objem zásilek) a to jak 

v podobě zpoždění, tak v podobě rozvázaných přípojových vazeb mezi spoji v rámci 

integrovaného dopravního systému. Cílem opatření je nalézt optimální či suboptimální řešení 

zohledňující tzv. „většinového cestujícího“, jakož i možnosti dopravce – krátké obraty 

vlakových náležitostí, taktové systémy a jejich návaznosti, propustnou výkonnost 

železničních stanic a traťových úseků atd. 

Pro kvalitní a přesné zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě je 

třeba s dostatečným předstihem znát počty vlaků, které nebudou moci být v úseku dotčeném 

výlukou provezeny z důvodu snížení propustné výkonnosti mezistaničního úseku (dvou 

a vícekolejné tratě) nebo z důvodu zastavení provozování drážní dopravy (jednokolejné tratě). 

Pro úspěšnou realizaci výlukových opatření je rovněž podstatná včasná a srozumitelná 

informační kampaň směrem k cestujícím i vlastním zaměstnancům dopravce zúčastněným na 

výlukové činnosti nebo servisní činnosti pro cestující. 

Cílem této práce je navrhnout možná řešení výlukových opatření, jejich zpracování 

a realizaci, včetně zhodnocení z hlediska provozně-ekonomického a analyzovat současný stav 

přípravy a zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě v podmínkách 

dopravce ČD, konkrétně Krajského centra osobní dopravy Brno. 
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1 Železniční síť v Jihomoravském kraji 

České dráhy, a. s. (ČD) provozují v Jihomoravském kraji (JMK) železniční osobní 

dopravu na tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) (viz Obr. 1). 

Jihomoravským krajem procházejí dva tranzitní koridory: 1. tranzitní koridor SRN – Děčín – 

Praha – Brno – Břeclav – Rakousko/Slovensko a 2. tranzitní koridor Polsko – Bohumín – 

Přerov – Břeclav – Rakousko/Slovensko. Současně je na území kraje provozován jeden 

z největších integrovaných dopravních systémů v České republice – Integrovaný dopravní 

systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). 

 

Obr. 1 Plán železniční sítě JMK  [Zdroj: 1] 
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Tabulka 1: Základní údaje o železniční síti JMK   

Traťové koleje Elektrizace Tratě na nichž je provozována pravidelná osobní doprava 
(stav ke 14. XII. 2008) Délka 

jedna dvě ne ano 
Číslo 
tratě 

Traťový úsek (km) (km) (km) 
(km) (km) 

(km) 

240, 244 Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice  2,8 2,8   2,8 2,8 
240, 244 Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice, zhlaví Státní silnice 1,2 1,2  1,2  1,2 
240, 244 Brno-Horní Heršpice, zhl. Státní silnice – Střelice 9,0  9,0 9,0  9,0 
240 Střelice – Zastávka u Brna – hr. kr. (kraj Vysočina) 17,9 17,9  17,9  17,9 
241 Znojmo – Blížkovice – hr. kr. (kraj Vysočina) 31,0 31,0  31,0   
244 Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou 50,1 50,1  50,1  20,6 
244 Moravské Bránice – Oslavany 9,2 9,2  9,2  9,2 
245 Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín 6,7 6,7  6,7   
246 Znojmo – Břeclav 68,7 68,7  68,7  23,6 
248 Znojmo – Šatov 11,0 11,0  11,0   
248 Šatov – st. hr. (Rakousko) 1,4 1,4   1,4  
250 Níhov – Brno-Maloměřice St. 3 43,6  43,6  43,6 43,6 
250 Brno-Maloměřice St. 3 – Odb Brno-Židenice z 2,6  2,6  2,6 2,6 
250, 260 Odb Brno-Židenice z – Brno hl. n. 2,4  2,4  2,4 2,4 
250 Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice 2,8  2,8  2,8 2,8 
250 Brno-Horní Heršpice – Modřice 3,7  3,7  3,7 3,7 
250 Modřice – Lanžhot 61,7  61,7  61,7 61,7 
250 Lanžhot – Lanžhot st. hr. (Slovensko) 3,7  3,7  3,7  
251 Tišnov – Nedvědice – hr. kr. (kraj Vysočina) 19,0 19,0  19,0  19,0 
254 Šakvice – Hustopeče u Brna 6,8 6,8  6,8  6,8 
255 Zaječí – Hodonín 37,5 37,5  37,5  37,5 
260 Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 6 3,3  3,3  3,3 3,3 
260 Brno-Maloměřice St. 6 – Letovice – hr. kr. (Pardubický kraj) 46,4  46,4  46,4 46,4 
262 Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice – hr. kr. (Pardubický kraj) 24,1 24,1  24,1  24,1 
300 Brno hl. n. – Holubice 28,6 28,6   28,6 28,6 
300 Holubice – Chválkovice na Hané – hr. kr. (Olomoucký kraj) 30,7 30,7   30,7 30,7 
300 Blažovice – Holubice 2,9 2,9   2,9 2,9 
330 Břeclav – Moravský Písek zastávka – hr. kr. (Zlínský kraj) 45,4  45,4  45,4 45,4 
340 Brno hl. n. – Odb Brno-Černovice 6,2 6,2   6,2 6,2 
250, 340 Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská 1,2  1,2  1,2 1,2 
340 Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská – Odb Brno-Černovice  0,5  0,5  0,5 0,5 
340 Odb Brno-Černovice – Blažovice 14,0  14,0  14,0 14,0 
340 Blažovice – Veselí nad Moravou 70,0  70,0 70,0  70,0 
340 Veselí nad Moravou – hr. kr. (Zlínský kraj) 2,9 2,9  2,9   
342 Bzenec – Moravský Písek 4,2 4,2  4,2  4,2 
343 Rohatec – Veselí nad Moravou 19,9 19,9  19,9  19,9 
344 Veselí nad Moravou – Javorník nad Veličkou zastávka 19,1 19,1  19,1  19,1 
344 Javorník nad Veličkou zastávka - st. hr. (Slovensko) 3,6 3,6  3,6   
802 Břeclav – st. hr. (Rakousko) 5,1  5,1  5,1  
Celkem: 720,9 405,5 315,4 411,9 309 580,9 

 

Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce 1, je železniční síť SŽDC na níž ČD 

v Jihomoravském kraji provozují pravidelnou osobní dopravu tvořena z 56 % jednokolejnými 

tratěmi, které kladou vyšší nároky na zpracování výlukových opatření, neboť každé vyloučení 

traťové koleje znamená současně zastavení provozování drážní dopravy v daném 

mezistaničním úseku. Současně je z přehledu patrný vysoký stupeň integrace systému 

železniční osobní dopravy do systému IDS JMK. Zaintegrováno je 81 % km tratí, tzn. že 

vyjma příhraničních úseků a okolí Znojma je celý systém železniční osobní dopravy na území 

kraje součástí systému IDS JMK, kde zpravidla tvoří páteřní síť k níž jsou přivedeny 

regionální napáječové autobusové linky. Vysoký stupeň integrace vyžaduje v drtivé většině 

vytvářet výluková opatření minimalizující dopad nejen do samotného systému regionální 
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osobní dopravy, ale i s minimalizací dopadu na systém IDS JMK, což vyžaduje velmi úzkou 

spolupráci s koordinátorem IDS JMK, společností KORDIS JMK, s. r. o. Dalším 

nezanedbatelným segmentem výlukové činnosti jsou výluky napětí trakčního vedení, které 

kromě vyšších nákladů na provoz vlaků (nutnost vystavení lokomotiv nezávislé trakce) 

mohou zásadním způsobem ovlivnit včasnost jízdy vlaků (přivěšení a odvěšení lokomotivy 

nezávislé trakce a související technologické úkony), tak i propustnou výkonnost daného 

mezistaničního úseku. Ve většině případů nelze u vlaků tažených lokomotivou nezávislé 

trakce dosáhnout stanovené rychlosti vlaku, především na koridorových úsecích. V některých 

případech je nejvyšší dovolená rychlost takto dopravovaného vlaku až o téměř 40 % (snížení 

ze 160 na 100 km.h-1) nižší než rychlost stanovená.  

V Jihomoravském kraji je elektrifikováno 78 % dvoukolejných a 16 % jednokolejných 

tratí a to střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz (viz Obr. 2, vyznačeno červeně) a střídavou 

trakční soustavou 15 kV/16⅔ Hz (viz Obr. 2, vyznačeno žlutě). 

 

 

Obr. 2 Plán železniční sítě JMK - elektrifikace [Zdroj: 1] 
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2 Analýza současného stavu řešení výlukových opatření v železniční 
osobní dopravě  

V letech 2007 a 2008 byly učiněny další z rozhodujících kroků směrem ke změnám 

nastartovaných zákonem čís. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní 

organizaci Správa železniční dopravní cesty v platném znění. Prvním z těchto kroků bylo 

v rámci organizační struktury Českých drah, a. s. vyčlenění zaměstnanců doprovodu vlaků, 

které se uskutečnilo k 1. 1. 2007, do samostatné organizační jednotky – Vlakový doprovod 

osobní dopravy (VDOD). Dalším krokem, realizovaným k 1. 12. 2007, byl vznik dceřiné 

akciové společnosti ČD Cargo, jako nákladního dopravce Českých drah. Tento krok 

následovalo, k 1. 1. 2008, vyčlenění zaměstnanců osobní dopravy ze stávající struktury 

Uzlových železničních stanic a některých útvarů Generálního ředitelství do samostatných 

organizačních jednotek – Krajských center osobní dopravy (KCOD). Tímto byly přeneseny na 

KCOD činnosti v osobní přepravě, dosud zajišťované na úrovni Uzlových železničních stanic. 

Ve vztahu k výlukové činnosti se jednalo především o zajišťování náhradní dopravy. 

V návaznosti na převedení zaměstnanců osobní dopravy do nové organizační jednotky došlo 

k reorganizaci Uzlových železničních stanic resp. zvětšení jejich atrakčních obvodů. Současně 

s touto změnou vznikla pod hlavičkou odboru osobní dopravy a přepravy zcela nová 

organizační složka – Regionální dispečink osobní dopravy se sídly v Brně, Plzni a Praze. Ve 

vztahu k výlukové činnosti byly na tato pracoviště přeneseny úkoly spojené s organizací 

náhradní dopravy (ND) dosud zajišťované provozními dispečery odboru řízení provozu 

a organizování drážní dopravy. 

K 1. 7. 2008 došlo novelizací zákona čís. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 

dráhy k zásadní změně organizační struktury ČD směrem k oddělení činností provozovatele 

dráhy a dopravce, jímž bylo převedení tzv. "mrtvé dopravní cesty" tj. správy a údržby budov 

a železniční infrastruktury, tvorby jízdního řádu a přidělování kapacity dopravní cesty – z ČD 

ke státní organizaci SŽDC. Po této reorganizaci zůstala pod hlavičkou ČD z činností 

provozovatele dráhy pouze tzv. "živá dopravní cesta" – zaměstnanci řídící provoz na dopravní 

cestě SŽDC – soustředěná do odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy, jakožto 

operátora obsluhy dráhy. Současně byl zrušen systém Uzlových železničních stanic, který byl 

nahrazen systémem Regionálních center řízení provozu (RCP) rozdělených na jednotlivé 

Provozní obvody (PO). 
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Rozdělení činností mezi ČD a SŽDC od 1. 7. 2008: 

Činnosti zajišťované ČD: 

• jednání s objednavateli železniční osobní dopravy (regiony a MD ČR) o vedení 

vlaků, tzv. obchodní jízdní řád; 

• železniční kolejová vozidla (provoz, technický stav, modernizace a nákup 

nových vozidel); 

• služby související s provozem vlaků osobní dopravy a služeb v osobní 

dopravě; 

• řízení provozu všech vlaků (výpravčí, signalisté); 

• v případě mimořádných událostí (nehoda) informace související s provozem – 

škoda na vozidlech, zajištění náhradní dopravy, zdravotní stav cestujících 

a doprovodu vlaku, obnovení provozu, pokud nedošlo k poškození 

infrastruktury atp. ovšem mimo případy spadající do kompetencí dalších 

privátních dopravců. 

Činnosti zajišťované SŽDC: 

• přidělování kapacity dopravní cesty pro všechny dopravce; 

• sestava GVD a vydávání železničního jízdního řádu; 

• modernizace a výstavba železniční infrastruktury v České republice (koridory 

a další železniční tratě, elektrizace, protihluková opatření, přejezdová zařízení, 

nástupiště, nové zastávky, …); 

• správa, údržba a opravy tratí; 

• v případě mimořádných událostí (nehoda) informace související 

s infrastrukturou – škoda na trati a dalších součástech infrastruktury, zásah 

hasičského záchranného sboru, obnovení provozu v případě, že došlo 

k poškození infrastruktury atp. 

Tímto krokem jsou posíleny rovné konkurenční podmínky pro všechny dopravce. 

Současně však byly nastaveny i jiné podmínky pro plánování, přípravu a řešení výlukových 

opatření v osobní dopravě pro dopravce ČD. 
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2.1 Vztah dopravce – provozovatel dráhy v nových podmínkách restrukturalizace 
společností ČD a SŽDC  

Změny v organizačních strukturách společností ČD a SŽDC uskutečněné k 1. 7. 2008 

a popsané v kapitole 2 významným způsobem zasáhly jak do plánování výluk, tak i do vlastní 

přípravy výlukových opatření. Nově byly definovány vztahy mezi příslušnými složkami ČD 

(úsek náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu) vystupujícími v roli provozovatele 

drážní dopravy (dále jen „dopravce“), složkami ČD (úsek náměstka generálního ředitele pro 

provoz) vystupujícími v roli operátora obsluhy dráhy (dále jen „operátor“) a SŽDC jako 

provozovatele dráhy (dále jen „provozovatel dráhy“). 

2.1.1 Smluvní vztah 

Vzájemné smluvní vztahy mezi dopravcem, operátorem a provozovatelem dráhy byly 

rámcově vymezeny „Smlouvou o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě 

celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky“ (dále jen „Smlouva“) 

uzavřené mezi ČD jako dopravcem a operátorem a SŽDC jako provozovatelem dráhy. 

Předmětem této smlouvy, uzavřené ve smyslu § 24, odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách 

v platném znění a § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném 

znění, je úprava vzájemných práv a povinností při provozování drážní dopravy na celostátní 

dráze a regionálních dráhách, provozovaných SŽDC. „Smlouva“ současně stanovuje, že 

činnosti, související s obsluhou dráhy a organizováním drážní dopravy, zabezpečují ČD jako 

operátor. 

Článek 2 „Smlouvy“ – „Omezení provozování dráhy“ – řeší vzájemné práva 

a povinnosti smluvních stran v případě plánovaných a mimořádných přerušení provozu drážní 

dopravy. Provozovatel dráhy se zde zavazuje: 

•  organizovat stavební a technologické práce na výstavbě, modernizaci 

a rekonstrukci železniční infrastruktury tak, aby byl minimalizován případný 

negativní dopad na rozsah a plynulost železniční dopravy; 

• zveřejnit na „Portálu provozovatele dráhy“ http://provoz.szdc.cz/portal/ (dále jen 

„portál“) nejpozději pět kalendářních dnů před koncem kalendářního měsíce 

závazný plán výluk na měsíc následující. Každý kalendářní týden do čtvrtka 

18 hodin potvrdí provozovatel dráhy závazný plán výluk na měsíc následující; 

• oznámit přímo nebo prostřednictvím operátora mimořádné přerušení provozu 

na trati s vlivem na jízdu vlaků dopravce a to ihned po vzniku překážky; 

http://provoz.szdc.cz/portal/�
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• v případech zastavení provozování drážní dopravy dle výše uvedených bodů 

umožní provozovatel dráhy dopravci po vzájemné dohodě a s ohledem na 

aktuální dopravní situaci jízdy jeho vlaků v rozsahu podle objednané kapacity 

resp. platného grafikonu vlakové dopravy (GVD) plánovanými trasami 

v náhradních termínech nebo odklonovými trasami v rámci platné licence. 

Případnou vyšší cenu za použití odklonové trasy uhradí dopravce jen tehdy, 

byl-li důvod k odklonu z viny dopravce; 

• při plánování krátkodobých, dlouhodobých a investičních výluk provozovatel 

dráhy projedná při tvorbě a schvalování ročního plánu výluk na následné 

období harmonogram výlukové činnosti, předpokládané dopady výlukové 

činnosti, organizaci výlukové dopravy a další provozní opatření, na společném 

jednání s dopravci a případnými objednavateli dopravy konané v režimu 

závazku veřejné služby; 

• případné požadavky na změny v rozsahu a harmonogramu výluky vyvolané 

činnosti provozovatele dráhy nebo jeho smluvních partnerů (třetích stran, 

zhotovitelů díla) je provozovatel dráhy povinen bez zbytečných odkladů 

oznámit dopravci spolu s odůvodněním, informovat o stanoveném novém 

rozsahu a harmonogramu, jakož i návrhu náhradního opatření pro zabezpečení 

dopravní obslužnosti dotčeného úseku; 

• provozovatel dráhy v případě omezení provozování dráhy s nutností zavedení 

náhradní autobusové dopravy zabezpečí v železničních stanicích a zastávkách 

označení zastávek náhradní autobusové dopravy. [5] 

Článek 14 „Smlouvy“ – „Smluvní pokuty“ – zůstal v okamžiku podpisu neobsazen, 

s tím, že se obě smluvní strany zavázaly projednat tuto problematiku s novelizací „Smlouvy“ 

k 1. 1. 2009. K tomuto datu bylo pro výlukovou činnost stanoveno, že dopravci vzniká nárok 

na smluvní pokutu od provozovatele dráhy za: 

• neprojednání výluky ve smluvně stanoveném termínu: 

o denní do 10 hod – 4 dny; 

o denní do 24 hod – 30 dní; 

o nepřetržitá bez dopadu na mezinárodní dopravu – 45 dní; 

o nepřetržitá s dopadem na mezinárodní dopravu – 90 dní; 
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• překročení doby trvání výluky; 

• nedodržení termínu odstranění pomalé jízdy (dopravce nahlásí požadavek k odstranění 

pomalé jízdy a provozovatel dráhy do 15 dnů oznámí dopravci termín); 

• neoznačení zastávky ND; 

• neinformování cestujících (na základě stížnosti cestujícího nebo podnětu od 

zaměstnance dopravce). 

2.1.2 Systém plánování výluk 

Z uvedené „Smlouvy“ vyplynul i nový systém plánovaní výluk a výlukových 

koordinačních porad. Tuto agendu nově zajišťuje SŽDC – úsek provozování dráhy – odbor 

řízení provozu – oddělení plánování výluk, a to ve spolupráci se svými regionálními 

pracovišti výluk (RPV) v Brně, Plzni, Praze, Ostravě a Ústí nad Labem (viz Obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Organizační struktura oddělení plánování výluk SŽDC  

 

Vzhledem k tomu, že současně s přechodem činností plánování výluk z ČD na SŽDC 

nebyl novelizován interní předpis ČD D 7/2 – „Předpis pro organizování výluk na síti 

Vedoucí oddělení  
Vedoucí skupiny  

centrálního plánování výluk 

Skupina centrálního plánování výluk

Regionální pracoviště výluk Brno 

Regionální pracoviště výluk Ostrava 

Regionální pracoviště výluk Praha 

Regionální pracoviště výluk Plzeň 

Regionální pracoviště výluk Ústí n. L. 

ŘEDITEL ODBORU ŘÍZENÍ PROVOZU
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Českých drah“ bylo SŽDC 14. 7. 2008 vydáno „Opatření k přechodu činností plánování výluk 

z Českých drah, a. s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace do novelizace 

interního předpisu SŽDC (ČD) D 7/2“. Vývojový diagram přípravy střednědobého plánu 

výluk (viz Obr. 4). 

 

 

*) v současně době stále zajišťuje dopravce 

Obr. 4 Postup sestavy střednědobého plánu výluk 

 

Uvedené opatření mimo jiné stanovuje, že: 

• tvorbu, projednání a schvalování ročních, střednědobých a krátkodobých plánů 

provádí zaměstnanci odboru řízení provozu SŽDC; 

• objednavatelé výluk tvoří požadavky a odbor řízení – oddělení plánování výluk 

(OŘ/OPV) a regionální pracoviště výluk tvoří plány výluk vzešlé ze 

zkoordinovaných požadavků; 

• plánování výluk bude prováděno pouze na měsíčních poradách k tvorbě 

střednědobého plánu výluk. Krátkodobé (týdenní) plány budou tvořeny 

a vydávány na základě již předem schváleného měsíčního plánu výluk. Do 

krátkodobého plánu výluk budou zařazovány navíc výluky pouze na odstranění 

havarijního stavu, popř. nehodových událostí a výluky vzešlé z mimořádných 
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stavů na koridorových stavbách, které byly předem projednány s OŘ/OPV 

Praha; 

• požadavky na zařazení do střednědobého plánu výluk budou objednatelem 

odesílány ke zpracování na RPV nejpozději 2. týden kalendářního měsíce, ve 

kterém se mají požadavky projednat; 

• regionální porady ke koordinaci požadavků jednotlivých objednavatelů výluk 

s celostátní koordinací proběhnou za účasti SŽDC, ČD O11 jako operátora, 

a významných dopravců vždy poslední týden daného měsíce ve dvou etapách, 

a to první pro region Plzeň, Praha a Ústí nad Labem a druhé pro region Brno 

a Ostrava; 

• požadavky k sestavě ročního plánu výluk budou na pracoviště RPV a OŘ/OPV 

doručeny pomocí centrálního systému výluk (CSV) nejpozději do 30. září roku 

předcházejícímu ročnímu plánovacímu období; 

• k zasílání požadavků na výluky se používá pouze systém CSV, na požadavky 

uplatněné jinou formou nebude brán zřetel; 

• požadavky na vypracování Výlukových rozkazů (VR) budou objednavatelé 

zasílat pomocí systému CSV 75 dní před plánovaným termínem konání 

výluky; 

• objednavatelé nebudou již žádat o vydání Rozkazů o výluce zabezpečovacího 

zařízení (ROVZZ). Tento bude plně nahrazen standardním Rozkazem o výluce 

(ROV). Vydáním nového předpisu SŽDC Dp 7/2 bude ROVZZ zrušen; 

• objednavatelé nebudou již žádat o vypracování Zvláštní přílohy k Souhrnnému 

rozkazu o výluce (ZP k SROV). Tento je plně nahrazen Rozkazem o výluce 

typu A (ROV A). Vydáním nového předpisu SŽDC Dp 7/2 budou ZP k SROV 

zrušeny; 

• do vydání předpisu SŽDC Dp 7/2 je pro potřeby systému CSV zavedeno 

užívání následujících nových pojmů: 

o ROV A (stávající SROV A) – VR pro provedení denní, popř. noční 

výluky; 
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o ROV B (stávající SROV B) – VR pro provedení výluky na vícekolejné 

trati; 

o ROV C (stávající SROV C) – VR pro provedení výluky při níž dojde 

ke změně závislostí a napájení zabezpečovacího zařízení; 

o ROV E (nový typ) – VR pro provedení výluky napětí trakčního vedení 

na jednokolejných tratích; 

• pojem SROV bude nově označovat sešit jednotlivých ROV A, B, C a E; 

• jednotlivé VR budou objednávány ke zpracování a zpracovávány v systému 

CSV dle pokročilosti zavedení jednotlivých modulů CSV do provozu. [5] 

2.1.3 CSV – Centrální systém výluk 

Centrální systém výluk umožňuje podrobně zmapovat systematické plánování 

a potřeby jednotlivých pracovišť objednavatelů výluk. Cílem bylo vytvořit ucelený a vysoce 

specializovaný informační systém o plánování a organizování výlukové činnosti na celé síti 

SŽDC.  

Dosud bylo používáno několik informačních systémů: 

• informačního systému výluk (ISV) na jednotlivých RCP a GŘ;  

• informačního systému výluk objednatele (ISVO) provozovaného u objednatelů 

a žadatelů výluk na Správě dopravní cesty (SDC) a jejich výkonných 

jednotkách; 

• systému dopravního zabezpečení výluk (DZV) provozovaného u zpracovatelů 

výlukových rozkazů na RCP; 

• systému dopravního zabezpečení výluk objednatele (DZVO) provozovaného 

u žadatelů o výlukové rozkazy na SDC a jejich výkonných jednotkách. 

Veškeré tyto informační systémy soustředí CSV do systému jednoho, pracujícího jako 

síťová aplikace na terminálovém serveru (viz Obr. 5). Přístup k terminálovému serveru je 

umožněn přes standardní nástroj operačního systému Windows XP nebo Windows Vista – 

„Připojení ke vzdálené ploše“. Přístupová práva do systému jsou definována správcem 

systému dle přidělených rolí. 
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Obr. 5 Vazby systému CSV na okolí [Zdroj: 1] 

 

Role a práva uživatelů: 

• Role 

o objednavatel výluk; 

o dílčí objednavatel výluk; 

o schvalovatel výluk; 

o žadatel o výlukový rozkaz; 

o dílčí žadatel o výlukový rozkaz; 

o zpracovatel výlukového rozkazu; 

o dílčí zpracovatel výlukového rozkazu. 

• Práva  

o pro zápis; 

o pro zápis i čtení; 

o pro čtení. 

Dopravce vstupuje aktivně do systému CSV v roli „Dílčí zpracovatel výlukového 

rozkazu“ (viz Obr. 6). Tato role je dopravci, resp. zaměstnanci dopravce, který zpracovává 

výluková opatření (standardně část 6 výlukového rozkazu) přidělena zpracovatelem 

výlukového rozkazu. Zpracovatel výlukového rozkazu určí dílčího zpracovatele, který bude 
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zpracovávat dané opatření. Jeden dílčí zpracovatel může vypracovávat více opatření. Za 

vypracované opatření dílčí zpracovatel plně zodpovídá. 

 

 

Obr. 6 CSV – modul „Dílčí zpracovatel VR“ 

 

Systém CSV pracuje s aplikačním softwarem používajícím následující moduly: 

• modul pro tvorbu požadavků do střednědobých, krátkodobých 

a dlouhodobých plánů; 

• modul pro tvorbu střednědobých, krátkodobých a dlouhodobých plánů; 

• modul pro tvorbu výlukových rozkazů; 

• modul dílčího zpracovatele; 

• modul pro import dat od dílčích zpracovatelů; 

• modul filtr; 

• modul tisky – tisk výlukových plánů, rozkazů a statistiky; 

• objekt mapa ČD – grafická prezentace pořízených dat. 

Hlavní přínosy systému CSV jsou následující: 

• jednotný informační systém pro všechny organizační složky podílející se 

na plánování výlukové činnosti na síti SŽDC; 

• centralizovaný sběr dat; 

• centrální databáze společná pro všechny uživatele, podílející se na 

plánování výluk a zpracování výlukových opatření; 

• odstranění nepřesností a omylů při komunikaci mezi jednotlivými 

pracovišti; 
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• komunikace s okolními systémy; 

• jednotnost číselníků ve všech databázích; 

• jednoduchá a jednotná správa systému; 

• okamžitý přehled o všech výlukových rozkazech a plánech na celé síti 

SŽDC. 

Zkušební provoz systému CSV byl ukončen na podzim roku 2008 a od 1. 12. 2008 byl 

opatřením generálního ředitele SŽDC zahájen rutinní provoz až po úroveň role „Zpracovatel 

výlukového rozkazu“. Současně byl zahájen zkušební provoz rolí „Dílčí zpracovatel 

výlukového rozkazu“ a to u dopravců ČD a ČD Cargo. Přechod do rutinního provozu i u 

těchto rolí je plánován na podzim roku 2009. Tímto krokem bude uzavřen přechod plánování 

výluk a zpracování výlukových opatření do systému CSV a jeho propojení s ostatními 

aplikacemi operativního a taktického řízení provozu (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Propojení CSV a IS pro řízení provozu [Zdroj: 3] 
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Do doby spuštění komplexního rutinního provozu je však nutno vyřešit některé chybějící 

funkcionality. Z pohledu dopravce, resp. role dílčího zpracovatele výlukového rozkazu, je to 

především možnost vkládání příloh výlukového rozkazu (např. výlukové jízdní řády, jízdní 

řády ND, tabelární jízdní řády zvláštních vlaků zavedené v rámci výlukových opatření, 

nákresy a plány vyloučených úseků staničních či traťových kolejí apod.) zpracovaných 

v jiných aplikacích s výstupem do jiného než standardního formátu textového dokumentu. 

V současně době je možno psát přímo do textového editoru aplikace CSV nebo text do tohoto 

editoru kopírovat. 

2.2 Vztah objednavatel ZVS – dopravce při plánování a realizaci výlukových 
opatření 

Objednatelem regionální železniční dopravy (vlaky kategorie Os a Sp) vedené 

v režimu závazku veřejné služby je v obvodu Krajského centra osobní dopravy (KCOD) Brno 

Jihomoravský kraj. Objednatelem dálkové železniční dopravy vedené v režimu závazku 

veřejné služby (vlaky kategorie R, ,  a ) pak Ministerstvo dopravy ČR. Tato smluvní 

„dvoukolejnost“ se promítá i do přípravy a realizace výlukových opatření, kdy je ve většině 

případů (výlukové opatření pro tratě s regionální i dálkovou dopravou) nutno konzultovat 

plánovaná opatření s oběma objednateli, a to dle příslušné kategorie vlaku. Vzhledem k tomu, 

že opatření v dálkové železniční dopravě jsou řešena na úrovní GŘ ČD, budu se nadále ve své 

práci zabývat pouze vztahem mezi objednatelem závazku veřejné služby (ZVS) v regionální 

železniční osobní dopravě v JMK, který je pro tyto účely zastupován společností KORDIS 

JMK, s. r. o. a dopravcem, který je zde zastupován KCOD Brno. 

2.2.1  Smluvní vztah 

Vzájemné smluvní vztahy mezi JMK jako objednatelem ZVS a ČD jako dopravcem 

jsou vymezeny „Smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě“ (dále jen „Smlouvy 

ZVS“), jejímž účelem je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v JMK veřejnou drážní 

osobní regionální dopravou ve smyslu § 2, 39 a 39b zákona čís. 266/1994 Sb., v platném 

znění. 

Problematiku organizace a doporučených limitů výlukové činnosti řeší příloha 13 

„Smlouvy ZVS“. Doporučené zákazové časy výlukové činnosti stanovuje jen pro pracovní 

dny a jen ve sledovaných mezistaničních úsecích, nejdůležitějších pro provoz IDS JMK (vzor 

zpracování viz Tabulka 2). Tyto doporučené limity se netýkají výluk uvedených v ročním 

plánu výluk. 
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Tabulka 2: Sledované mezistaniční úseky a časová období  

Číslo 
tratě 

Mezistaniční úsek Ranní  
dopravní špička 

od – do 

Odpolední 
dopravní špička 

od – do 
  hod. hod. hod. hod. 

340 Slavkov u Brna – Bučovice 4:50 8:15 13:55 18:10 
340 Bučovice – Nesovice - - - - 
340 Nesovice – Nemotice  6:10 7:25 - - 
340 Nemotice – Kyjov  5:20 8:40 14:15 18:40 
340 Kyjov – Vlkoš 5:05 7:55 - - 
340 Bzenec - Veselí nad Mor. 4:55 8:10 13:55 18:10 

 Zdroj [2] 

Příloha 13 „Smlouvy ZVS“ dále stanovuje, že dopravce projednává s provozovatelem 

dráhy taková organizační opatření, která snižují souhrnný dopad výluk na pravidelnost 

železniční regionální dopravy a IDS JMK, např.: 

• slučování výluk v několika navazujících a provozně i přepravně 

souvisejících úsecích; 

• zabránění souběhům vzájemně se (negativně) ovlivňujících výluk ať již na 

téže trati (vozebním rameni) nebo na různých tratích; 

• kumulování většího množství prací do dané výluky nebo skupiny výluk; 

• konání nočních výluk; 

• konání výluk o sobotách a nedělích (s přihlédnutím k místním i časovým 

specifikům). 

Dopravce provádí pro plánované výluky taková dopravní a přepravní opatření, která 

v maximální možné míře eliminují vzniklá zpoždění vlaků, ztráty přípojů IDS JMK a časové 

ztráty cestujících, např.: 

• vhodně vedená ND s ohledem na délku a kvalitu silničních komunikací; 

• maximální využití zastávek v obci nebo na přímé silniční komunikaci bez 

zajíždění k železniční stanici nebo zastávce, jedná-li se o podstatný závlek; 

• vedení ND ve více linkách s prioritou minimalizace zpoždění (časové 

ztráty) u nejsilnějších proudů cestujících; 

• opatření při organizování drážní dopravy v obězích souprav; 

• opatření při organizování drážní dopravy spočívající v rozdělení jednoho 

vlaku do dvou (zejména v Brně hl. n.) bez přestupu mezi oběma vlaky; 
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• opatření při organizování drážní dopravy spočívající ve svěšování souprav 

dvou vlaků v úseku s omezenou kapacitou; 

• zpracování výlukových jízdních řádů. 

U výluk trvající 1 – 2 pracovní dny nebo u výluk konaných v nepracovní dny a 1 – 2 

navazující pracovní dny se výlukový jízdní řád zpravidla nezpracovává, dopravce se však 

může s objednatelem dopravy dohodnout jinak. 

Pro nepřetržité výluky v trvání 3 pracovních dnů a delší s předpokládaným zpožděním 

vlaků za výlukou o více než 10 minut zpracovává dopravce výlukový jízdní řád, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Výlukový jízdní řád se zpracovává pro vyloučený 

úsek trati, případně pro nezbytně nutné přilehlé mezistaniční úseky. Výlukový jízdní řád 

zveřejní dopravce na vývěskách, v informačních letácích a vhodných tiskovinách alespoň 

5 pracovních dnů před zahájením výluky. 

Dopravce informuje objednatele o konání výluk ve všech sousedních krajích, které 

budou způsobovat zpoždění vlaků v území zahrnutém do IDS JMK o více než 15 minut. 

U výluk zasahujících do více než 5 pracovních dnů se v těchto případech zpracuje zpravidla 

výlukový jízdní řád. Není-li možno z technických důvodů výlukový jízdní řád zpracovat, 

zpracuje dopravce dopravní a přepravní opatření, která v maximální možné míře eliminují 

vzniklá zpoždění vlaků. 

Dopravce informuje objednatele o výlukách v sousedních krajích, majících vliv na 

včasnost vlaků IDS JMK, nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne. 

Konečné znění přílohy 13 „Smlouvy ZVS“ je kompromisem z jednání mezi zástupci 

ČD a objednatele, kdy bylo nutno rozporovat některé požadavky jdoucí za hranici reálných 

možností dopravce – zpracování výlukového jízdního řádu (VJŘ) při předpokládaném 

zpoždění za výlukou větším něž 5 minut, což by v praxi představovalo vypracování VJŘ 

v drtivé většině výluk, a to např. i výluk napětí trakčního vedení, neboť jen samotné přivěšení 

a odstoupení hnacího vozidla nezávislé trakce, včetně souvisejících technologických úkonů 

jako zkouška brzdy apod., může samo o sobě generovat zpoždění větší než 5 minut. 

Vypracovávání VJŘ v těchto případech by nepřineslo žádný efekt ani pro cestujícího ani pro 

dopravce či provozovatele dráhy. Naopak by představovalo neúměrnou administrativní zátěž 

bez jakéhokoliv praktického přínosu do provozu. Současně by bylo velmi problematické 

dodržovat zákonné lhůty pro zveřejnění VJŘ, nemluvě o zahlcení cestujících neúměrným 

množstvím informací. Rovněž tak nebylo možno akceptovat požadavek objednavatele, že 
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dopravce se zavazuje zprostředkovat komunikaci objednatele dopravy (příp. KORDIS JMK) 

s příslušnými složkami provozovatele dráhy ve věci organizace výluk, výlukových plánů, 

zpracování dopravních opatření včetně výluk v sousedních krajích, ovlivňujících dopravu 

v JMK. 

Oddělení činnosti provozovatele dráhy do státní organizace SŽDC od akciové 

společnosti ČD proběhlo relativně nedávno. Doposud se nepodařilo vyjasnit vzájemný vztah 

mezi objednatelem dopravy a vlastníkem železniční infrastruktury. Současně je patrný 

nezájem obou stran k jakémukoli vzájemnému smluvnímu vztahu, snad s výjimkou 

memorand, která však není možno považovat de iure za smluvní závazky, nýbrž za 

doporučené postupy řešení problematiky železniční dopravy. Mám za to, že objednatel by 

měl, např. právě v otázce požadavků na usměrnění výlukové činnosti, vstoupit přímo do 

smluvního vztahu s provozovatelem dráhy tj. SŽDC, obdobně jako v silniční veřejné 

hromadné dopravě osob jedná přímo s vlastníky infrastruktury, v tomto případě pozemních 

komunikací, tzn. příslušnou složkou ŘSD, SÚS atd., nikoliv prostřednictvím jednotlivých 

dopravců, či jednoho vybraného dopravce. Dá se pouze spekulovat o tom, zda se jedná 

o záměrnou snahu přenést problematiku na jiný subjekt či nepochopení nové situace 

v organizování, řízení a provozování drážní dopravy na železniční síti ČR. 

2.2.2 Spolupráce při přípravě a realizaci výlukových opatření 

Objednatel vstupuje do přípravy a realizace výlukových opatření pomocí nástrojů 

uvedených v kapitole 2.1.1 a to zejména u výluk zasahujících železniční tratě tvořící páteř sítě 

linek IDS JMK. 

Dopravce konzultuje s objednatelem přípravu výlukových opatření tak, aby mohly být 

včas zapracovány případné připomínky či návrhy. Následně předloží objednateli navržený 

model výlukového opatření, včetně případného návrhu VJŘ, popř. požadavků na koordinátora 

IDS JMK. Tyto požadavky směřují ve většině případů na přizpůsobení vedení autobusových 

linek IDS JMK tak, aby nedocházelo k souběžným či protisměrným jízdám prostředků 

náhradní dopravy za vlak a autobusových linek IDS JMK. Standardním příkladem je model, 

kdy je železniční zastávka či stanice situována na okraji či mimo obec a zastávka náhradní 

dopravy je z důvodu minimalizace jízdní doby a závleku prostředků náhradní dopravy 

umístěna přímo v obci. V tomto případě je potřeba přenést přestupní bod IDS JMK, při 

zachování všech návazností, do nového místa, což znamená upravit pokyny řidičům 

autobusových linek, popř. jejich jízdní řády tak, aby byly zachovány požadované přestupní 

návaznosti. Dalším ze standardních případů je využití autobusové linky IDS JMK vedené 
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paralelně se železniční tratí, či v její blízkosti, popř., prodloužení trasy linky k železniční 

stanici či zastávce apod. Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole 3.4. 

2.3 Výluková opatření a jejich zpracování 

V současné době (stav k 1. 5. 2009) jsou výluková opatření stále zpracovávána dle 

původního interního předpisu ČD D 7/2 – „Předpis pro organizování výluk na síti Českých 

drah“, nyní označeného jako SŽDC (ČD) D 7/2 a částečně novelizovaného několika interními 

opatřeními. Připravovaná edice nového interního předpisu SŽDC označeného Dp 7/2 – 

„Předpis pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“ byla již několikrát 

odložena. Poslední stanovený termín vydání 1. 4. 2009 byl zrušen pro nedořešené výběrové 

řízení na outsourcing činností spojených s modernizací, rekonstrukcí a udržením 

provozuschopnosti dráhy. 

2.3.1 Zpracování opatření na úrovni provozovatele dráhy 

Podnětem k vypracování výlukového rozkazu je vždy žádost o vyhotovení výlukového 

rozkazu, předkládaná SDC příslušné organizační složce operátora (RCP) pomocí CSV. Žádost 

o vyhotovení výlukového rozkazu předkládá vždy objednavatel výluky, tedy příslušná SDC. 

Tento postup musí být dodržen i v případech, kdy výluka, pro niž je zpracování výlukového 

rozkazu požadováno, má být provedena v zájmu jiného žadatele – cizího právního subjektu. 

 

 

Obr. 8 Systém plánování výluk SŽDC 

Roční výluková porada Roční plán výluk  

Měsíční výluková porada 

Střednědobý plán 
(90 dní před plánovaným obdobím) 

Střednědobý plán 
(60 dní před plánovaným obdobím) 

Střednědobý plán 
(30 dní před plánovaným obdobím) 

Zmocnění k zahájení výluky  

Krátkodobý plán výluk  
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Příslušné SDC předkládají žádosti o vypracování výlukových rozkazů dle schválených 

plánů výluk vyplývajících ze systému plánování výluk SŽDC (viz Obr. 8). Výluky na SŽDC 

se plánují v plánech ročních, střednědobých a krátkodobých. 

Roční plán výluk – každý objednatel výluk, tzn. každá SDC, shromáždí nejpozději do 

15. 9. běžného roku všechny požadavky na provedení výluk ve svém obvodu v následujícím 

kalendářním roce. Tyto požadavky přenese do CSV jako podklad k vlastní koordinaci a 

sestavení ročního plánu výluk na roční výlukové poradě. Veškeré požadavky na výluky 

k závěrečné koordinaci a zařazení do ročního plánu výluk musí být předloženy do 15. 10. 

běžného roku. 

Do ročního plánu výluk se zahrnují požadavky na nepřetržité výluky delší než 

24 hodin a výluky s nimi související. Dále výluky delší než 5 hodin konané více než 5 dní 

bezprostředně po sobě. Prioritu mají požadavky na výluky související s modernizací zařízení 

dopravní cesty. 

Sestavený roční plán výluk na následující rok je podkladem k závěrečnému projednání 

a odsouhlasení výluk na roční výlukové poradě. Po projednání a odsouhlasení plánu na roční 

výlukové poradě je tento projednán s objednateli dopravy v režimu ZVS a s vybranými 

dopravci. 

SŽDC zajistí postoupení ročního plánu výluk projednaného a odsouhlaseného podle 

předchozího článku řediteli Drážního úřadu se žádostí o vydání „Rozhodnutí o omezení 

provozování dráhy“ (dále jen „Rozhodnutí“) ve smyslu zákona čís. 266/1997 Sb., o dráhách 

v platném znění. Toto „Rozhodnutí“ vydává na dobu určitou s platností nejdéle do konce 

kalendářního roku, pro který byl zpracován příslušný roční plán výluk. 

Výluky, které na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném 

znění, nejsou předmětem vydaného „Rozhodnutí“ mohou omezit provozování dráhy na 

dílčích částech drah celostátních nebo regionálních ve správě SŽDC tak, že omezení 

provozování dráhy nepřesáhne dobu 24 hodin v nepřetržitém režimu výluky. 

Výluky, které na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném 

znění, nejsou předmětem vydaného „Rozhodnutí“ (tzn. nebyly zařazeny do ročního plánu 

výluk) a nevyhovují podmínkám uvedeným v předchozím odstavci (tzn. přesáhnou dobu 

24 hodin v nepřetržitém režimu výluky), předloží objednatel výluky nejpozději 

60 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení výluky písemně OŘ/OPV. 
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Střednědobý plán výluk – zpracovávají jednotlivá RPV vždy pro přidělený úsek 

působnosti. Do střednědobých plánů výluk jsou CSV zařazeny výluky plánované v ročním 

plánu výluk a další, popř. upřesněné požadavky na výlukovou činnost podle následujícího 

pořadí důležitosti: 

• požadavky na výluky nezbytně nutné na odstranění nevyhovujícího stavu 

železničních zařízení; 

• požadavky vzniklé v průběhu výstavby na koridorových a významných 

stavbách; 

• opakované požadavky na výluky zařazené v ročním plánu výluk (případně 

v předchozím střednědobém plánu výluk), které nebyly dosud uskutečněny; 

• požadavky na výluky pro údržbové práce nezařazené do ročního plánu 

výluk. 

O náplni střednědobého plánu výluk na následující plánovací období na síti SŽDC 

a o výlukách na styčných bodech mezi úseky jednotlivých RPV se s konečnou platností 

rozhodne za účasti zástupců provozovatele dráhy, operátora a významných dopravců na 

celosíťové výlukové koordinační poradě, kterou svolává OŘ/OPV tak, aby se uskutečnila do 

čtvrtka 3. týdne běžného měsíce. Po úpravách střednědobých požadavků na výlukovou 

činnost, provedených na měsíční celosíťové výlukové koordinační poradě, budou požadavky 

převedeny na konečnou verzi střednědobého plánu výluk. Kompletní konečná verze 

střednědobého plánu výluk je zveřejněna na „Portále“. 

Krátkodobý plán výluk – při sestavě krátkodobého plánu výluk se vychází z již 

schváleného střednědobého plánu výluk. Do tohoto typu plánu jsou přenášeny v CSV 

požadavky ze schváleného střednědobého plánu výluk a dále se do něho mohou nárokovat 

pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího stavu zařízení dopravní cesty 

a neodkladné požadavky vzniklé při průběhu výlukové činnosti. 

Schválené krátkodobé plány výluk na období příštího týdne postoupí RPV nejpozději 

ve středu běžného týdne do 12:00 hodin určenému zaměstnanci CPV. Ten je neprodleně 

zveřejní na „Portále“. Výsledná podoba krátkodobého plánu výluk na příští týden je základem 

pro tvorbu „Zmocnění“. Vzor zpracování krátkodobého plánu (viz Obr. 9). 
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Obr. 9 Vzor zpracovaného krátkodobého plánu výluk  [Zdroj 1] 

Zmocnění – je dokument vydaný OŘ/OPV a musí obsahovat následující údaje: 

• stručný slovní popis každé jednotlivé výluky (číslo výlukového rozkazu 

podle kterého se výluka nařizuje, doba výluky, datum a místo konání 

výluky, jednoduchý popis vylučovaného zařízení); 

• účel výluky (uvedení hlavní pracovní činnosti ve výluce); 

• jiné údaje, odlišné od dříve zpracovaného a vydaného VR, tyto musí být 

před uvedením ve zmocnění dodány zpracovatelem VR nebo odsouhlaseny 

hlavním zpracovatelem VR; 

• jméno a příjmení odpovědného zástupce objednavatele výluky; 

• spojení, jejichž prostřednictvím má být přijetí zmocnění potvrzeno; 

• zmocnění vrchního přednosty SDC, který výluku objednal k provedení 

výluky. 
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Zmocnění je vydáváno samostatně pro každou výluku nebo jako souhrn výluk na 

výlukovém rameni. 

2.3.2 Zpracování opatření na úrovni operátora 

Jednotlivé druhy výlukových rozkazů a příloh k nim zpracovávají a vydávají RCP, 

kromě VRPS (zpracovává a vydává přednosta PO), vždy pro příslušný obvod působnosti. 

Výlukové rozkazy vydané RCP mohou nařizovat i opatření pro jiné organizační složky, které 

musí být dodrženy. 

Ředitel RCP, na podkladě obdržených dokumentů rozhodne jednotlivě o každém 

požadavku kdo a jaký druh výlukového rozkazu pro předmětnou výluku nově vypracuje, nebo 

zda bude (po případných úpravách) využito některého výlukového rozkazu již dříve 

zpracovaného. 

Způsob přípravy a projednání všech příslušných opatření vyplývá z rozsahu výluky a jí 

vyvolaného dopadu na provozování dráhy a drážní dopravy. Konkrétní opatření pro jednotlivé 

výluky a konkrétní opatření dopravců pro jednotlivé vlaky dotčené výlukou, vedení ND, 

náhradní přepravy zásilek, omezení služeb pro cestující apod. musí být zapracována ve 

výlukovém rozkazu. Pro zapracování uvedených opaření jsou zpracovatelem výlukového 

rozkazu vyzváni dopravci k dodání vlastních opatření, a to dohodnutým způsobem nebo nově 

již prostřednictvím systému CSV. 

2.3.3 Zpracování opatření na úrovni dopravce 

Za dopravce ČD, jakožto provozovatele drážní dopravy ve veřejné železniční osobní 

dopravě, zpracovávají opatření do výlukových rozkazů jednotlivá KCOD a to vždy pro tratě 

ve vlastním obvodu. Vzhledem k tomu, že obvody jednotlivých KCOD kopírující hranice 

příslušných krajů, je místo jejich vzájemného styku obvykle na širé trati. Při výlukách kolejí 

v mezistaničním úseku, v němž dochází ke styku obvodů KCOD, zpracovává opatření po 

vzájemné dohodě obvykle to KCOD, jehož dopravní systém je výlukou více ovlivněn. 
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Obr. 10 Organizační struktura KCOD Brno  

 

V rámci organizační struktury KCOD Brno (viz Obr. 10) výluková opatření 

zpracovává skupina jízdního řádu a technologie. Dosud byl dílčím zpracovatelem výlukových 

rozkazů zpravidla jeden zaměstnanec, jehož hlavní pracovní náplní byla tvorba oběhů 

souprav v regionální dopravě a s nimi související činnosti. V návaznosti na přenesení 

povinností ve vztahu k zajišťování náhradní dopravy na KCOD bylo nutno skupinu jízdního 

řádu a technologie rozšířit o zaměstnance zabývajícího se agendou náhradní dopravy, tzn. 

stanovením trasy a její projednání se SÚS a PČR, oběhu prostředků ND, jejich objednávkou 

a následnou kontrolou faktur atd. Současně se tento zaměstnanec účastnil výlukových porad 

organizovaných SŽDC ke tvorbě střednědobých a krátkodobých plánů výluk, zajišťoval 

komunikaci s objednatelem dopravy, orgány státní správy a samosprávy, výrobu a distribuci 

informací o výlukové činnosti a podílel se na tvorbě výlukových jízdních řádů.  

Vzhledem k nárůstu výlukové činnosti (např. v obvodu KCOD Brno se jednalo 

o meziroční nárůst zpracovaných výlukových rozkazů v roce 2008 ve srovnání rokem 2007 

o více než 100 %) byly pracovní činnosti rozděleny takto: 

• jeden zaměstnanec řeší komplexně problematiku oběhů souprav (stávající 

GVD, příprava nového GVD, opatření v obězích souprav při výlukách); 
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• druhý zaměstnanec zajišťuje veškeré činnosti ve vztahu k ND;  

• třetí zaměstnanec, v roli dílčího zpracovatele výlukových rozkazů, se 

zabývá řešením opatření v osobní dopravě při výlukách, tzn. na žádost 

zpracovatele výlukového rozkazu RCP vytvoří model opatření v osobní 

dopravě, který následně konzultuje s objednavatelem ZVS a zpracovatelem 

výlukového rozkazu. Tento zaměstnanec se rovněž účastní všech 

výlukových porad ke tvorbě střednědobých a krátkodobých výlukových 

plánů, vícestranných porad ke tvorbě výlukových opatření svolaných ať již 

SŽDC, RCP nebo tyto porady sám iniciuje. Rovněž zajišťuje zpracování 

a distribuci informací pro cestující a podílí se na tvorbě výlukových 

jízdních řádů. Vzhledem k tomu, že s pokračováním odčlenění činností 

řízení a organizování drážní dopravy od ČD směrem k SŽDC a edicí 

nového předpisu SŽDC Dp 7/2, lze předpokládat přenesení dalších činností 

na dopravce (přímé řízení a organizování ND, označení zastávek ND atd.). 

2.4 Zahraniční zkušenosti 

 Vzhledem k probíhající evropské integraci v oblasti železniční dopravy a postupnému 

přijímání společných provozních a technických pravidel pro propojení evropského 

železničního systému – označovaných termínem „interoperabilita“, považuji za vhodné uvést 

příklad přípravy a zpracování výlukových opatření i u jiného národního železničního 

dopravce. Pro porovnání jsem vybral Rakouské spolkové dráhy (ÖBB – Österreichische 

Bundesbahnen), se kterými KCOD Brno těsně spolupracuje jak při plánování regionální 

dopravy, tak i při přípravě výlukových opatření. V současné době je to na dvou velkých 

stavebních akcích – první z nich je optimalizace a elektrifikace traťového úseku Retz – Šatov 

– Znojmo, kde právě probíhá poslední etapa v mezistaničním úseku Šatov – Znojmo. Není 

bez zajímavosti, že tento traťový úsek bude elektrifikován střídavou trakční soustavou 

15 kV/16⅔ Hz používanou ÖBB. Druhou z velkých staveb je optimalizace pohraniční 

přechodové stanice Břeclav a na ni navazujícího mezistaničního úseku Břeclav – 

Bernhardsthal, který bude po dokončení splňovat všechny standardy interoperability.  

2.4.1 Organizační struktura ÖBB 

Dnešní organizační struktura ÖBB (viz Obr. 11) se zřetelně liší od struktur minulých 

dob. Byla-li dráha součástí státní správy, pak se dnes Rakouské spolkové dráhy prezentují 

rády jako moderní, podle obchodních zásad řízený podnik, který na trhu musí čelit soutěži.  
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Obr. 11 Organizační struktura ÖBB  [Zdroj 4] 

Vojensky a byrokraticky ražená struktura jako v dobách monarchie byla přitom krajně 

na překážku. Proto bylo rozhodnuto vyčlenit ÖBB spolkovým zákonem z roku 1992 ze 

spolkového rozpočtu, přeměnit je na společnost jako právnický subjekt a podniku dát i nový 

vnitřní život, aby byl schopen konkurence. 

Organizační struktura ÖBB se liší od organizační struktury ČD především tím, že 

operátor infrastruktury nebyl vyčleněn zcela mimo holding, ale zůstal jednou z dceřiných 

společností – ÖBB-Infrastruktur. Zbylá část organizační struktury holdingu přibližně 

odpovídá organizační struktuře ČD. Do jednotlivých dceřiných společností je vyčleněna 

osobní doprava (ÖBB-Personenverkehr), nákladní doprava (Rail Cargo Austria) a průřezové 

činnosti (ÖBB-Dienstleistungs).  

2.4.2 Obor působnosti osobní dopravy  

Obor působnosti osobní dopravy (ÖBB-Personenverkehr) je částí základních oborů 

oblasti odbytu Rakouských spolkových drah. Tomuto odboru patří na centrální úrovni 

organizační jednotky: 

• asistence / controlling PV-AC; 

• plánování produkce PV-PP; 

• průvodčí vlaků PV-ZUB; 

• péče o vozidla PV-FZP; 

• drážní autobusová doprava PV-BB.  
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Pro každou spolkovou zemi existuje regionální vedení PV-RL pro kolejovou osobní 

dopravu a PV-RL-BB pro drážní autobusy. Do kompetence těchto pracovišť patří i zpracování 

výlukových opatření. 

2.4.3 Zpracování výlukových opatření 

Zpracování výlukových opatření u ÖBB je zcela odlišné od zpracování výlukových 

rozkazů u ČD. ÖBB-Infrastruktur zpracovává „Betriebs und Bauanweisung – Provozní 

a stavební rozkaz“, který obsahuje pouze informace pro řízení drážní dopravy: 

• začátek a konec výluky; 

• definici vyloučeného místa (traťového úseku); 

• důvod výluky; 

• dopravní opatření (vyloučení jedné traťové koleje, úplné zastavení 

provozování drážní dopravy, apod.). 

Provozní a stavební rozkazy jsou zpracovávány v systému BETRA, jehož výstupem je 

předem nadefinovaný a přehledně vyplněný formulář, v němž je velmi snadné se orientovat 

a najít potřebné informace. 

Každý jednotlivý dopravce si k rozkazu BETRA vydává, dle svého uvážení, opatření 

pro vlastní vlaky – Betra-Fahrplananordnung – zkráceně označované jako „Faplo“. Opatření 

je vydáváno obdobou dálnopisných zpráv známých z prostředí ČD. Opatření se neváže ke 

konkrétnímu rozkazu BETRA a je tedy možné, aby dopravce vydával svá opatření postupně, 

pouze k části výluky, či je operativně měnil. To umožňuje větší pružnost při zpracování 

opatření, možnost průběžně reagovat na změny či poznatky z provozu získané během výluky 

apod. Oproti systému ČD odpadá nutnost žádat jiný subjekt o zapracování změny výlukového 

opatření do společného ROV.  

Výluková opatření, jak BETRA tak „Faplo“ nejsou řešena do takových detailů 

a podrobností jako výluková opatření ČD (podrobné stavební postupy, použité mechanizmy, 

vzory písemných rozkazů aj.), která lze nalézt či odvodit ze služebních předpisů či nejsou pro 

řízení drážní dopravy podstatné, jako např. druh mechanizmu, kterým bude realizováno 

podbíjení kolejí či vytěžení zeminy.  

Systém zpracování výlukových opatření ÖBB se mi jeví praktičtější, přehlednější 

a operativnější než systém zpracování výlukových opatření ČD. 
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2.5 Výsledky analýzy  

Z provedené analýzy je patrné, že v uplynulých dvou letech došlo k zásadním změnám 

v organizační struktuře ČD i SŽDC, které se odrazily i v plánování, přípravě a zpracování 

výlukových rozkazů. Jedná se zejména o: 

• vyprofilování role provozovatele dráhy, operátora a dopravce; 

• vyčlenění zaměstnanců v osobní dopravě do samostatných organizačních 

jednotek (KCOD, VDOD, DKV); 

• novou organizační strukturu odboru řízení provozu a organizování drážní 

dopravy ČD – zrušená struktura Uzlových železničních stanic byla 

nahrazena strukturou Provozních obvodů a Regionálních center řízení 

provozu; 

• výluková opatření v osobní dopravě jsou nově zajišťována KCOD; 

• převedení činností souvisejících se správou a údržbou budov, které nejsou 

ve vlastnictví ČD na SŽDC;  

• převedení činností souvisejících správou a údržbou železniční 

infrastruktury z ČD na SŽDC;  

• převedení činností souvisejících s tvorbou jízdního řádu a přidělování 

kapacity dopravní cesty z ČD na SŽDC; 

• nový systém plánování výluk prostřednictvím IS CSV; 

• nový systém výlukových porad a tvorby výlukových plánů; 

• nový systém zpracování výlukových opatření prostřednictvím IS CSV. 

Nedořešeno však zůstává několik problémů a to zejména: 

• není doposud vydán předpis SŽDC pro organizování výluk, chybí jasná 

pravidla pro plánování výluk a vymezení práv a povinností provozovatele 

dráhy, operátora a dopravců (popř. objednatele ZVS) při jednání 

o výlukových plánech, jakož i pro přípravu a zpracování výlukových 

rozkazů; 
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• není dosud jasně definován a právně vymezen smluvní vztah mezi 

dopravcem a objednatelem ZVS na jedné straně a provozovatelem dráhy na 

straně druhé; 

• stávající systém zapracování opatření do výlukového rozkazu neodpovídá 

jak výše popsaným organizačním změnám, tak i nově formulovaným 

nárokům na kvalitu výlukových opatření a některé nestandardní postupy při 

jejich řešení; 

• v úpravě obsahu bodu 6 výlukového rozkazu nebo vydávání samostatného 

výlukového opatření dopravce; 

• v komplexním zavedení IS CSV pro všechny úrovně a role, zejména role 

dílčích zpracovatelů výlukových rozkazů, tzn. plánování a tvorbu 

výlukových rozkazů uskutečňovat výhradně prostřednictvím IS CSV. 
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3 Návrh optimalizace výlukových opatření v železniční osobní dopravě na 
tratích v obvodu KCOD Brno 

Navrhovaná výluková opatření jsou zpracována pro tratě SŽDC ležící v obvodu JMK 

na nichž ČD provozují veřejnou železniční osobní dopravu (viz Obr. 1). Navržená opatření 

jsou rozdělena do, z hlediska způsobu řešení výlukových opatření, tématicky příbuzných 

samostatných kapitol – výluková opatření pro tratě dvoukolejné, jednokolejné a spojovací 

tratě uzlu Brno. Návrh optimalizace výlukových opatření neřeší regionální tratě bez 

mezilehlých stanic či zastávek, jejichž význam z hlediska řešení výlukových opatření je 

marginální. 

Výluková opatření jsou navržena na základě vyhodnocení zkušeností z realizace 

předchozích výlukových opatření v daných mezistaničních úsecích. Na zpracování a realizaci 

těchto výlukových opatření jsem se osobně podílel a tyto svoje zkušenosti a poznatky jsem 

uplatnil v navržených opatřeních. 

V obecné rovině je třeba v souvislosti s přípravou nového předpisu SŽDC Dp 7/2 

„Předpis pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“, která nahradí dosud 

používaný a již zcela nevyhovující předpis ČD D 7/2 „Předpis pro organizování výluk na 

tratích ČD“ upravit zpracování opatření v osobní dopravě dodávaná dílčím zpracovatelem 

výlukového rozkazu. Za dopravce ČD bude tímto dílčím zpracovatelem a současně hlavním 

zpracovatelem výlukového opatření dopravce určený zaměstnanec (zaměstnanci) KCOD. 

Ostatní organizační složky dopravce (DKV, VDOD, atd.) budou dodávat svoje opatření ke 

schválení KCOD, které je následně přenese do výlukového opatření a předá hlavnímu 

zpracovateli výlukového rozkazu v uceleném opatření dopravce (viz Obr. 12). 

 

Obr. 12 Návrh systému zpracování výlukového opatření v osobní dopravě  

Formální podoba opatření v osobní dopravě již nebude v novém předpisu SŽDC 

Dp 7/2 definována. Je proto nutné, aby byla nově vytvořeným interním předpisem či směrnicí 

DKV – opatření 

pro hnací vozidla 

VDOD – opatření 

v doprovodu vlaků 

GŘ – O7 opatření 

v dálkové dopravě 

KCOD – hlavní zpracovatel výlukového opatření v osobní dopravě 

RCP – hlavní zpracovatel výlukového rozkazu 
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dopravce upravena struktura toho opatření, obsah a forma zpracování. Předání takto 

zpracovaného opatření v osobní dopravě hlavnímu zpracovateli výlukového rozkazu se pak 

uskuteční výhradně prostřednictvím aplikace CSV. 

Návrh obsahu a struktury opatření v osobní dopravě: 

• rozčlenění dle etap – na základě žádosti o zpracování ROV; 

• rozčlenění jednotlivých etap na dny (první, ..., poslední); 

• odřeknuté vlaky za něž je zavedena ND; 

• vlaky odřeknuté bez náhrady; 

• zavedené vlaky; 

• opatření v obězích souprav – při jednoduchých výlukách řešit výpisem 

mimořádných obratů dle jednotlivých ŽST, u složitějších výluk dodáním 

grafických oběhů; 

• opatření v obězích hnacích vozidel – při jednoduchých výlukách řešit 

výpisem mimořádných obratů dle jednotlivých ŽST, u složitějších výluk 

dodáním grafických oběhů; 

• opatření v doprovodu vlaků – odchylky v turnusech vlakových 

a lokomotivních čet, doprovod ND; 

• opatření ve službách pro cestující – informace o odchylkách ve službách 

zveřejněných v knižním jízdním řádu (přeprava zásilek, spoluzavazadel, 

cestujících na vozíku pro invalidy apod.); 

• opatření v čekacích dobách – informace o odchylkách v čekacích dobách 

a přípojných vazbách odchylných od standardních pomůcek GVD; 

• opatření v ND – stanovení trasy, zastávek a kontakty na dopravce; 

• ostatní opatření výše neuvedená – např. tarifní výjimky, změny v obsazení 

pracovišť, náhradní způsob čištění a technického ošetření vozidel, zajištění 

rezervací míst apod.; 

• přílohy: 

o grafické oběhy souprav; 
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o grafické oběhy hnacích vozidel; 

o oběhy prostředků ND; 

o výlukový KJŘ; 

o výlukový NJŘ; 

o vzor vývěsky s informací pro cestující. 

Navržená výluková opatření jsou vypracována, s přihlédnutím ke specifickým 

podmínkám daného mezistaničního úseku, dle následujících zásad: 

• negativní vliv výluky (zpoždění, ztráta přípoje) by měl postihnout co 

nejmenší počet cestujících – zohlednění tzv. „většinového cestujícího“; 

• priorita plnění GVD (zpoždění za vyloučeným úsekem do 10 min.) dle 

přepravních proudů, frekvence cestujících či požadavku objednavatele 

v určeném zájmovém traťovém úseku (dopravním bodu) a z toho plynoucí 

úprava polohy vlaků (popř. ND) ve zbytku trasy za využití výlukového 

jízdního řádu; 

• oběhy souprav, hnacích vozidel, prostředků ND a turnusy doprovodu vlaků 

musí být sestaveny tak, aby nedocházelo k přenášení zpoždění z vlaku na 

vlak nebo bylo v maximální možné míře eliminováno; 

• ND musí být řešena tak, aby minimalizovala zpoždění vlaků, např. 

rozšířením délky úseku ND i na sjízdný úsek tratě, je-li to účelné z hlediska 

efektivnějšího využití vozidel (jak ND, tak drážních) nebo je eliminován 

další přestup cestujících z ND do vlaku (nebo opačně), tzn. nenasazovat na 

krátký úsek za výlukou vlakové náležitosti, ale cestující přepravit až do 

cílové stanice vlaku ND; 

• zavedení asymetrické ND, kdy vlak za výlukou nečeká na spoj ND (odjede 

ze stanice včas) a cestující jsou ND přepraveni zpravidla do nejbližší 

přestupní stanice (železničního uzlu). ND v úseku, kde je vedena paralelně 

s vlakem zastavuje již jen pro výstup cestujících;  

• zavedení více linek ND s obsluhou různých tarifních bodů, a to i za 

předpokladu, že nebudou zajištěna všechna možná spojení mezi těmito 

tarifními body, zpravidla u rozsáhlých výluk; 
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• zavedení kyvadlové autobusové dopravy mezi dvěma významnými 

tarifními body se silným přepravním proudem bez konkrétní přípojné 

návaznosti mezi prostředky ND a vlaky; využití u rozsáhlých 

a dlouhodobých výluk; 

• požadovat po OPV SŽDC vypracování výlukových nákresných jízdních 

řádů (NJŘ) při výlukách traťových kolejí na dvoukolejných tratích. Na 

základě tohoto NJŘ přijmout odpovídající opatření; např. spojení vlaků, 

nahrazení vytipovaných vlaků ND, úplná či částečná náhrada regionálních 

vlaků vlaky dálkové dopravy pro lepší využití omezené kapacity dopravní 

cesty; 

• při výlukách trakčního vedení požadovat po SŽDC výpočet dynamiky 

průjezdu vlaku setrvačností napěťově vyloučeným úsekem. Na základě 

tohoto výpočtu stanovit potřebu lokomotiv nezávislé trakce; 

• kompenzace negativních vlivů výluky cestujícím větším počtem zastávek 

ND – nejen přímo u železničních stanic (ŽST) nebo železničních zastávek 

(ŽZ), ale i např. v obci, přestupních terminálech IDS JMK apod. 

3.1 Výluková opatření na jednokolejných tratích 

Výluková opatření jsou zpracována autorem diplomové práce jako návrhy původní, 

vyjma traťových úseků Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice 

a Brno hl. n. – Křenovice horní n., kde jsou již v současné době opatření, na jejichž návrhu 

a zpracování se autor diplomové práce podílel. Navrhovaná opatření z hlediska jejich 

použitelnosti a vhodnosti byla v průběhu zpracování diplomové práce konzultována s KCOD 

Brno se souhlasným stanoviskem. 

3.1.1 Traťový úsek Střelice – Zastávka u Brna  

V uvedeném traťovém úseku (Obr. 13) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými spoji relace 

Brno – Zastávka u Brna na 30 minut. Současně je tímto traťovým úsekem vedena dálková 

doprava relace Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno v taktu 120 min. ŽST Tetčice je 

dálkově řízena výpravčím ŽST Zastávka u Brna. 
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Obr. 13 Schéma traťového úseku Střelice – Vysoké Popovice   

 

Mezistaniční úsek Střelice – Tetčice 

Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku 

Střelice – Tetčice vést ND za vlaky až do ŽST Zastávka u Brna. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 4 km dlouhém 

mezistaničním úseku Tetčice – Zastávka u Brna; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně u vlaků končících v ŽST Zastávka u Brna. 

Mezistaniční úsek Tetčice – Zastávka u Brna 

V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

Dálkovou dopravu navrhuji vždy ukončit v ŽST Náměšť nad Oslavou. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o poslední ŽST před ŽST Brno hl. n., kde vlaky dálkové dopravy 

pravidelně zastavují, je možno vést ND po dálnici D1 přímo do Brna. Zpoždění takto vedené 

ND nepřesáhne 5 minut. Ukončení dálkové dopravy v ŽST Náměšť nad Oslavou současně 

umožní lepší využití vlakových náležitostí a zvýší propustnost traťového úseku Brno hl. n. – 
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Náměšť nad Oslavou. Toto opatření má zásadní vliv i na vedení regionální dopravy zpožděné 

výlukou, která není dále ovlivňována jízdou vlaků dálkové dopravy (křižování, předjíždění). 

3.1.2 Traťový úsek Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice – Oslavany 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 14) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu s taktem 60 minut. Většina vlaků je vedena jako vícerelační s přímými vozy do 

dopravny Oslavany (popř. ŽST Ivančice). V tomto traťovém úseku není vedena dálková 

doprava. V mezistaničním úseku Ivančice – Oslavany je doprava řízena zjednodušeným 

způsobem dle předpisu SŽDC (ČD) D3. 

 

 

Obr. 14 Schéma traťového úseku Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou   

 

Mezistaniční úsek Střelice – Moravské Bránice 

V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 
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Mezistaniční úsek Moravské Bránice – Ivančice 

 Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku 

Moravské Bránice – Ivančice vést ND za vlaky až do dopravny Oslavany. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 3 km dlouhém 

mezistaničním úseku Ivančice – Oslavany, které by při delší výluce zůstaly 

uzavřeny bez možnosti údržby a zbrojení pohonnými hmotami (PHM); 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně. 

Mezistaniční úsek Ivančice – Oslavany  

V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

Mezistaniční úsek Moravské Bránice – Moravský Krumlov 

Při návrhu výlukových opatření v tomto mezistaničním úseku je nutno zohlednit 

skutečnost, že z důvodu konfigurace terénu (překonání údolí řeky Jihlavy) není možno vést 

ND přímo mezi obcemi Moravské Bránice a Moravský Krumlov. Náhradní doprava musí být 

vedena po silnici II. třídy čís. 152 přes obec Ivančice. Tímto dochází ke zpoždění vlaků za 

vyloučeným úsekem 20 – 25 minut. 

Při výluce drážní dopravy v tomto mezistaničním úseku navrhuji následující řešení 

výlukových opatření: 

• vést vícerelační vlaky směr Hrušovany nad Jevišovkou bez manipulace 

v ŽST Moravské Bránice do dopravny Oslavany (resp. ŽST Ivančice); 

• soupravy vlaků sestavit v ŽST Brno hl. n. tak, aby nebylo nutno ve vratné 

stanici objíždět vlakovým hnacím vozidlem – tzn. s hnacím (řídícím) 

vozidlem v čele a na konci vlaku; 

• upravit turnusy doprovodu vlaků, ND linky B vést bez doprovodu; 

• náhradní dopravu vést asymetricky, a to: 



- 44 - 

o v sudém směru dvěma linkami jedoucími od ŽST Moravské Bránice 

do obce Moravský Krumlov. Linku A vést přímo k ŽST Moravský 

Krumlov, která je cca 2 km za obcí. Tuto linku použijí cestující, kteří 

chtějí ze ŽST Moravský Krumlov dále pokračovat vlakem. Linku B 

vést do přestupního terminálu IDS JMK na náměstí TGM. Tuto linku 

použijí cestující, kteří jedou do ŽST Moravský Krumlov, nebo zde 

chtějí přestoupit na návazné autobusové linky IDS JMK. 

o v lichém směru dvěma linkami jedoucími od ŽST Moravský Krumlov. 

Linku A vést od ŽST Moravský Krumlov přes terminál IDS JMK na 

náměstí TGM do ŽST a ŽZ Ivančice, Ivančice město, Ivančice 

letovisko, Moravské Bránice, Silůvky, Radostice, Střelice, Střelice 

dolní a Troubsko do ŽST Brno-Horní Heršpice. Linka A zastavuje jen 

pro výstup cestujících. Vlak na náhradní dopravu v ŽST Moravské 

Bránice nečeká. Tuto linku použijí cestující, kteří přijedou do ŽST 

Moravský Krumlov vlakem a pokračují dále návazným autobusem IDS 

JMK nebo jedou do vyjmenovaných stanic. Linku B vést z náměstí 

TGM k ŽST Moravský Krumlov a dále přímo k ŽST Brno hl. n. Tuto 

linku využijí cestující, kteří přijedou vlakem do ŽST Moravský 

Krumlov nebo zde nastupují a jedou do ŽST Brno hl. n. Cestující 

jedoucí v trati Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Brno hl. n. 

jsou přepraveni vlakem jedoucím dle GVD. 

• zajistit včasné a přesné informování cestujících o vedení ND a přijatých 

opatřeních. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• snížení zpoždění vlaků sudého směru na cca 10-12 minut. Jízdní doba 

náhradní dopravy mezi ŽST Moravské Bránice a Moravský Krumlov je cca 

20 minut, přestup cestujících vlak/ND a opačně cca 5 minut tj. úhrnem cca 

25 minut. Jízdní doba vlaku mezi ŽST Moravské Bránice a Moravský 

Krumlov je 11 minut, pravidelný pobyt v ŽST Moravské Bránice z důvodu 

odvěšování přímých vozů obvykle 4 minuty, tj. úhrnem 15 minut. 

• eliminaci zpoždění vlaků lichého směru, vlak jede dle GVD, v relaci 

Oslavany – Brno hl. n. Tato relace generuje rozhodující přepravní proud 
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cestujících (cca 80 %). Cestující jedoucí ze ŽST a ŽZ před vyloučeným 

úsekem jsou dopraveni do svých cílových stanic ND s preferencí 

cestujících jedoucích do přestupní stanice Brno hl. n., kteří jsou přepraveni 

přímou linkou ND. Předpoklad příjezdu této linky k ŽST Brno hl. n. je dle 

GVD. Jízdní doba náhradní dopravy je cca 38 minut, přestup cestujících 

v ŽST Moravský Krumlov cca 2 – 3 minuty tj. úhrnem cca 40 minut. Jízdní 

doba vlaku jsou 42 minuty. 

Mezistaniční úsek Moravský Krumlov – Rakšice 

Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku 

Moravský Krumlov – Rakšice vést ND za vlaky jedoucí do ŽZ Bohutice až do cílové stanice. 

Vzhledem ke krátkým obratům vlaků v ŽZ Bohutice (7 minut) vést ND v úseku Rakšice – 

Bohutice bez vlakového doprovodu a upravit oběhy prostředků ND tak, aby nedocházelo 

k přenášení zpoždění z končícího vlaku na výchozí. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 4 km dlouhém úseku 

Moravský Krumlov – Bohutice; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně. 

Mezistaniční úsek Rakšice – Miroslav a Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.1.3 Traťový úsek Břeclav – Znojmo 
 

 

Obr. 15 Schéma traťového úseku Břeclav - Znojmo   
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V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 15) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 60 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková 

doprava. 

Mezistaniční úsek Břeclav – Boří les a Boří les – Valtice 

Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést 

náhradní dopravu vždy v úseku Břeclav – Valtice a to přímo po silnici I. třídy čís. 40 bez 

zajíždění k ŽST Boří les a ŽZ Valtice město. Přepravní význam ŽST Boří les je zanedbatelný,  

frekvence cestujících nepřevyšuje u žádného vlaku číslo pět. Náhradní zastávku lze realizovat 

v obci Poštorná. Náhradní zastávku za ŽZ Valtice město navrhuji umístit v přestupním 

terminálu IDS JMK Valtice, Besední dům těsně napojeném na silnici I. třídy čís. 40. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 3 km dlouhém úseku 

Břeclav – Boří les; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně; 

• eliminaci zpoždění vzniklého zajížděním ND k ŽST Boří les a ŽZ Valtice 

město; 

• při takto realizované ND lze minimalizovat zpoždění způsobené výlukou 

na cca 10 minut. 

Ostatní mezistaniční úseky 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.1.4 Traťový úsek Šatov – Znojmo – Grešlové Mýto 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 16) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 120 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková 

doprava. V současné době probíhá dlouhodobá výluka z důvodu rekonstrukce a elektrifikace 

mezistaničního úseku Šatov – Znojmo a části ŽST Znojmo. Výluka trvá od 14. 06. 2008 

a bude ukončena 30. 10. 2009. 
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Obr. 16 Schéma traťového úseku Šatov – Znojmo – Grešlové Mýto  

 

Mezistaniční úsek Znojmo – Olbramkostel a Olbramkostel – Šumná 

Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést vždy 

náhradní dopravu v úseku Šumná – Znojmo za současné realizace následujících opatření: 

• vypracování VJŘ (viz Obr. 17) s upravenou časovou polohou ND oproti 

GVD; 

• vedení ND dvěma linkami, a to: 

o linkou A vedenou ze Znojma po silnicích I. třídy 38 a II. třídy 408 

mimo ŽST Olbramkostel přímo k ŽST Šumná; 

o linkou B zajišťující spojení mezi ŽST Olbramkostel a ŽZ Citonice 

s přestupními návaznostmi na spoje linky A. 
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Obr. 17 Výlukový jízdní řád Znojmo - Šumná [Zdroj: 2] 

 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 12 km dlouhém 

mezistaničním úseku Znojmo – Olbramkostel; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně. 

• eliminace zpoždění, které vznikne zajížděním ND k ŽZ Citonice a ŽST 

Olbramkostel. Zastávka ND bude umístěna přímo v obci Citonice (shodná 

se zastávkou linkových autobusů), dopravu k ŽST Olbramkostel bude 

zajišťovat linka B jezdící kyvadlově mezi zastávkou ND Citonice a ŽST 

Olbramkostel. 

• při realizaci výše uvedených opatření lze zajistit odjezd vlaků za 

vyloučeným úsekem dle GVD a příjezd ND do ŽST Znojmo dle VJŘ. 
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Ostatní mezistaniční úseky 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.1.5 Traťový úsek Hodonín – Čejč – Zaječí 

 

 

Obr. 18 Schéma traťového úseku Hodonín – Čejč – Zaječí   

 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 18) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 120 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková 

doprava. 

Všechny mezistaniční úseky 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.1.6 Traťový úsek Brno – Ivanovice na Hané – Nezamyslice 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 19) je vedena regionální doprava pouze 

v traťových úsecích Brno hl. n. – Křenovice horní n., dle taktového jízdního řádu se 

základním taktem 60 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými vlaky do ŽST Sokolnice-

Telnice na 30 minut a Vyškov na Moravě – Nezamyslice. V traťovém úseku Holubice – 
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Nezamyslice je vedena dálková doprava relací Brno – Olomouc – Jeseník se základním 

taktem 120 minut a Brno – Bohumín se základním taktem 60 minut. 

 

 

Obr. 19 Schéma traťového úseku Brno – Ivanovice na Hané – Nezamyslice  

 

Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě 

má vedení linky S2 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene jednokolejný 

tratový úsek Křenovice horní n. – Brno hl. n. a dvoukolejný traťový úsek Brno hl. n. – 

Letovice. 

V současnosti jsou při výlukách traťovém úseku Křenovice horní n. – Brno hl. n. 

realizována následující opatření: 

• spojení mezistaničních úseků Sokolnice-Telnice – Chrlice a Chrlice – 

Brno hl. n. z hlediska výlukových opatření do jednoho celku, tzn. stejné 

výlukové opatření platí bez ohledu na to, ve kterém mezistaničním úseku je 

přerušena drážní doprava. ND je vždy vedena v úseku Sokolnice-Telnice – 

Brno hl. n. se separátní obsluhou frekvenčně málo významné ŽST Chrlice 

jedním autobusem ND. Současně je rozlomeno vozební rameno Křenovice 

horní n. – Letovice na část Křenovice horní n. – Brno hl. n. a Brno hl. n. – 

Letovice. V ŽST Brno hl. n. není přípoj mezi vlaky a ND. 

• při výluce v mezistaničním úseku Křenovice horní n. – Sokolnice-Telnice 

je vedena ND asymetricky. V lichém směru v úseku Sokolnice-Telnice – 
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Křenovice horní n., v sudém směru pak v úseku Křenovice horní n. – 

Brno hl. n. se současným zrušením přípojové vazby mezi vlakem a ND 

v ŽST Sokolnice-Telnice (vlak je vypraven dle GVD). V úseku 

Sokolnice-Telnice – Brno hl. n. pak zastavuje ND pouze pro výstup 

cestujících. 

Tato výluková opatření splňují podmínky na včasnost jízdy vlaků dle „Smlouvy 

o ZVS“ a není třeba navrhovat opatření jiná. 

V traťovém úseku Vyškov na Moravě – Holubice není (vyjma dvou párů vlaků) 

vedena regionální doprava. Výluková opatření jsou řešena standardním způsobem. ND je 

vedena z Brna do Vyškova po dálnici D1 a negeneruje zpoždění větší než 5 minut. 

V traťovém úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě je význam regionální dopravy 

marginální. Všechny vlaky jsou vedeny samostatným motorovým vozem s průměrným 

obsazením cca 20 cestujících. V případě konání výluky v uvedeném traťovém úseku navrhuji 

nahradit vlaky regionální dopravy jedním autobusem ND vedeným vždy v celém traťovém 

úseku (Nezamyslice – Vyškov na Moravě) bez ohledu na to, ve kterém mezistaničním úseku 

je přerušena drážní doprava. 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí, které v době konání výluky není třeba vůbec 

vystavit; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně; 

• zvýšení propustnosti traťového úseku pro velmi silnou dálkovou dopravu 

ovlivněnou výlukou. 

3.1.7 Traťový úsek Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 20) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 120 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými vlaky do 

ŽST Boskovice na 60 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava. 
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Obr. 20 Schéma traťového úseku Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice   

 

Všechny mezistaniční úseky 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.1.8 Traťový úsek Vrbovce (ŽSR) – Veselí nad Moravou – Rohatec 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 21) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 60 minut. ŽST Lipov není obsazena výpravčím – trvalá 

výluka služby dopravních zaměstnanců. V tomto traťovém úseku není vedena dálková 

doprava. 

 

 

Obr. 21 Schéma traťového úseku Vrbovce (ŽSR) – Veselí nad Moravou – Rohatec   
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Mezistaniční úsek Velká nad Veličkou – Lipov 

Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést vždy 

náhradní dopravu vždy v úseku Vrbovce (ŽSR) – Lipov za současné realizace následujících 

opatření: 

• vypracování VJŘ s upravenou časovou polohou ND oproti GVD a to tak, 

aby byly zachovány příjezdy a odjezdy vlaků v ŽST Lipov a tím 

i přípojové návaznosti v ŽST Veselí nad Moravou, která je významným 

přestupním uzlem. Z toho plyne úprava polohy vedení ND tzn. v sudém 

směru vést s náskokem, v lichém směru vést se zpožděním vzhledem 

k platnému GVD; 

• pro zachování přípojových vazeb na vlaky ZSSK v ŽST Vrbovce vést 

v případě nutnosti (v platném GVD jsou to vlaky 3134 a 2700) dvěma 

linkami ND. Linkou A jednou v poloze s náskokem a s přípojnou vazbou 

na vlak v ŽST Lipov a Linkou B, která vyčká přípoje ze směru Myjava 

a dále bude pokračovat pouze do ŽST Velká nad Veličkou, kam směřuje 

90 % frekvence cestujících ze Slovenské republiky (SR). Cestujícím ze SR, 

kteří by chtěli dále pokračovat směr Veselí nad Moravou umožnit, po 

dohodě s koordinátorem IDS JMK, využití linek IDS JMK 930 a 935 i na 

jízdní doklady platné pouze pro přepravu vlakem; 

• zrušení výluky služby dopravních zaměstnanců v ŽST Lipov a zavedení 

nepřetržité výluky služby dopravních zaměstnanců v ŽST Velká nad 

Veličkou; tzn. aktivaci ŽST Lipov a deaktivaci ŽST Velká nad Veličkou; 

• vedení ND po silnici I. třídy čís. 71 bez závleku k ŽST a ŽZ a Louka 

u Ostrohu, Velká nad Veličkou a Javorník nad Veličkou zastávka, 

situovaným na okraj či zcela mimo obec. Zastávky ND za tyto ŽST a ŽZ 

umístit přímo v obcích na zastávkách autobusů ISD JMK; 

• přesunutí přestupního bodu mezi vlakem a návaznými autobusovými 

linkami IDS JMK ze ŽST Velká nad Veličkou do terminálu IDS JMK 

Velká nad Veličkou, kde budou zajištěny přestupní vazby mezi autobusy 

ND a autobusovými linkami IDS JMK; 
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• zajistit dobrou a včasnou komunikaci mezi řidiči autobusů ND a linek IDS 

JMK, výpravčím ŽST Lipov a dispečery CED IDS JMK, a to 

prostřednictvím mobilních telefonů (řidiči ND, výpravčí ČD) a MSP (řidiči 

linek IDS JMK, CED IDS JMK). 

Toto řešení přináší následující výhody: 

• úsporu vlakových náležitostí a nákladů na jejich údržbu a zbrojení PHM 

u jiného dopravce (ZSSK) z důvodu nedostupnosti vlastního zázemí 

odříznutého vyloučeným úsekem; 

• eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím 

přestupem vlak/ND a opačně; 

• odstraněním závleků ND jízdou k nácestným ŽST a ŽZ je jednak 

podstatným způsobem zkrácena jízdní doba ND a současně cestujícím je 

zkrácena docházková vzdálenost k vlaku, resp. ND za vlak, neboť ŽST 

a ŽZ jsou situovány na okraj či zcela mimo obec. 

Ostatní mezistaniční úseky 

V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. 

Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě 

o ZVS“. 

3.2 Výluková opatření na dvoukolejných tratích 

Vzhledem k maximálnímu využití kapacity dvoukolejných tratí a tlaku objednatele 

ZVS na včasnost jízdy vlaků je dopravce, ve spolupráci s provozovatelem dráhy, nucen 

zpracovávat výluková opatření se zavedením ND i pro výlukové akce na dvoukolejných 

tratích u nichž dochází k zastavení provozování drážní dopravy pouze na jedné traťové koleji. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny pouze mezistaniční úseky, ve kterých je při 

vyloučení jedné z traťových kolejí nutno řídit drážní dopravu dle výlukového GVD a nebo 

zavést ND za určené vlaky. 

3.2.1 Traťový úsek Břeclav – Brno 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 22) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným v úseku Vranovice – Brno hl. n. 

v pracovní dny na 30 minut. Současně je tímto traťovým úsekem vedena mezinárodní dálková 
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doprava v taktu 60 minut a vnitrostátní dálková doprava relace Olomouc – Hodonín – Břeclav 

– Brno v taktu 120/60 minut. Traťový úsek je elektrifikován střídavou napájecí soustavou 25 

kV/50 Hz a je vybaven 3-znakým universálním autoblokem (UAB). 

 

Obr. 22 Schéma traťového úseku Břeclav – Brno   

 

Mezistaniční úsek Hrušovany u Brna – Modřice 

V tomto mezistaničním úseku se velmi negativně projevilo zrušení ŽST Rajhrad, dříve 

dělící tento mezistaniční úsek na úseky dva, při optimalizaci tratě v rámci budování 

I. tranzitního koridoru. Takto vznikl 10 km dlouhý mezistaniční úsek s dobou obsazení vlaky 

Os 12 minut, vlaky R/EC 5 minut. Podrobné údaje o propustnosti mezistaničního úseku 

viz Tabulka 3. Tato skutečnost, v případě vyloučené jedné traťové koleje, velmi kriticky 

ovlivňuje propustnost traťového úseku a z toho plynoucí včasnost jízdy vlaků. 

Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě 

má vedení linky S3 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene traťový úsek 

Břeclav – Brno hl. n. a traťový úsek Brno hl. n. – Křižanov – Žďár nad Sázavou. 
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Tabulka 3: Propustnost mezistaničních úseků Hrušovany u Brna – Modřice a Brno-Maloměřice – Adamov 

 

 Zdroj [5] 

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji při výluce jedné z traťových kolejí v tomto 

mezistaničním realizovat následující opatření: 

• nahradit vybrané vlaky (viz Obr. 23) ND; jako vzor je použit cyklicky se 

opakující 120 minutový výsek NJŘ; 

• v lichém směru vést ND v úseku Modřice – Hrušovany u Brna; 

• v sudém směru vést ND ze ŽST Hrušovany u Brna až do ŽST Brno hl. n., 

v úseku Modřice – Brno hl. n . zastavující jen pro výstup cestujících; 

• v ŽST Modřice zrušit přípojovou vazbu vlak/ND (vlak vypraven dle GVD), 

tzn. nedochází k přenášení zpoždění z ND na vlak. 

 

 

Obr. 23 Výsek NJŘ mezistaničního úseku Hrušovany u Brna - Modřice  

 

Z výše uvedeného plyne jako velmi vhodné obnovení možnosti křižování vlaků 

v místě bývalé ŽST Rajhrad, které je možno realizovat zřízením výhybny dálkově ovládané 

ze ŽST Modřice. 
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3.2.2 Traťový úsek Brno – Letovice 

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 24) je vedena regionální doprava dle taktového 

jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným v pracovní dny na 30 minut. 

Současně je tímto traťovým úsekem vedena mezinárodní dálková doprava v taktu 60 minut 

a vnitrostátní dálková doprava relace Olomouc – Brno – Praha v taktu 120 minut. Traťový 

úsek je elektrifikován střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz a je vybaven 3-znakým 

UAB. 

 

Obr. 24 Schéma traťového úseku Brno – Letovice   

 

Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě 

má vedení linky S2 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene jednokolejný 

traťový úsek Křenovice horní n. – Brno hl. n. a dvoukolejný traťový úsek Brno hl. n. – 

Letovice. 

Mezistaniční úsek Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov 

V tomto mezistaničním úseku se velmi negativně projevilo zrušení kolejových spojek 

mezi první a druhou traťovou kolejí v dopravním bodu Brno-Maloměřice St. 6 při 

optimalizaci tratě v rámci budování I. tranzitního koridoru. V případě potřeby křižování nebo 

předjíždění vlaků je takto nutno, je-li to vzhledem k okamžité dopravní situaci možné, 

odklonit vlak přes seřaďovací stanici Brno-Maloměřice. Pokud nelze realizovat toto opatření 

vznikne 15 km dlouhý mezistaniční úsek (Brno-Odb. Židenice z. – Adamov) s dobou 

obsazení vlaky Os 15 minut, vlaky R/EC 12/10 minut. Podrobné údaje o propustnosti 



- 58 - 

mezistaničního úseku viz Tabulka 3. Tato skutečnost, v případě vyloučené jedné traťové 

koleje, velmi kriticky ovlivňuje propustnost traťového úseku a z toho plynoucí včasnost jízdy 

vlaků. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji při výluce jedné z traťových kolejí v tomto 

mezistaničním realizovat následující opatření: 

• nahradit vybrané vlaky (viz Obr. 25) ND; jako vzor je použit cyklicky se 

opakující 120 minutový výsek NJŘ; 

• náhradní dopravu vést v úseku Brno hl. n. – Adamov a opačně; 

• rozdělit vozební rameno linky S2 na úseky Letovice – Brno hl. n. a Brno hl. n. 

– Křenovice horní n., tak aby nedocházelo k přenášení zpoždění z ND na vlaky 

směr Sokolnice-Telnice – Křenovice horní n. 

 

Obr. 25 Výsek NJŘ traťového úseku Odb. Brno-Židenice z. – Adamov 

 

Z výše uvedeného plyne jako velmi vhodné zřízení možnosti křižování vlaků mezi ŽZ 

Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou, přibližně v místě zrušeného hradla Ronov 

(km 167,483). Toto je opatření je možno realizovat zřízením výhybny v uvedené místě (cca 

mezi km 167,000 – 167,500) dálkově ovládané ze ŽST Brno-Maloměřice. 

3.3 Výluková opatření – uzel Brno 

Vzhledem k tomu, že tratě uzlu Brno nejsou nikde explicitně vyjmenovány, pro účely 

této práce budu považovat za uzel Brno následující traťové úseky (viz Obr. 26): 

• Brno-Královo Pole – Odb. Brno-Židenice z. – Brno dolní n. – Brno-Horní 

Heršpice – Brno jih – Modřice 
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• Brno-Maloměřice St. 6 – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n. – Brno-Horní 

Heršpice 

• Brno-Slatina – Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno-Černovice zhlaví 

Táborská – Odb. Brno-Židenice z. 

• Odb. Brno-Židenice z. – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 6 

• Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. 

• Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Střelice 

 

Obr. 26 Schéma brněnského uzlu 

 

Vyjma traťového úseku Brno-Horní Heršpice – Brno Horní Heršpice zhlaví Státní 

silnice a Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. jsou všechny traťové úseky dvoukolejné, 

elektrifikované střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz a vybavené UAB. 

Traťový úsek Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. je jednokolejný, elektrifikovaný 

střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz. 

Traťový úsek Brno-Horní Heršpice – Střelice je dvoukolejný, vyjma cca 500m 

dlouhého úseku Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice (93 kol.). 
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Ve všech traťových úsecích, vyjma úseku Odb. Brno-Židenice z. – Brno dolní n. – 

Brno-Horní Heršpice, je vedena regionální i dálková doprava.  

V rámci uzlu Brno je třeba přijmout nestandardní opatření především při řešení výluk 

v jednokolejných úsecích. 

Traťový úsek Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. 

Uvedeným traťovým úsekem je vedena regionální doprava relace Brno – Nesovice – 

Kyjov – Veselí nad Moravou, dálková doprava relací Brno – Ostrava – Bohumín a Brno – 

Olomouc – Jeseník. 

Při realizaci výlukových opatření v tomto traťovém úseku navrhuji realizovat 

následující opatření: 

• veškerou regionální dopravu vést po odklonové trase Odb. Brno-Černovice 

– Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno-Židenice z. – Brno 

hl. n.; 

• dálkovou dopravu relace Jeseník – Olomouc – Brno vést po odklonové 

trase Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská – 

Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n.; 

• dálkovou dopravu relace Bohumín – Ostrava – Brno vést částečně po 

odklonové trase Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno-Černovice zhlaví 

Táborská – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n., částečně po odklonové 

trase Holubice – Chrlice – Brno hl. n.; 

• v pracovní dny v době cca 07.00 – 19.00 hod. dálkovou dopravu relace 

Bohumín – Ostrava – Brno ukončit v ŽST Vyškov na Moravě a dále vést 

ND po dálnici D1. Tato náhradní doprava negeneruje, v závislosti na 

kongescích v městě Brně, zpoždění větší než 5 minut; 

• při jízdě vlaků po odklonové trase přes Odb. Brno-Židenice z. jsou vlaky 

v úseku Brno hl. n. – Odb. Brno-Židenice z. z důvodu úvratě vedeny jako 

sunuté. 

Traťový úsek Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice 

Uvedeným traťovým úsekem je vedena regionální doprava relace Brno – Zastávka 

u Brna – Jihlava, Brno – Oslavany, Brno – Hrušovany nad Jevišovkou a dálková doprava 
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relací Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň. Výluka tohoto, byť velmi krátkého, úseku 

znamená rozsáhlá výluková opatření. Vyloučením spojovací koleje 93 (viz Obr. 27) je 

znemožněna jízda všech vlaků směrem z uzlu Brno na tratě 240 a 244. Drážní dopravu není 

možno provozovat v mezistaničním úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice. Při dlouhodobější 

výluce je současně nutno řešit provozní ošetření a zbrojení PHM železničních kolejových 

vozidel provozovaných za vyloučeným úsekem, pro které je technologické zázemí v obvodu 

provozních jednotek Depa kolejových vozidel (DKV) v uzlu Brno nedostupné. 

  

 

Obr. 27 Schéma ŽST Brno-Horní Heršpice 

 

V průběhu roku 2008 se v souvislosti s přestavbou uzlu Brno (optimalizace ŽST Brno-

Horní Heršpice) konaly v tomto úseku tři rozsáhlé výluky při kterých byla realizována 

následující opatření, na jejichž zpracování jsem se podílel: 

• za všechny regionální vlaky na trati 240 vedena ND v úseku Brno hl. n. – 

Zastávka u Brna; 

• za všechny vlaky dálkové dopravy na trati 240 vedena ND v úseku 

Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou; 

• za všechny vlaky na trati 244 vedena ND v úseku Brno hl. n. – Střelice; 

• ND vedena čtyřmi odlišnými linkami s provozním označením A, B, C a R 

(viz Obr. 28), současně, pro lepší orientaci cestujících, odlišenými 

i barevně (modrá, oranžová, zelená a červená); 

o Linka A (modrá): Zrychlený spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: 

Brno hl. n., Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud regionálními vlaky 
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do stanic na trati 240, pro zlepšení přestupu na návazné autobusy IDS 

JMK linka zastaví i v přestupním terminálu IDS JMK Rosice, Husova; 

o Linka B (oranžová): Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: 

Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Omice, Tetčice, Rosice 

u Brna, Zastávka u Brna a dále regionálními vlaky do stanic na trati 

240; 

o Linka C (zelená): Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: 

Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice a dále regionálními vlaky 

do stanic na trati 244; 

o Linka R (červená): Rychlíkový spoj pro cestující jedoucí dálkovou 

dopravou z/do stanic: Brno hl. n., Náměšť nad Oslavou a odtud dále 

dálkovými vlaky ve směru Jihlava, České Budějovice a Plzeň; 

• Náhradní zastávka linky A za ŽST Brno-Horní Heršpice zřízena na 

zastávce autobusů IDS JMK Brno, Nemocnice Bohunice (v terminálu – na 

zastávce linek 405, 406). Cestující jedoucí z/do ŽST Brno-Horní Heršpice 

mohou použít bez doplatku jízdného vlaky v úseku Brno-Horní Heršpice – 

Brno hl. n. (a opačně) s přestupem na ND v ŽST Brno hl. n. nebo použít 

mezi zastávkami Pražákova – Ústřední hřbitov – Nemocnice Bohunice 

(a opačně) linky IDS JMK 50, 60 a 61, v nichž budou akceptovány jízdní 

doklady ČD, a. s. včetně zaměstnaneckých; 

 

 

Obr. 28 Plánek tras ND Brno – Střelice – Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou [Zdroj: 2] 
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• Náhradní zastávka linek B a C za ŽST Brno-Horní Heršpice zřízena na 

zastávce autobusů ISD JMK Brno Ústřední hřbitov (linky 60, 61). Cestující 

jedoucí z/do ŽST Brno-Horní Heršpice mohou použít bez doplatku 

jízdného vlaky v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. (a opačně) 

s přestupem na ND v ŽST Brno hl. n. nebo použít mezi zastávkami 

Pražákova – Ústřední hřbitov (a opačně) linku IDS JMK 50, v níž budou 

akceptovány jízdní doklady ČD, a. s.; 

• ND vedena dle VJŘ, který je koncipován tak, aby byla zachována časová 

poloha vlaků za vyloučeným úsekem dle GVD, tzn. dřívější odjezdy ze 

ŽST Brno hl. n. a pozdější příjezdy oproti GVD; 

• v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna v dopravní špičce linka A ND 

vedena jako kyvadlová s odjezdy ze ŽST Brno hl. n. každých 15 minut bez 

vazby na konkrétní vlaky; 

• dálkovou dopravu vést v turistické sezóně (silná frekvence cestujících 

s jízdními koly z oblasti jižních Čech) z Jihlavy do Brna odklonem přes 

Havlíčkův Brod za současného vedení náhradní vlakové soupravy v relaci 

Jihlava – Náměšť nad Oslavou a ND v úseku Náměšť nad Oslavou – Brno; 

• zajištění vratného čištění a drobné technické údržby v ŽST Střelice 

a Zastávka u Brna; 

• zajištění vyšších stupňů čistění a údržby vozidel a zbrojení PHM 

v provozních jednotkách DKV mimo uzel Brno (Jihlava, Havlíčkův Brod, 

Znojmo); 

• deponování záložních vozidel v ŽST Střelice a Zastávka u Brna; 

• odvoz vozidel do opravny vozů z tratě 240 po trase Zastávka u Brna – 

Jihlava – Havlíčkův Brod – Brno, z tratě 244 po trase Střelice – Hrušovany 

nad Jevišovkou – Břeclav – Brno. 

Takto koncipované výlukové opatření zajistilo včasnost jízdy vlaků, kdy zpoždění 

vlaků za vyloučeným úsekem nepřesáhlo 5 minut. Přijatá opatření velmi kladně hodnotili jak 

cestující, tak i objednavatel ZVS, s jehož zástupcem, společností KORDIS JMK, s. r. o, byla 

veškerá připravovaná opatření konzultována. 
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 V červenci 2009 se uskuteční poslední z plánovaných rozsáhlých výluk tohoto úseku 

souvisejících s přestavbou uzlu Brno. Tato patnáctidenní výluka bude připravována dle výše 

popsaného modelu, který v předchozích výlukových akcích ukázal svoji funkčnost a přínos 

pro kvalitu železniční osobní dopravy i při takto náročných výlukových akcích. 

3.4 Náhradní doprava 

V souvislosti se změnou organizační struktury ČD k 1. 1. 2008 (viz kapitola 2) byly 

přeneseny povinnosti související se zajištěním náhradní dopravy při výlukách z nyní již 

zaniklých Uzlových železničních stanic na Krajská centra osobní dopravy a Regionální 

dispečinky osobní dopravy. Autobusy a nákladní automobily (dále jen prostředky ND) pro 

plánované výluky objednává pověřený zaměstnanec KCOD, pro nepředpokládané výluky 

objednává prostředky ND operativně, za využití KCOD poskytnutého seznamu dopravců, 

dispečer regionální dispečinku osobní dopravy. V působnosti Odboru řízení provozu 

a organizování drážní dopravy zůstalo přímé řízení zavedené ND. V působnosti SŽDC, resp. 

místně příslušné SDC zůstala povinnost označení zastávek ND. 

Prostředky náhradní dopravy jsou KCOD objednávány pro jednotlivá výluková 

opatření samostatně a to u dopravců, kteří mohou v daný okamžik nabídnout volnou kapacitu 

dopravních prostředků. Obdobným způsobem je stanovována i trasa a zastávky ND. Tento 

systém klade vysoké, především časové, nároky na přípravu a zpracování opatření pro 

zajištění ND (jízdní řád a oběhy vozidel ND, stanovení vedení trasy a její projednání s místně 

příslušným Silničním správním úřadem (SSÚ) a Policií České republiky (PČR) apod.), jakož 

i následné věcné ověření faktur za poskytnuté dopravní prostředky (nezřídka od několika 

dopravců podílejících se na jednom výlukovém opatření). 

Vzhledem k připravované novelizaci předpisu SŽDC (ČD) D7/2 „Předpis pro 

organizování výluk na síti ČD“ resp. jeho nahrazení novým předpisem SŽDC Dp 7/2 „Předpis 

pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“, který nově ukládá veškeré 

povinnosti související se zajištěním, organizací a řízením ND (včetně označení zastávek ND) 

dopravci, bude třeba na úrovni KCOD zajistit i tyto činnosti, pro které v současné době nejsou 

k dispozici technické ani lidské zdroje. Z uvedeného vyplývá pro KCOD, s platností předpisu 

SŽDC Dp 7/2, zajištění následujících činností ve vztahu k zajištění ND: 

• objednávka dostatečné kapacity prostředků ND; 

• stanovení počtu prostředků ND na jednotlivé spoje, vytvoření oběhu 

vozidel (popř. jízdního řádu) prostředků ND; 



- 65 - 

• stanovení zastávek a trasy ND, její projednání se SSÚ a PČR; 

• označení zastávek ND; 

• označení vozidel ND; 

• přímé řízení a organizace ND v průběhu výluky; 

• věcná kontrola faktur za dopravci poskytnuté služby. 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že všechny jmenované činnosti nelze zajistit jedním 

zaměstnancem, který v současně době problematiku ND řeší. Rovněž tak by nebylo účelné 

rozšiřovat počet zaměstnanců řešících tuto problematiku. Na základě analýzy současné situace 

a připravovaných změn navrhuji následující řešení: 

• výběr jednoho dopravce, který by pro KCOD zajišťoval ND buď v celém 

obvodu, nebo několika dopravců, zajišťujících ND ve vyjmenovaných 

oblastech (jedna oblast = jeden dopravce); 

• při výběru dopravce požadovat standardy vybavení vozidel ND – 

označovače jízdenek IDS JMK, elektronické informační systémy, možnost 

komunikace vozidel s dispečery CED a ČD apod.; 

• takto vybraný dopravce by současně outsourcoval i vybrané činnosti 

spojené se zajištěním ND: 

o oběhy vozidel ND (podklady pro stanovení kapacity jednotlivých spojů 

dodá KCOD); 

o přímé řízení a organizaci ND v průběhu výluky; 

o prověření sjízdnosti trasy ND (trasu stanoví KCOD), projednání s SSÚ 

a PČR; 

o označení vozidel ND; 

o označení aktivace zastávky ND, popř. vyvěšení VJŘ apod.; 

o zajištění doplňkových činností v rámci realizace výlukových opatření 

(informování cestujících řidiči autobusů ND, překládka zásilek 

z prostředků ND do vlaku a opačně, doprovod ND bez vlakové čety – 

prodej jízdenek IDS JMK); 
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o zajištění včasné (do 30-60 minut, dle konkrétní lokality) a dostatečné 

kapacity ND při nepředpokládaných mimořádnostech v provozu 

(výluky, mimořádné události apod.); 

• stanovení vedení tras a zastávek ND ponechat v gesci KCOD, které 

zpracuje vedení tras a umístění zastávek ND pro všechny tratě ve svém 

obvodu;  

• takto zpracovaný materiál KCOD poskytne vybraném dopravci ND, 

dispečerskému aparátu dopravce a  provozovateli dráhy; 

• KCOD současně zajistí trvalé označení všech zastávek ND dle předpisu 

SŽDC Dp 7/2 s upozornění, že aktivace zastávky bude oznámena vývěskou 

s informací o ND. 

Uvedené řešení ponechává KCOD při realizaci ND pouze úkol přesného zadání 

požadavků na vlastní realizaci ND. Všechny ostatní činnosti při vlastní realizaci ND 

převezme vybraný dopravce. Trvalé označení zastávek ND vnese do povědomí cestujících 

místo nástupu/výstupu v případě přerušení provozování drážní dopravy a zavedení ND, 

současně umožní označení zastávek ND, které jsou nezřídka značně vzdáleny ŽST či ŽZ, při 

mimořádnostech. Současně předem stanovené a všem zúčastněným známé vedení trasy ND 

ulehčí práci jak při přípravě výlukových opatření, tak především v případě neplánovaného 

zavedení ND. 
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4 Vyhodnocení navržených řešení a jejich provozně-ekonomické 
zhodnocení 

Navržená řešení výlukových opatření zpracovaná v této diplomové práci přinášejí 

následující výhody:  

• v maximální možné míře eliminují negativní vliv výluky (zpoždění, ztráta 

přípoje), který by měl postihnout co nejmenší počet cestujících – 

zohlednění tzv. „většinového cestujícího“; 

• kladou prvořadý důraz na plnění GVD (zpoždění za vyloučeným úsekem 

do 10 min.) dle přepravních proudů, frekvence cestujících či požadavku 

objednavatele v určeném zájmovém traťovém úseku (dopravním bodu); 

• řeší ND tak, aby minimalizovala zpoždění vlaků, např. rozšířením délky 

úseku ND i na sjízdný úsek tratě, je-li to účelné z hlediska efektivnějšího 

využití vozidel (jak ND, tak drážních) nebo je eliminován další přestup 

cestujících z ND do vlaku (nebo opačně); 

• zajišťují návaznosti a vhodnější přestupních body na autobusové spoje 

IDS JMK;  

• kompenzují negativní vlivy výluky cestujícím větším počtem zastávek ND 

– nejen přímo u železničních stanic (ŽST) nebo železničních zastávek 

(ŽZ), ale i např. v obci, přestupních terminálech IDS JMK apod.; 

• pozitivně prezentují dopravce ČD vůči cestujícím – organizace výlukových 

opatření s minimálním dopadem na zákazníka. 

Nevýhodou navržených řešení je: 

• zpravidla vyšší cena za ND, která plyne z prodloužení ND i na sjízdný 

úsek, použití více vozidel (více linek) ND apod.; Pozn.:  neplatí však 

obecně – např. eliminace závleků k ŽST a ŽZ mimo obce snižuje nejen čas 

jízdy, ale i ujetou vzdálenost tzn. i cenu ND; 

• vyšší nárok na organizaci a řízení ND. 

Z porovnání výhod a nevýhod navržených výlukových opatření je patrná převaha 

pozitivních přínosů, které jsou však obvykle obtížně vyčíslitelné (spokojenost cestujících, 

včasnost jízdy vlaku, pozitivní prezentace dopravce apod.) Naproti tomu nevýhody spojené 
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s vyššími finančními náklady na vedení ND lze vypočíst snadno. Pouze přímé porovnání 

nákladů a přínosů by bylo ovšem zavádějící, neboť kvalitně zvládnuté výlukové opatření 

znamená zachování důvěry zákazníka (cestujícího i objednatele ZVS) v tom, že dopravce je 

schopen zvládnout i nestandardní provozní situace při zachování adekvátní kvality 

poskytované služby. Tato prezentace schopností dopravce může mít následně vliv i na 

objednávku služeb, zvláště v situaci připravované liberalizace trhu osobní dopravy a z toho 

plynoucí zostřené konkurence v segmentu regionální osobní dopravy. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout možná řešení výlukových opatření, jejich zpracování 

a realizaci, včetně zhodnocení z hlediska provozně-ekonomického. Řešení vychází z analýzy 

současného stavu přípravy a zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě 

v podmínkách Krajského centra osobní dopravy Brno. Dosud realizovaná výluková opatření 

ne vždy dosahovala optimálního řešení požadovaného objednatelem ZVS. 

Při zpracování návrhu výlukových opatření jsem postupoval tak, že jsem nejprve 

analyzoval stávající, již realizované, výlukové opatření a následně se snažil zjistit, zda je pro 

daný traťový úsek optimální. Potřebné informace k výlukové činnosti a orientaci 

v problematice jsem získal praxí při přípravě výlukových opatření, na kterých jsem se podílel 

z titulu funkce (systémový specialista – oběhy souprav v regionální dopravě), kterou zastávám 

v rámci KCOD Brno. Navržená řešení vycházejí z provedené analýzy a vlastních praktických 

zkušeností.  

Analyzovány byly všechny jednokolejné tratě (vyjma regionálních tratí bez 

mezilehlých stanic či zastávek, jejichž význam je z hlediska řešení výlukových opatření 

marginální) a koridorové dvoukolejné tratě v obvodu KCOD Brno. Opatření navržená v této 

diplomové práci by měla sloužit jako manuál pro přípravu a realizaci výlukových opatření 

v obvodu KCOD Brno. Provozně-ekonomické zhodnocení potvrzuje zvýšení kvality 

výlukových opatření a jejich praktickou proveditelnost. 
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Úvod


Zajištění provozuschopnosti, údržby a péče o rozvoj a modernizaci dráhy jsou povinnosti vlastníka dráhy dané § 20 zákona čís. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění. Splnění těchto povinností je spojeno s pracemi na dopravní infrastruktuře, které mohou být prováděny s omezením nebo vyloučením provozu. V případě výluky jedné traťové koleje na dvou (nebo vícekolejné) trati dochází k jízdě vlaků vyloučeného směru po zbývající (zbývajících) traťové koleji. V případě výluky traťové koleje na jednokolejné trati pak k úplnému zastavení provozování drážní dopravy.

Z hlediska dopravce v železniční osobní dopravě je třeba minimalizovat nepříznivý dopad provozní situace na cestující a přepravu zásilek, tzn. přijmout taková opatření, aby negativní vliv výluk postihoval co nejmenší počet cestujících (objem zásilek) a to jak v podobě zpoždění, tak v podobě rozvázaných přípojových vazeb mezi spoji v rámci integrovaného dopravního systému. Cílem opatření je nalézt optimální či suboptimální řešení zohledňující tzv. „většinového cestujícího“, jakož i možnosti dopravce – krátké obraty vlakových náležitostí, taktové systémy a jejich návaznosti, propustnou výkonnost železničních stanic a traťových úseků atd.


Pro kvalitní a přesné zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě je třeba s dostatečným předstihem znát počty vlaků, které nebudou moci být v úseku dotčeném výlukou provezeny z důvodu snížení propustné výkonnosti mezistaničního úseku (dvou a vícekolejné tratě) nebo z důvodu zastavení provozování drážní dopravy (jednokolejné tratě).

Pro úspěšnou realizaci výlukových opatření je rovněž podstatná včasná a srozumitelná informační kampaň směrem k cestujícím i vlastním zaměstnancům dopravce zúčastněným na výlukové činnosti nebo servisní činnosti pro cestující.


Cílem této práce je navrhnout možná řešení výlukových opatření, jejich zpracování a realizaci, včetně zhodnocení z hlediska provozně-ekonomického a analyzovat současný stav přípravy a zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě v podmínkách dopravce ČD, konkrétně Krajského centra osobní dopravy Brno.


1 Železniční síť v Jihomoravském kraji

České dráhy, a. s. (ČD) provozují v Jihomoravském kraji (JMK) železniční osobní dopravu na tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) (viz Obr. 1). Jihomoravským krajem procházejí dva tranzitní koridory: 1. tranzitní koridor SRN – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Rakousko/Slovensko a 2. tranzitní koridor Polsko – Bohumín – Přerov – Břeclav – Rakousko/Slovensko. Současně je na území kraje provozován jeden z největších integrovaných dopravních systémů v České republice – Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK).


Obr. 1 Plán železniční sítě JMK 
[Zdroj: 1]


Tabulka 1: Základní údaje o železniční síti JMK 



		Tratě na nichž je provozována pravidelná osobní doprava

(stav ke 14. XII. 2008)

		Délka

		Traťové koleje

		Elektrizace

		



		

		

		jedna

		dvě

		ne

		ano

		



		Číslo tratě

		Traťový úsek

		(km)

		(km)

		(km)

		(km)

		(km)

		(km)



		240, 244

		Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice 

		2,8

		2,8

		

		

		2,8

		2,8



		240, 244

		Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice, zhlaví Státní silnice

		1,2

		1,2

		

		1,2

		

		1,2



		240, 244

		Brno-Horní Heršpice, zhl. Státní silnice – Střelice

		9,0

		

		9,0

		9,0

		

		9,0



		240

		Střelice – Zastávka u Brna – hr. kr. (kraj Vysočina)

		17,9

		17,9

		

		17,9

		

		17,9



		241

		Znojmo – Blížkovice – hr. kr. (kraj Vysočina)

		31,0

		31,0

		

		31,0

		

		



		244

		Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou

		50,1

		50,1

		

		50,1

		

		20,6



		244

		Moravské Bránice – Oslavany

		9,2

		9,2

		

		9,2

		

		9,2



		245

		Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín

		6,7

		6,7

		

		6,7

		

		



		246

		Znojmo – Břeclav

		68,7

		68,7

		

		68,7

		

		23,6



		248

		Znojmo – Šatov

		11,0

		11,0

		

		11,0

		

		



		248

		Šatov – st. hr. (Rakousko)

		1,4

		1,4

		

		

		1,4

		



		250

		Níhov – Brno-Maloměřice St. 3

		43,6

		

		43,6

		

		43,6

		43,6



		250

		Brno-Maloměřice St. 3 – Odb Brno-Židenice z

		2,6

		

		2,6

		

		2,6

		2,6



		250, 260

		Odb Brno-Židenice z – Brno hl. n.

		2,4

		

		2,4

		

		2,4

		2,4



		250

		Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice

		2,8

		

		2,8

		

		2,8

		2,8



		250

		Brno-Horní Heršpice – Modřice

		3,7

		

		3,7

		

		3,7

		3,7



		250

		Modřice – Lanžhot

		61,7

		

		61,7

		

		61,7

		61,7



		250

		Lanžhot – Lanžhot st. hr. (Slovensko)

		3,7

		

		3,7

		

		3,7

		



		251

		Tišnov – Nedvědice – hr. kr. (kraj Vysočina)

		19,0

		19,0

		

		19,0

		

		19,0



		254

		Šakvice – Hustopeče u Brna

		6,8

		6,8

		

		6,8

		

		6,8



		255

		Zaječí – Hodonín

		37,5

		37,5

		

		37,5

		

		37,5



		260

		Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 6

		3,3

		

		3,3

		

		3,3

		3,3



		260

		Brno-Maloměřice St. 6 – Letovice – hr. kr. (Pardubický kraj)

		46,4

		

		46,4

		

		46,4

		46,4



		262

		Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice – hr. kr. (Pardubický kraj)

		24,1

		24,1

		

		24,1

		

		24,1



		300

		Brno hl. n. – Holubice

		28,6

		28,6

		

		

		28,6

		28,6



		300

		Holubice – Chválkovice na Hané – hr. kr. (Olomoucký kraj)

		30,7

		30,7

		

		

		30,7

		30,7



		300

		Blažovice – Holubice

		2,9

		2,9

		

		

		2,9

		2,9



		330

		Břeclav – Moravský Písek zastávka – hr. kr. (Zlínský kraj)

		45,4

		

		45,4

		

		45,4

		45,4



		340

		Brno hl. n. – Odb Brno-Černovice

		6,2

		6,2

		

		

		6,2

		6,2



		250, 340

		Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská

		1,2

		

		1,2

		

		1,2

		1,2



		340

		Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská – Odb Brno-Černovice 

		0,5

		

		0,5

		

		0,5

		0,5



		340

		Odb Brno-Černovice – Blažovice

		14,0

		

		14,0

		

		14,0

		14,0



		340

		Blažovice – Veselí nad Moravou

		70,0

		

		70,0

		70,0

		

		70,0



		340

		Veselí nad Moravou – hr. kr. (Zlínský kraj)

		2,9

		2,9

		

		2,9

		

		



		342

		Bzenec – Moravský Písek

		4,2

		4,2

		

		4,2

		

		4,2



		343

		Rohatec – Veselí nad Moravou

		19,9

		19,9

		

		19,9

		

		19,9



		344

		Veselí nad Moravou – Javorník nad Veličkou zastávka

		19,1

		19,1

		

		19,1

		

		19,1



		344

		Javorník nad Veličkou zastávka - st. hr. (Slovensko)

		3,6

		3,6

		

		3,6

		

		



		802

		Břeclav – st. hr. (Rakousko)

		5,1

		

		5,1

		

		5,1

		



		Celkem:

		720,9

		405,5

		315,4

		411,9

		309

		580,9





Jak vyplývá z údajů uvedených v tabulce 1, je železniční síť SŽDC na níž ČD v Jihomoravském kraji provozují pravidelnou osobní dopravu tvořena z 56 % jednokolejnými tratěmi, které kladou vyšší nároky na zpracování výlukových opatření, neboť každé vyloučení traťové koleje znamená současně zastavení provozování drážní dopravy v daném mezistaničním úseku. Současně je z přehledu patrný vysoký stupeň integrace systému železniční osobní dopravy do systému IDS JMK. Zaintegrováno je 81 % km tratí, tzn. že vyjma příhraničních úseků a okolí Znojma je celý systém železniční osobní dopravy na území kraje součástí systému IDS JMK, kde zpravidla tvoří páteřní síť k níž jsou přivedeny regionální napáječové autobusové linky. Vysoký stupeň integrace vyžaduje v drtivé většině vytvářet výluková opatření minimalizující dopad nejen do samotného systému regionální osobní dopravy, ale i s minimalizací dopadu na systém IDS JMK, což vyžaduje velmi úzkou spolupráci s koordinátorem IDS JMK, společností KORDIS JMK, s. r. o. Dalším nezanedbatelným segmentem výlukové činnosti jsou výluky napětí trakčního vedení, které kromě vyšších nákladů na provoz vlaků (nutnost vystavení lokomotiv nezávislé trakce) mohou zásadním způsobem ovlivnit včasnost jízdy vlaků (přivěšení a odvěšení lokomotivy nezávislé trakce a související technologické úkony), tak i propustnou výkonnost daného mezistaničního úseku. Ve většině případů nelze u vlaků tažených lokomotivou nezávislé trakce dosáhnout stanovené rychlosti vlaku, především na koridorových úsecích. V některých případech je nejvyšší dovolená rychlost takto dopravovaného vlaku až o téměř 40 % (snížení ze 160 na 100 km.h-1) nižší než rychlost stanovená. 

V Jihomoravském kraji je elektrifikováno 78 % dvoukolejných a 16 % jednokolejných tratí a to střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz (viz Obr. 2, vyznačeno červeně) a střídavou trakční soustavou 15 kV/16⅔ Hz (viz Obr. 2, vyznačeno žlutě).




Obr. 2 Plán železniční sítě JMK - elektrifikace
[Zdroj: 1]


2 Analýza současného stavu řešení výlukových opatření v železniční osobní dopravě 


V letech 2007 a 2008 byly učiněny další z rozhodujících kroků směrem ke změnám nastartovaných zákonem čís. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty v platném znění. Prvním z těchto kroků bylo v rámci organizační struktury Českých drah, a. s. vyčlenění zaměstnanců doprovodu vlaků, které se uskutečnilo k 1. 1. 2007, do samostatné organizační jednotky – Vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD). Dalším krokem, realizovaným k 1. 12. 2007, byl vznik dceřiné akciové společnosti ČD Cargo, jako nákladního dopravce Českých drah. Tento krok následovalo, k 1. 1. 2008, vyčlenění zaměstnanců osobní dopravy ze stávající struktury Uzlových železničních stanic a některých útvarů Generálního ředitelství do samostatných organizačních jednotek – Krajských center osobní dopravy (KCOD). Tímto byly přeneseny na KCOD činnosti v osobní přepravě, dosud zajišťované na úrovni Uzlových železničních stanic. Ve vztahu k výlukové činnosti se jednalo především o zajišťování náhradní dopravy. V návaznosti na převedení zaměstnanců osobní dopravy do nové organizační jednotky došlo k reorganizaci Uzlových železničních stanic resp. zvětšení jejich atrakčních obvodů. Současně s touto změnou vznikla pod hlavičkou odboru osobní dopravy a přepravy zcela nová organizační složka – Regionální dispečink osobní dopravy se sídly v Brně, Plzni a Praze. Ve vztahu k výlukové činnosti byly na tato pracoviště přeneseny úkoly spojené s organizací náhradní dopravy (ND) dosud zajišťované provozními dispečery odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy.

K 1. 7. 2008 došlo novelizací zákona čís. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy k zásadní změně organizační struktury ČD směrem k oddělení činností provozovatele dráhy a dopravce, jímž bylo převedení tzv. "mrtvé dopravní cesty" tj. správy a údržby budov a železniční infrastruktury, tvorby jízdního řádu a přidělování kapacity dopravní cesty – z ČD ke státní organizaci SŽDC. Po této reorganizaci zůstala pod hlavičkou ČD z činností provozovatele dráhy pouze tzv. "živá dopravní cesta" – zaměstnanci řídící provoz na dopravní cestě SŽDC – soustředěná do odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy, jakožto operátora obsluhy dráhy. Současně byl zrušen systém Uzlových železničních stanic, který byl nahrazen systémem Regionálních center řízení provozu (RCP) rozdělených na jednotlivé Provozní obvody (PO).

Rozdělení činností mezi ČD a SŽDC od 1. 7. 2008:


Činnosti zajišťované ČD:


· jednání s objednavateli železniční osobní dopravy (regiony a MD ČR) o vedení vlaků, tzv. obchodní jízdní řád;


· železniční kolejová vozidla (provoz, technický stav, modernizace a nákup nových vozidel);


· služby související s provozem vlaků osobní dopravy a služeb v osobní dopravě;


· řízení provozu všech vlaků (výpravčí, signalisté);


· v případě mimořádných událostí (nehoda) informace související s provozem – škoda na vozidlech, zajištění náhradní dopravy, zdravotní stav cestujících a doprovodu vlaku, obnovení provozu, pokud nedošlo k poškození infrastruktury atp. ovšem mimo případy spadající do kompetencí dalších privátních dopravců.


Činnosti zajišťované SŽDC:


· přidělování kapacity dopravní cesty pro všechny dopravce;


· sestava GVD a vydávání železničního jízdního řádu;


· modernizace a výstavba železniční infrastruktury v České republice (koridory a další železniční tratě, elektrizace, protihluková opatření, přejezdová zařízení, nástupiště, nové zastávky, …);


· správa, údržba a opravy tratí;


· v případě mimořádných událostí (nehoda) informace související s infrastrukturou – škoda na trati a dalších součástech infrastruktury, zásah hasičského záchranného sboru, obnovení provozu v případě, že došlo k poškození infrastruktury atp.


Tímto krokem jsou posíleny rovné konkurenční podmínky pro všechny dopravce. Současně však byly nastaveny i jiné podmínky pro plánování, přípravu a řešení výlukových opatření v osobní dopravě pro dopravce ČD.

2.1 Vztah dopravce – provozovatel dráhy v nových podmínkách restrukturalizace společností ČD a SŽDC 


Změny v organizačních strukturách společností ČD a SŽDC uskutečněné k 1. 7. 2008 a popsané v kapitole 2 významným způsobem zasáhly jak do plánování výluk, tak i do vlastní přípravy výlukových opatření. Nově byly definovány vztahy mezi příslušnými složkami ČD (úsek náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu) vystupujícími v roli provozovatele drážní dopravy (dále jen „dopravce“), složkami ČD (úsek náměstka generálního ředitele pro provoz) vystupujícími v roli operátora obsluhy dráhy (dále jen „operátor“) a SŽDC jako provozovatele dráhy (dále jen „provozovatel dráhy“).

2.1.1 Smluvní vztah


Vzájemné smluvní vztahy mezi dopravcem, operátorem a provozovatelem dráhy byly rámcově vymezeny „Smlouvou o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky“ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi ČD jako dopravcem a operátorem a SŽDC jako provozovatelem dráhy. Předmětem této smlouvy, uzavřené ve smyslu § 24, odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, je úprava vzájemných práv a povinností při provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách, provozovaných SŽDC. „Smlouva“ současně stanovuje, že činnosti, související s obsluhou dráhy a organizováním drážní dopravy, zabezpečují ČD jako operátor.

Článek 2 „Smlouvy“ – „Omezení provozování dráhy“ – řeší vzájemné práva a povinnosti smluvních stran v případě plánovaných a mimořádných přerušení provozu drážní dopravy. Provozovatel dráhy se zde zavazuje:


·  organizovat stavební a technologické práce na výstavbě, modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury tak, aby byl minimalizován případný negativní dopad na rozsah a plynulost železniční dopravy;

· zveřejnit na „Portálu provozovatele dráhy“ http://provoz.szdc.cz/portal/ (dále jen „portál“) nejpozději pět kalendářních dnů před koncem kalendářního měsíce závazný plán výluk na měsíc následující. Každý kalendářní týden do čtvrtka 18 hodin potvrdí provozovatel dráhy závazný plán výluk na měsíc následující;

· oznámit přímo nebo prostřednictvím operátora mimořádné přerušení provozu na trati s vlivem na jízdu vlaků dopravce a to ihned po vzniku překážky;

· v případech zastavení provozování drážní dopravy dle výše uvedených bodů umožní provozovatel dráhy dopravci po vzájemné dohodě a s ohledem na aktuální dopravní situaci jízdy jeho vlaků v rozsahu podle objednané kapacity resp. platného grafikonu vlakové dopravy (GVD) plánovanými trasami v náhradních termínech nebo odklonovými trasami v rámci platné licence. Případnou vyšší cenu za použití odklonové trasy uhradí dopravce jen tehdy, byl-li důvod k odklonu z viny dopravce;

· při plánování krátkodobých, dlouhodobých a investičních výluk provozovatel dráhy projedná při tvorbě a schvalování ročního plánu výluk na následné období harmonogram výlukové činnosti, předpokládané dopady výlukové činnosti, organizaci výlukové dopravy a další provozní opatření, na společném jednání s dopravci a případnými objednavateli dopravy konané v režimu závazku veřejné služby;

· případné požadavky na změny v rozsahu a harmonogramu výluky vyvolané činnosti provozovatele dráhy nebo jeho smluvních partnerů (třetích stran, zhotovitelů díla) je provozovatel dráhy povinen bez zbytečných odkladů oznámit dopravci spolu s odůvodněním, informovat o stanoveném novém rozsahu a harmonogramu, jakož i návrhu náhradního opatření pro zabezpečení dopravní obslužnosti dotčeného úseku;

· provozovatel dráhy v případě omezení provozování dráhy s nutností zavedení náhradní autobusové dopravy zabezpečí v železničních stanicích a zastávkách označení zastávek náhradní autobusové dopravy. [5]

Článek 14 „Smlouvy“ – „Smluvní pokuty“ – zůstal v okamžiku podpisu neobsazen, s tím, že se obě smluvní strany zavázaly projednat tuto problematiku s novelizací „Smlouvy“ k 1. 1. 2009. K tomuto datu bylo pro výlukovou činnost stanoveno, že dopravci vzniká nárok na smluvní pokutu od provozovatele dráhy za:


· neprojednání výluky ve smluvně stanoveném termínu:


· denní do 10 hod – 4 dny;


· denní do 24 hod – 30 dní;


· nepřetržitá bez dopadu na mezinárodní dopravu – 45 dní;


· nepřetržitá s dopadem na mezinárodní dopravu – 90 dní;


· překročení doby trvání výluky;


· nedodržení termínu odstranění pomalé jízdy (dopravce nahlásí požadavek k odstranění pomalé jízdy a provozovatel dráhy do 15 dnů oznámí dopravci termín);


· neoznačení zastávky ND;


· neinformování cestujících (na základě stížnosti cestujícího nebo podnětu od zaměstnance dopravce).


2.1.2 Systém plánování výluk


Z uvedené „Smlouvy“ vyplynul i nový systém plánovaní výluk a výlukových koordinačních porad. Tuto agendu nově zajišťuje SŽDC – úsek provozování dráhy – odbor řízení provozu – oddělení plánování výluk, a to ve spolupráci se svými regionálními pracovišti výluk (RPV) v Brně, Plzni, Praze, Ostravě a Ústí nad Labem (viz Obr. 3).




Obr. 3 Organizační struktura oddělení plánování výluk SŽDC


Vzhledem k tomu, že současně s přechodem činností plánování výluk z ČD na SŽDC nebyl novelizován interní předpis ČD D 7/2 – „Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah“ bylo SŽDC 14. 7. 2008 vydáno „Opatření k přechodu činností plánování výluk z Českých drah, a. s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace do novelizace interního předpisu SŽDC (ČD) D 7/2“. Vývojový diagram přípravy střednědobého plánu výluk (viz Obr. 4).




*) v současně době stále zajišťuje dopravce


Obr. 4 Postup sestavy střednědobého plánu výluk


Uvedené opatření mimo jiné stanovuje, že:


· tvorbu, projednání a schvalování ročních, střednědobých a krátkodobých plánů provádí zaměstnanci odboru řízení provozu SŽDC;


· objednavatelé výluk tvoří požadavky a odbor řízení – oddělení plánování výluk (OŘ/OPV) a regionální pracoviště výluk tvoří plány výluk vzešlé ze zkoordinovaných požadavků;


· plánování výluk bude prováděno pouze na měsíčních poradách k tvorbě střednědobého plánu výluk. Krátkodobé (týdenní) plány budou tvořeny a vydávány na základě již předem schváleného měsíčního plánu výluk. Do krátkodobého plánu výluk budou zařazovány navíc výluky pouze na odstranění havarijního stavu, popř. nehodových událostí a výluky vzešlé z mimořádných stavů na koridorových stavbách, které byly předem projednány s OŘ/OPV Praha;


· požadavky na zařazení do střednědobého plánu výluk budou objednatelem odesílány ke zpracování na RPV nejpozději 2. týden kalendářního měsíce, ve kterém se mají požadavky projednat;

· regionální porady ke koordinaci požadavků jednotlivých objednavatelů výluk s celostátní koordinací proběhnou za účasti SŽDC, ČD O11 jako operátora, a významných dopravců vždy poslední týden daného měsíce ve dvou etapách, a to první pro region Plzeň, Praha a Ústí nad Labem a druhé pro region Brno a Ostrava;

· požadavky k sestavě ročního plánu výluk budou na pracoviště RPV a OŘ/OPV doručeny pomocí centrálního systému výluk (CSV) nejpozději do 30. září roku předcházejícímu ročnímu plánovacímu období;

· k zasílání požadavků na výluky se používá pouze systém CSV, na požadavky uplatněné jinou formou nebude brán zřetel;


· požadavky na vypracování Výlukových rozkazů (VR) budou objednavatelé zasílat pomocí systému CSV 75 dní před plánovaným termínem konání výluky;


· objednavatelé nebudou již žádat o vydání Rozkazů o výluce zabezpečovacího zařízení (ROVZZ). Tento bude plně nahrazen standardním Rozkazem o výluce (ROV). Vydáním nového předpisu SŽDC Dp 7/2 bude ROVZZ zrušen;


· objednavatelé nebudou již žádat o vypracování Zvláštní přílohy k Souhrnnému rozkazu o výluce (ZP k SROV). Tento je plně nahrazen Rozkazem o výluce typu A (ROV A). Vydáním nového předpisu SŽDC Dp 7/2 budou ZP k SROV zrušeny;


· do vydání předpisu SŽDC Dp 7/2 je pro potřeby systému CSV zavedeno užívání následujících nových pojmů:


· ROV A (stávající SROV A) – VR pro provedení denní, popř. noční výluky;


· ROV B (stávající SROV B) – VR pro provedení výluky na vícekolejné trati;


· ROV C (stávající SROV C) – VR pro provedení výluky při níž dojde ke změně závislostí a napájení zabezpečovacího zařízení;


· ROV E (nový typ) – VR pro provedení výluky napětí trakčního vedení na jednokolejných tratích;


· pojem SROV bude nově označovat sešit jednotlivých ROV A, B, C a E;

· jednotlivé VR budou objednávány ke zpracování a zpracovávány v systému CSV dle pokročilosti zavedení jednotlivých modulů CSV do provozu. [5]

2.1.3 CSV – Centrální systém výluk


Centrální systém výluk umožňuje podrobně zmapovat systematické plánování a potřeby jednotlivých pracovišť objednavatelů výluk. Cílem bylo vytvořit ucelený a vysoce specializovaný informační systém o plánování a organizování výlukové činnosti na celé síti SŽDC. 

Dosud bylo používáno několik informačních systémů:

· informačního systému výluk (ISV) na jednotlivých RCP a GŘ; 


· informačního systému výluk objednatele (ISVO) provozovaného u objednatelů a žadatelů výluk na Správě dopravní cesty (SDC) a jejich výkonných jednotkách;


· systému dopravního zabezpečení výluk (DZV) provozovaného u zpracovatelů výlukových rozkazů na RCP;


· systému dopravního zabezpečení výluk objednatele (DZVO) provozovaného u žadatelů o výlukové rozkazy na SDC a jejich výkonných jednotkách.


Veškeré tyto informační systémy soustředí CSV do systému jednoho, pracujícího jako síťová aplikace na terminálovém serveru (viz Obr. 5). Přístup k terminálovému serveru je umožněn přes standardní nástroj operačního systému Windows XP nebo Windows Vista – „Připojení ke vzdálené ploše“. Přístupová práva do systému jsou definována správcem systému dle přidělených rolí.
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Obr. 5 Vazby systému CSV na okolí
[Zdroj: 1]


Role a práva uživatelů:

· Role


· objednavatel výluk;

· dílčí objednavatel výluk;

· schvalovatel výluk;

· žadatel o výlukový rozkaz;

· dílčí žadatel o výlukový rozkaz;

· zpracovatel výlukového rozkazu;

· dílčí zpracovatel výlukového rozkazu.

· Práva 


· pro zápis;

· pro zápis i čtení;

· pro čtení.

Dopravce vstupuje aktivně do systému CSV v roli „Dílčí zpracovatel výlukového rozkazu“ (viz Obr. 6). Tato role je dopravci, resp. zaměstnanci dopravce, který zpracovává výluková opatření (standardně část 6 výlukového rozkazu) přidělena zpracovatelem výlukového rozkazu. Zpracovatel výlukového rozkazu určí dílčího zpracovatele, který bude zpracovávat dané opatření. Jeden dílčí zpracovatel může vypracovávat více opatření. Za vypracované opatření dílčí zpracovatel plně zodpovídá.



Obr. 6 CSV – modul „Dílčí zpracovatel VR“


Systém CSV pracuje s aplikačním softwarem používajícím následující moduly:

· modul pro tvorbu požadavků do střednědobých, krátkodobých a dlouhodobých plánů;


· modul pro tvorbu střednědobých, krátkodobých a dlouhodobých plánů;


· modul pro tvorbu výlukových rozkazů;


· modul dílčího zpracovatele;


· modul pro import dat od dílčích zpracovatelů;


· modul filtr;


· modul tisky – tisk výlukových plánů, rozkazů a statistiky;


· objekt mapa ČD – grafická prezentace pořízených dat.


Hlavní přínosy systému CSV jsou následující:

· jednotný informační systém pro všechny organizační složky podílející se na plánování výlukové činnosti na síti SŽDC;

· centralizovaný sběr dat;

· centrální databáze společná pro všechny uživatele, podílející se na plánování výluk a zpracování výlukových opatření;

· odstranění nepřesností a omylů při komunikaci mezi jednotlivými pracovišti;

· komunikace s okolními systémy;

· jednotnost číselníků ve všech databázích;

· jednoduchá a jednotná správa systému;

· okamžitý přehled o všech výlukových rozkazech a plánech na celé síti SŽDC.

Zkušební provoz systému CSV byl ukončen na podzim roku 2008 a od 1. 12. 2008 byl opatřením generálního ředitele SŽDC zahájen rutinní provoz až po úroveň role „Zpracovatel výlukového rozkazu“. Současně byl zahájen zkušební provoz rolí „Dílčí zpracovatel výlukového rozkazu“ a to u dopravců ČD a ČD Cargo. Přechod do rutinního provozu i u těchto rolí je plánován na podzim roku 2009. Tímto krokem bude uzavřen přechod plánování výluk a zpracování výlukových opatření do systému CSV a jeho propojení s ostatními aplikacemi operativního a taktického řízení provozu (viz Obr. 7).




Obr. 7 Propojení CSV a IS pro řízení provozu
[Zdroj: 3]


Do doby spuštění komplexního rutinního provozu je však nutno vyřešit některé chybějící funkcionality. Z pohledu dopravce, resp. role dílčího zpracovatele výlukového rozkazu, je to především možnost vkládání příloh výlukového rozkazu (např. výlukové jízdní řády, jízdní řády ND, tabelární jízdní řády zvláštních vlaků zavedené v rámci výlukových opatření, nákresy a plány vyloučených úseků staničních či traťových kolejí apod.) zpracovaných v jiných aplikacích s výstupem do jiného než standardního formátu textového dokumentu. V současně době je možno psát přímo do textového editoru aplikace CSV nebo text do tohoto editoru kopírovat.


2.2 Vztah objednavatel ZVS – dopravce při plánování a realizaci výlukových opatření

Objednatelem regionální železniční dopravy (vlaky kategorie Os a Sp) vedené v režimu závazku veřejné služby je v obvodu Krajského centra osobní dopravy (KCOD) Brno Jihomoravský kraj. Objednatelem dálkové železniční dopravy vedené v režimu závazku veřejné služby (vlaky kategorie R, (, ( a () pak Ministerstvo dopravy ČR. Tato smluvní „dvoukolejnost“ se promítá i do přípravy a realizace výlukových opatření, kdy je ve většině případů (výlukové opatření pro tratě s regionální i dálkovou dopravou) nutno konzultovat plánovaná opatření s oběma objednateli, a to dle příslušné kategorie vlaku. Vzhledem k tomu, že opatření v dálkové železniční dopravě jsou řešena na úrovní GŘ ČD, budu se nadále ve své práci zabývat pouze vztahem mezi objednatelem závazku veřejné služby (ZVS) v regionální železniční osobní dopravě v JMK, který je pro tyto účely zastupován společností KORDIS JMK, s. r. o. a dopravcem, který je zde zastupován KCOD Brno.

2.2.1  Smluvní vztah


Vzájemné smluvní vztahy mezi JMK jako objednatelem ZVS a ČD jako dopravcem jsou vymezeny „Smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě“ (dále jen „Smlouvy ZVS“), jejímž účelem je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v JMK veřejnou drážní osobní regionální dopravou ve smyslu § 2, 39 a 39b zákona čís. 266/1994 Sb., v platném znění.

Problematiku organizace a doporučených limitů výlukové činnosti řeší příloha 13 „Smlouvy ZVS“. Doporučené zákazové časy výlukové činnosti stanovuje jen pro pracovní dny a jen ve sledovaných mezistaničních úsecích, nejdůležitějších pro provoz IDS JMK (vzor zpracování viz Tabulka 2). Tyto doporučené limity se netýkají výluk uvedených v ročním plánu výluk.


Tabulka 2: Sledované mezistaniční úseky a časová období



		Číslo tratě

		Mezistaniční úsek

		Ranní 
dopravní špička od – do

		Odpolední dopravní špička od – do



		

		

		hod.

		hod.

		hod.

		hod.



		340

		Slavkov u Brna – Bučovice

		4:50

		8:15

		13:55

		18:10



		340

		Bučovice – Nesovice

		-

		-

		-

		-



		340

		Nesovice – Nemotice 

		6:10

		7:25

		-

		-



		340

		Nemotice – Kyjov 

		5:20

		8:40

		14:15

		18:40



		340

		Kyjov – Vlkoš

		5:05

		7:55

		-

		-



		340

		Bzenec - Veselí nad Mor.

		4:55

		8:10

		13:55

		18:10






Zdroj [2]


Příloha 13 „Smlouvy ZVS“ dále stanovuje, že dopravce projednává s provozovatelem dráhy taková organizační opatření, která snižují souhrnný dopad výluk na pravidelnost železniční regionální dopravy a IDS JMK, např.:


· slučování výluk v několika navazujících a provozně i přepravně souvisejících úsecích;

· zabránění souběhům vzájemně se (negativně) ovlivňujících výluk ať již na téže trati (vozebním rameni) nebo na různých tratích;

· kumulování většího množství prací do dané výluky nebo skupiny výluk;

· konání nočních výluk;

· konání výluk o sobotách a nedělích (s přihlédnutím k místním i časovým specifikům).

Dopravce provádí pro plánované výluky taková dopravní a přepravní opatření, která v maximální možné míře eliminují vzniklá zpoždění vlaků, ztráty přípojů IDS JMK a časové ztráty cestujících, např.:


· vhodně vedená ND s ohledem na délku a kvalitu silničních komunikací;

· maximální využití zastávek v obci nebo na přímé silniční komunikaci bez zajíždění k železniční stanici nebo zastávce, jedná-li se o podstatný závlek;

· vedení ND ve více linkách s prioritou minimalizace zpoždění (časové ztráty) u nejsilnějších proudů cestujících;

· opatření při organizování drážní dopravy v obězích souprav;

· opatření při organizování drážní dopravy spočívající v rozdělení jednoho vlaku do dvou (zejména v Brně hl. n.) bez přestupu mezi oběma vlaky;

· opatření při organizování drážní dopravy spočívající ve svěšování souprav dvou vlaků v úseku s omezenou kapacitou;

· zpracování výlukových jízdních řádů.

U výluk trvající 1 – 2 pracovní dny nebo u výluk konaných v nepracovní dny a 1 – 2 navazující pracovní dny se výlukový jízdní řád zpravidla nezpracovává, dopravce se však může s objednatelem dopravy dohodnout jinak.


Pro nepřetržité výluky v trvání 3 pracovních dnů a delší s předpokládaným zpožděním vlaků za výlukou o více než 10 minut zpracovává dopravce výlukový jízdní řád, nedohodnou‑li se smluvní strany jinak. Výlukový jízdní řád se zpracovává pro vyloučený úsek trati, případně pro nezbytně nutné přilehlé mezistaniční úseky. Výlukový jízdní řád zveřejní dopravce na vývěskách, v informačních letácích a vhodných tiskovinách alespoň 5 pracovních dnů před zahájením výluky.


Dopravce informuje objednatele o konání výluk ve všech sousedních krajích, které budou způsobovat zpoždění vlaků v území zahrnutém do IDS JMK o více než 15 minut. U výluk zasahujících do více než 5 pracovních dnů se v těchto případech zpracuje zpravidla výlukový jízdní řád. Není-li možno z technických důvodů výlukový jízdní řád zpracovat, zpracuje dopravce dopravní a přepravní opatření, která v maximální možné míře eliminují vzniklá zpoždění vlaků.


Dopravce informuje objednatele o výlukách v sousedních krajích, majících vliv na včasnost vlaků IDS JMK, nejpozději ve čtvrtek předchozího týdne.


Konečné znění přílohy 13 „Smlouvy ZVS“ je kompromisem z jednání mezi zástupci ČD a objednatele, kdy bylo nutno rozporovat některé požadavky jdoucí za hranici reálných možností dopravce – zpracování výlukového jízdního řádu (VJŘ) při předpokládaném zpoždění za výlukou větším něž 5 minut, což by v praxi představovalo vypracování VJŘ v drtivé většině výluk, a to např. i výluk napětí trakčního vedení, neboť jen samotné přivěšení a odstoupení hnacího vozidla nezávislé trakce, včetně souvisejících technologických úkonů jako zkouška brzdy apod., může samo o sobě generovat zpoždění větší než 5 minut. Vypracovávání VJŘ v těchto případech by nepřineslo žádný efekt ani pro cestujícího ani pro dopravce či provozovatele dráhy. Naopak by představovalo neúměrnou administrativní zátěž bez jakéhokoliv praktického přínosu do provozu. Současně by bylo velmi problematické dodržovat zákonné lhůty pro zveřejnění VJŘ, nemluvě o zahlcení cestujících neúměrným množstvím informací. Rovněž tak nebylo možno akceptovat požadavek objednavatele, že dopravce se zavazuje zprostředkovat komunikaci objednatele dopravy (příp. KORDIS JMK) s příslušnými složkami provozovatele dráhy ve věci organizace výluk, výlukových plánů, zpracování dopravních opatření včetně výluk v sousedních krajích, ovlivňujících dopravu v JMK.

Oddělení činnosti provozovatele dráhy do státní organizace SŽDC od akciové společnosti ČD proběhlo relativně nedávno. Doposud se nepodařilo vyjasnit vzájemný vztah mezi objednatelem dopravy a vlastníkem železniční infrastruktury. Současně je patrný nezájem obou stran k jakémukoli vzájemnému smluvnímu vztahu, snad s výjimkou memorand, která však není možno považovat de iure za smluvní závazky, nýbrž za doporučené postupy řešení problematiky železniční dopravy. Mám za to, že objednatel by měl, např. právě v otázce požadavků na usměrnění výlukové činnosti, vstoupit přímo do smluvního vztahu s provozovatelem dráhy tj. SŽDC, obdobně jako v silniční veřejné hromadné dopravě osob jedná přímo s vlastníky infrastruktury, v tomto případě pozemních komunikací, tzn. příslušnou složkou ŘSD, SÚS atd., nikoliv prostřednictvím jednotlivých dopravců, či jednoho vybraného dopravce. Dá se pouze spekulovat o tom, zda se jedná o záměrnou snahu přenést problematiku na jiný subjekt či nepochopení nové situace v organizování, řízení a provozování drážní dopravy na železniční síti ČR.

2.2.2 Spolupráce při přípravě a realizaci výlukových opatření


Objednatel vstupuje do přípravy a realizace výlukových opatření pomocí nástrojů uvedených v kapitole 2.1.1 a to zejména u výluk zasahujících železniční tratě tvořící páteř sítě linek IDS JMK.

Dopravce konzultuje s objednatelem přípravu výlukových opatření tak, aby mohly být včas zapracovány případné připomínky či návrhy. Následně předloží objednateli navržený model výlukového opatření, včetně případného návrhu VJŘ, popř. požadavků na koordinátora IDS JMK. Tyto požadavky směřují ve většině případů na přizpůsobení vedení autobusových linek IDS JMK tak, aby nedocházelo k souběžným či protisměrným jízdám prostředků náhradní dopravy za vlak a autobusových linek IDS JMK. Standardním příkladem je model, kdy je železniční zastávka či stanice situována na okraji či mimo obec a zastávka náhradní dopravy je z důvodu minimalizace jízdní doby a závleku prostředků náhradní dopravy umístěna přímo v obci. V tomto případě je potřeba přenést přestupní bod IDS JMK, při zachování všech návazností, do nového místa, což znamená upravit pokyny řidičům autobusových linek, popř. jejich jízdní řády tak, aby byly zachovány požadované přestupní návaznosti. Dalším ze standardních případů je využití autobusové linky IDS JMK vedené paralelně se železniční tratí, či v její blízkosti, popř., prodloužení trasy linky k železniční stanici či zastávce apod. Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole 3.4.

2.3 Výluková opatření a jejich zpracování


V současné době (stav k 1. 5. 2009) jsou výluková opatření stále zpracovávána dle původního interního předpisu ČD D 7/2 – „Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah“, nyní označeného jako SŽDC (ČD) D 7/2 a částečně novelizovaného několika interními opatřeními. Připravovaná edice nového interního předpisu SŽDC označeného Dp 7/2 – „Předpis pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“ byla již několikrát odložena. Poslední stanovený termín vydání 1. 4. 2009 byl zrušen pro nedořešené výběrové řízení na outsourcing činností spojených s modernizací, rekonstrukcí a udržením provozuschopnosti dráhy.

2.3.1 Zpracování opatření na úrovni provozovatele dráhy


Podnětem k vypracování výlukového rozkazu je vždy žádost o vyhotovení výlukového rozkazu, předkládaná SDC příslušné organizační složce operátora (RCP) pomocí CSV. Žádost o vyhotovení výlukového rozkazu předkládá vždy objednavatel výluky, tedy příslušná SDC. Tento postup musí být dodržen i v případech, kdy výluka, pro niž je zpracování výlukového rozkazu požadováno, má být provedena v zájmu jiného žadatele – cizího právního subjektu.





Obr. 8 Systém plánování výluk SŽDC


Příslušné SDC předkládají žádosti o vypracování výlukových rozkazů dle schválených plánů výluk vyplývajících ze systému plánování výluk SŽDC (viz Obr. 8). Výluky na SŽDC se plánují v plánech ročních, střednědobých a krátkodobých.


Roční plán výluk – každý objednatel výluk, tzn. každá SDC, shromáždí nejpozději do 15. 9. běžného roku všechny požadavky na provedení výluk ve svém obvodu v následujícím kalendářním roce. Tyto požadavky přenese do CSV jako podklad k vlastní koordinaci a sestavení ročního plánu výluk na roční výlukové poradě. Veškeré požadavky na výluky k závěrečné koordinaci a zařazení do ročního plánu výluk musí být předloženy do 15. 10. běžného roku.

Do ročního plánu výluk se zahrnují požadavky na nepřetržité výluky delší než 24 hodin a výluky s nimi související. Dále výluky delší než 5 hodin konané více než 5 dní bezprostředně po sobě. Prioritu mají požadavky na výluky související s modernizací zařízení dopravní cesty.


Sestavený roční plán výluk na následující rok je podkladem k závěrečnému projednání a odsouhlasení výluk na roční výlukové poradě. Po projednání a odsouhlasení plánu na roční výlukové poradě je tento projednán s objednateli dopravy v režimu ZVS a s vybranými dopravci.

SŽDC zajistí postoupení ročního plánu výluk projednaného a odsouhlaseného podle předchozího článku řediteli Drážního úřadu se žádostí o vydání „Rozhodnutí o omezení provozování dráhy“ (dále jen „Rozhodnutí“) ve smyslu zákona čís. 266/1997 Sb., o dráhách v platném znění. Toto „Rozhodnutí“ vydává na dobu určitou s platností nejdéle do konce kalendářního roku, pro který byl zpracován příslušný roční plán výluk.


Výluky, které na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, nejsou předmětem vydaného „Rozhodnutí“ mohou omezit provozování dráhy na dílčích částech drah celostátních nebo regionálních ve správě SŽDC tak, že omezení provozování dráhy nepřesáhne dobu 24 hodin v nepřetržitém režimu výluky.


Výluky, které na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, nejsou předmětem vydaného „Rozhodnutí“ (tzn. nebyly zařazeny do ročního plánu výluk) a nevyhovují podmínkám uvedeným v předchozím odstavci (tzn. přesáhnou dobu 24 hodin v nepřetržitém režimu výluky), předloží objednatel výluky nejpozději 60 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení výluky písemně OŘ/OPV.

Střednědobý plán výluk – zpracovávají jednotlivá RPV vždy pro přidělený úsek působnosti. Do střednědobých plánů výluk jsou CSV zařazeny výluky plánované v ročním plánu výluk a další, popř. upřesněné požadavky na výlukovou činnost podle následujícího pořadí důležitosti:


· požadavky na výluky nezbytně nutné na odstranění nevyhovujícího stavu železničních zařízení;


· požadavky vzniklé v průběhu výstavby na koridorových a významných stavbách;


· opakované požadavky na výluky zařazené v ročním plánu výluk (případně v předchozím střednědobém plánu výluk), které nebyly dosud uskutečněny;


· požadavky na výluky pro údržbové práce nezařazené do ročního plánu výluk.


O náplni střednědobého plánu výluk na následující plánovací období na síti SŽDC a o výlukách na styčných bodech mezi úseky jednotlivých RPV se s konečnou platností rozhodne za účasti zástupců provozovatele dráhy, operátora a významných dopravců na celosíťové výlukové koordinační poradě, kterou svolává OŘ/OPV tak, aby se uskutečnila do čtvrtka 3. týdne běžného měsíce. Po úpravách střednědobých požadavků na výlukovou činnost, provedených na měsíční celosíťové výlukové koordinační poradě, budou požadavky převedeny na konečnou verzi střednědobého plánu výluk. Kompletní konečná verze střednědobého plánu výluk je zveřejněna na „Portále“.


Krátkodobý plán výluk – při sestavě krátkodobého plánu výluk se vychází z již schváleného střednědobého plánu výluk. Do tohoto typu plánu jsou přenášeny v CSV požadavky ze schváleného střednědobého plánu výluk a dále se do něho mohou nárokovat pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího stavu zařízení dopravní cesty a neodkladné požadavky vzniklé při průběhu výlukové činnosti.

Schválené krátkodobé plány výluk na období příštího týdne postoupí RPV nejpozději ve středu běžného týdne do 12:00 hodin určenému zaměstnanci CPV. Ten je neprodleně zveřejní na „Portále“. Výsledná podoba krátkodobého plánu výluk na příští týden je základem pro tvorbu „Zmocnění“. Vzor zpracování krátkodobého plánu (viz Obr. 9).



Obr. 9 Vzor zpracovaného krátkodobého plánu výluk 
[Zdroj 1]


Zmocnění – je dokument vydaný OŘ/OPV a musí obsahovat následující údaje:


· stručný slovní popis každé jednotlivé výluky (číslo výlukového rozkazu podle kterého se výluka nařizuje, doba výluky, datum a místo konání výluky, jednoduchý popis vylučovaného zařízení);

· účel výluky (uvedení hlavní pracovní činnosti ve výluce);

· jiné údaje, odlišné od dříve zpracovaného a vydaného VR, tyto musí být před uvedením ve zmocnění dodány zpracovatelem VR nebo odsouhlaseny hlavním zpracovatelem VR;

· jméno a příjmení odpovědného zástupce objednavatele výluky;

· spojení, jejichž prostřednictvím má být přijetí zmocnění potvrzeno;

· zmocnění vrchního přednosty SDC, který výluku objednal k provedení výluky.


Zmocnění je vydáváno samostatně pro každou výluku nebo jako souhrn výluk na výlukovém rameni.

2.3.2 Zpracování opatření na úrovni operátora

Jednotlivé druhy výlukových rozkazů a příloh k nim zpracovávají a vydávají RCP, kromě VRPS (zpracovává a vydává přednosta PO), vždy pro příslušný obvod působnosti. Výlukové rozkazy vydané RCP mohou nařizovat i opatření pro jiné organizační složky, které musí být dodrženy.

Ředitel RCP, na podkladě obdržených dokumentů rozhodne jednotlivě o každém požadavku kdo a jaký druh výlukového rozkazu pro předmětnou výluku nově vypracuje, nebo zda bude (po případných úpravách) využito některého výlukového rozkazu již dříve zpracovaného.


Způsob přípravy a projednání všech příslušných opatření vyplývá z rozsahu výluky a jí vyvolaného dopadu na provozování dráhy a drážní dopravy. Konkrétní opatření pro jednotlivé výluky a konkrétní opatření dopravců pro jednotlivé vlaky dotčené výlukou, vedení ND, náhradní přepravy zásilek, omezení služeb pro cestující apod. musí být zapracována ve výlukovém rozkazu. Pro zapracování uvedených opaření jsou zpracovatelem výlukového rozkazu vyzváni dopravci k dodání vlastních opatření, a to dohodnutým způsobem nebo nově již prostřednictvím systému CSV.

2.3.3 Zpracování opatření na úrovni dopravce

Za dopravce ČD, jakožto provozovatele drážní dopravy ve veřejné železniční osobní dopravě, zpracovávají opatření do výlukových rozkazů jednotlivá KCOD a to vždy pro tratě ve vlastním obvodu. Vzhledem k tomu, že obvody jednotlivých KCOD kopírující hranice příslušných krajů, je místo jejich vzájemného styku obvykle na širé trati. Při výlukách kolejí v mezistaničním úseku, v němž dochází ke styku obvodů KCOD, zpracovává opatření po vzájemné dohodě obvykle to KCOD, jehož dopravní systém je výlukou více ovlivněn.



Obr. 10 Organizační struktura KCOD Brno 


V rámci organizační struktury KCOD Brno (viz Obr. 10) výluková opatření zpracovává skupina jízdního řádu a technologie. Dosud byl dílčím zpracovatelem výlukových rozkazů zpravidla jeden zaměstnanec, jehož hlavní pracovní náplní byla tvorba oběhů souprav v regionální dopravě a s nimi související činnosti. V návaznosti na přenesení povinností ve vztahu k zajišťování náhradní dopravy na KCOD bylo nutno skupinu jízdního řádu a technologie rozšířit o zaměstnance zabývajícího se agendou náhradní dopravy, tzn. stanovením trasy a její projednání se SÚS a PČR, oběhu prostředků ND, jejich objednávkou a následnou kontrolou faktur atd. Současně se tento zaměstnanec účastnil výlukových porad organizovaných SŽDC ke tvorbě střednědobých a krátkodobých plánů výluk, zajišťoval komunikaci s objednatelem dopravy, orgány státní správy a samosprávy, výrobu a distribuci informací o výlukové činnosti a podílel se na tvorbě výlukových jízdních řádů. 

Vzhledem k nárůstu výlukové činnosti (např. v obvodu KCOD Brno se jednalo o meziroční nárůst zpracovaných výlukových rozkazů v roce 2008 ve srovnání rokem 2007 o více než 100 %) byly pracovní činnosti rozděleny takto:


· jeden zaměstnanec řeší komplexně problematiku oběhů souprav (stávající GVD, příprava nového GVD, opatření v obězích souprav při výlukách);


· druhý zaměstnanec zajišťuje veškeré činnosti ve vztahu k ND; 

· třetí zaměstnanec, v roli dílčího zpracovatele výlukových rozkazů, se zabývá řešením opatření v osobní dopravě při výlukách, tzn. na žádost zpracovatele výlukového rozkazu RCP vytvoří model opatření v osobní dopravě, který následně konzultuje s objednavatelem ZVS a zpracovatelem výlukového rozkazu. Tento zaměstnanec se rovněž účastní všech výlukových porad ke tvorbě střednědobých a krátkodobých výlukových plánů, vícestranných porad ke tvorbě výlukových opatření svolaných ať již SŽDC, RCP nebo tyto porady sám iniciuje. Rovněž zajišťuje zpracování a distribuci informací pro cestující a podílí se na tvorbě výlukových jízdních řádů. Vzhledem k tomu, že s pokračováním odčlenění činností řízení a organizování drážní dopravy od ČD směrem k SŽDC a edicí nového předpisu SŽDC Dp 7/2, lze předpokládat přenesení dalších činností na dopravce (přímé řízení a organizování ND, označení zastávek ND atd.).

2.4 Zahraniční zkušenosti

 Vzhledem k probíhající evropské integraci v oblasti železniční dopravy a postupnému přijímání společných provozních a technických pravidel pro propojení evropského železničního systému – označovaných termínem „interoperabilita“, považuji za vhodné uvést příklad přípravy a zpracování výlukových opatření i u jiného národního železničního dopravce. Pro porovnání jsem vybral Rakouské spolkové dráhy (ÖBB – Österreichische Bundesbahnen), se kterými KCOD Brno těsně spolupracuje jak při plánování regionální dopravy, tak i při přípravě výlukových opatření. V současné době je to na dvou velkých stavebních akcích – první z nich je optimalizace a elektrifikace traťového úseku Retz – Šatov – Znojmo, kde právě probíhá poslední etapa v mezistaničním úseku Šatov – Znojmo. Není bez zajímavosti, že tento traťový úsek bude elektrifikován střídavou trakční soustavou 15 kV/16⅔ Hz používanou ÖBB. Druhou z velkých staveb je optimalizace pohraniční přechodové stanice Břeclav a na ni navazujícího mezistaničního úseku Břeclav – Bernhardsthal, který bude po dokončení splňovat všechny standardy interoperability. 


2.4.1 Organizační struktura ÖBB

Dnešní organizační struktura ÖBB (viz Obr. 11) se zřetelně liší od struktur minulých dob. Byla-li dráha součástí státní správy, pak se dnes Rakouské spolkové dráhy prezentují rády jako moderní, podle obchodních zásad řízený podnik, který na trhu musí čelit soutěži. 




Obr. 11 Organizační struktura ÖBB 
[Zdroj 4]

Vojensky a byrokraticky ražená struktura jako v dobách monarchie byla přitom krajně na překážku. Proto bylo rozhodnuto vyčlenit ÖBB spolkovým zákonem z roku 1992 ze spolkového rozpočtu, přeměnit je na společnost jako právnický subjekt a podniku dát i nový vnitřní život, aby byl schopen konkurence.

Organizační struktura ÖBB se liší od organizační struktury ČD především tím, že operátor infrastruktury nebyl vyčleněn zcela mimo holding, ale zůstal jednou z dceřiných společností – ÖBB-Infrastruktur. Zbylá část organizační struktury holdingu přibližně odpovídá organizační struktuře ČD. Do jednotlivých dceřiných společností je vyčleněna osobní doprava (ÖBB-Personenverkehr), nákladní doprava (Rail Cargo Austria) a průřezové činnosti (ÖBB-Dienstleistungs). 

2.4.2 Obor působnosti osobní dopravy 

Obor působnosti osobní dopravy (ÖBB-Personenverkehr) je částí základních oborů oblasti odbytu Rakouských spolkových drah. Tomuto odboru patří na centrální úrovni organizační jednotky:


· asistence / controlling PV-AC;


· plánování produkce PV-PP;


· průvodčí vlaků PV-ZUB;


· péče o vozidla PV-FZP;


· drážní autobusová doprava PV-BB. 

Pro každou spolkovou zemi existuje regionální vedení PV-RL pro kolejovou osobní dopravu a PV-RL-BB pro drážní autobusy. Do kompetence těchto pracovišť patří i zpracování výlukových opatření.

2.4.3 Zpracování výlukových opatření


Zpracování výlukových opatření u ÖBB je zcela odlišné od zpracování výlukových rozkazů u ČD. ÖBB-Infrastruktur zpracovává „Betriebs und Bauanweisung – Provozní a stavební rozkaz“, který obsahuje pouze informace pro řízení drážní dopravy:

· začátek a konec výluky;


· definici vyloučeného místa (traťového úseku);


· důvod výluky;


· dopravní opatření (vyloučení jedné traťové koleje, úplné zastavení provozování drážní dopravy, apod.).

Provozní a stavební rozkazy jsou zpracovávány v systému BETRA, jehož výstupem je předem nadefinovaný a přehledně vyplněný formulář, v němž je velmi snadné se orientovat a najít potřebné informace.

Každý jednotlivý dopravce si k rozkazu BETRA vydává, dle svého uvážení, opatření pro vlastní vlaky – Betra-Fahrplananordnung – zkráceně označované jako „Faplo“. Opatření je vydáváno obdobou dálnopisných zpráv známých z prostředí ČD. Opatření se neváže ke konkrétnímu rozkazu BETRA a je tedy možné, aby dopravce vydával svá opatření postupně, pouze k části výluky, či je operativně měnil. To umožňuje větší pružnost při zpracování opatření, možnost průběžně reagovat na změny či poznatky z provozu získané během výluky apod. Oproti systému ČD odpadá nutnost žádat jiný subjekt o zapracování změny výlukového opatření do společného ROV. 

Výluková opatření, jak BETRA tak „Faplo“ nejsou řešena do takových detailů a podrobností jako výluková opatření ČD (podrobné stavební postupy, použité mechanizmy, vzory písemných rozkazů aj.), která lze nalézt či odvodit ze služebních předpisů či nejsou pro řízení drážní dopravy podstatné, jako např. druh mechanizmu, kterým bude realizováno podbíjení kolejí či vytěžení zeminy. 

Systém zpracování výlukových opatření ÖBB se mi jeví praktičtější, přehlednější a operativnější než systém zpracování výlukových opatření ČD.

2.5 Výsledky analýzy 


Z provedené analýzy je patrné, že v uplynulých dvou letech došlo k zásadním změnám v organizační struktuře ČD i SŽDC, které se odrazily i v plánování, přípravě a zpracování výlukových rozkazů. Jedná se zejména o:

· vyprofilování role provozovatele dráhy, operátora a dopravce;

· vyčlenění zaměstnanců v osobní dopravě do samostatných organizačních jednotek (KCOD, VDOD, DKV);


· novou organizační strukturu odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy ČD – zrušená struktura Uzlových železničních stanic byla nahrazena strukturou Provozních obvodů a Regionálních center řízení provozu;

· výluková opatření v osobní dopravě jsou nově zajišťována KCOD;


· převedení činností souvisejících se správou a údržbou budov, které nejsou ve vlastnictví ČD na SŽDC; 

· převedení činností souvisejících správou a údržbou železniční infrastruktury z ČD na SŽDC; 

· převedení činností souvisejících s tvorbou jízdního řádu a přidělování kapacity dopravní cesty z ČD na SŽDC;

· nový systém plánování výluk prostřednictvím IS CSV;


· nový systém výlukových porad a tvorby výlukových plánů;

· nový systém zpracování výlukových opatření prostřednictvím IS CSV.

Nedořešeno však zůstává několik problémů a to zejména:


· není doposud vydán předpis SŽDC pro organizování výluk, chybí jasná pravidla pro plánování výluk a vymezení práv a povinností provozovatele dráhy, operátora a dopravců (popř. objednatele ZVS) při jednání o výlukových plánech, jakož i pro přípravu a zpracování výlukových rozkazů;

· není dosud jasně definován a právně vymezen smluvní vztah mezi dopravcem a objednatelem ZVS na jedné straně a provozovatelem dráhy na straně druhé;


· stávající systém zapracování opatření do výlukového rozkazu neodpovídá jak výše popsaným organizačním změnám, tak i nově formulovaným nárokům na kvalitu výlukových opatření a některé nestandardní postupy při jejich řešení;


· v úpravě obsahu bodu 6 výlukového rozkazu nebo vydávání samostatného výlukového opatření dopravce;

· v komplexním zavedení IS CSV pro všechny úrovně a role, zejména role dílčích zpracovatelů výlukových rozkazů, tzn. plánování a tvorbu výlukových rozkazů uskutečňovat výhradně prostřednictvím IS CSV.

3 Návrh optimalizace výlukových opatření v železniční osobní dopravě na tratích v obvodu KCOD Brno

Navrhovaná výluková opatření jsou zpracována pro tratě SŽDC ležící v obvodu JMK na nichž ČD provozují veřejnou železniční osobní dopravu (viz Obr. 1). Navržená opatření jsou rozdělena do, z hlediska způsobu řešení výlukových opatření, tématicky příbuzných samostatných kapitol – výluková opatření pro tratě dvoukolejné, jednokolejné a spojovací tratě uzlu Brno. Návrh optimalizace výlukových opatření neřeší regionální tratě bez mezilehlých stanic či zastávek, jejichž význam z hlediska řešení výlukových opatření je marginální.


Výluková opatření jsou navržena na základě vyhodnocení zkušeností z realizace předchozích výlukových opatření v daných mezistaničních úsecích. Na zpracování a realizaci těchto výlukových opatření jsem se osobně podílel a tyto svoje zkušenosti a poznatky jsem uplatnil v navržených opatřeních.

V obecné rovině je třeba v souvislosti s přípravou nového předpisu SŽDC Dp 7/2 „Předpis pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“, která nahradí dosud používaný a již zcela nevyhovující předpis ČD D 7/2 „Předpis pro organizování výluk na tratích ČD“ upravit zpracování opatření v osobní dopravě dodávaná dílčím zpracovatelem výlukového rozkazu. Za dopravce ČD bude tímto dílčím zpracovatelem a současně hlavním zpracovatelem výlukového opatření dopravce určený zaměstnanec (zaměstnanci) KCOD. Ostatní organizační složky dopravce (DKV, VDOD, atd.) budou dodávat svoje opatření ke schválení KCOD, které je následně přenese do výlukového opatření a předá hlavnímu zpracovateli výlukového rozkazu v uceleném opatření dopravce (viz Obr. 12).




Obr. 12 Návrh systému zpracování výlukového opatření v osobní dopravě 

Formální podoba opatření v osobní dopravě již nebude v novém předpisu SŽDC Dp 7/2 definována. Je proto nutné, aby byla nově vytvořeným interním předpisem či směrnicí dopravce upravena struktura toho opatření, obsah a forma zpracování. Předání takto zpracovaného opatření v osobní dopravě hlavnímu zpracovateli výlukového rozkazu se pak uskuteční výhradně prostřednictvím aplikace CSV.


Návrh obsahu a struktury opatření v osobní dopravě:


· rozčlenění dle etap – na základě žádosti o zpracování ROV;

· rozčlenění jednotlivých etap na dny (první, ..., poslední);

· odřeknuté vlaky za něž je zavedena ND;

· vlaky odřeknuté bez náhrady;


· zavedené vlaky;


· opatření v obězích souprav – při jednoduchých výlukách řešit výpisem mimořádných obratů dle jednotlivých ŽST, u složitějších výluk dodáním grafických oběhů;


· opatření v obězích hnacích vozidel – při jednoduchých výlukách řešit výpisem mimořádných obratů dle jednotlivých ŽST, u složitějších výluk dodáním grafických oběhů;


· opatření v doprovodu vlaků – odchylky v turnusech vlakových a lokomotivních čet, doprovod ND;


· opatření ve službách pro cestující – informace o odchylkách ve službách zveřejněných v knižním jízdním řádu (přeprava zásilek, spoluzavazadel, cestujících na vozíku pro invalidy apod.);

· opatření v čekacích dobách – informace o odchylkách v čekacích dobách a přípojných vazbách odchylných od standardních pomůcek GVD;


· opatření v ND – stanovení trasy, zastávek a kontakty na dopravce;


· ostatní opatření výše neuvedená – např. tarifní výjimky, změny v obsazení pracovišť, náhradní způsob čištění a technického ošetření vozidel, zajištění rezervací míst apod.;

· přílohy:

· grafické oběhy souprav;

· grafické oběhy hnacích vozidel;

· oběhy prostředků ND;

· výlukový KJŘ;

· výlukový NJŘ;

· vzor vývěsky s informací pro cestující.

Navržená výluková opatření jsou vypracována, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám daného mezistaničního úseku, dle následujících zásad:

· negativní vliv výluky (zpoždění, ztráta přípoje) by měl postihnout co nejmenší počet cestujících – zohlednění tzv. „většinového cestujícího“;

· priorita plnění GVD (zpoždění za vyloučeným úsekem do 10 min.) dle přepravních proudů, frekvence cestujících či požadavku objednavatele v určeném zájmovém traťovém úseku (dopravním bodu) a z toho plynoucí úprava polohy vlaků (popř. ND) ve zbytku trasy za využití výlukového jízdního řádu;


· oběhy souprav, hnacích vozidel, prostředků ND a turnusy doprovodu vlaků musí být sestaveny tak, aby nedocházelo k přenášení zpoždění z vlaku na vlak nebo bylo v maximální možné míře eliminováno;

· ND musí být řešena tak, aby minimalizovala zpoždění vlaků, např. rozšířením délky úseku ND i na sjízdný úsek tratě, je-li to účelné z hlediska efektivnějšího využití vozidel (jak ND, tak drážních) nebo je eliminován další přestup cestujících z ND do vlaku (nebo opačně), tzn. nenasazovat na krátký úsek za výlukou vlakové náležitosti, ale cestující přepravit až do cílové stanice vlaku ND;


· zavedení asymetrické ND, kdy vlak za výlukou nečeká na spoj ND (odjede ze stanice včas) a cestující jsou ND přepraveni zpravidla do nejbližší přestupní stanice (železničního uzlu). ND v úseku, kde je vedena paralelně s vlakem zastavuje již jen pro výstup cestujících; 

· zavedení více linek ND s obsluhou různých tarifních bodů, a to i za předpokladu, že nebudou zajištěna všechna možná spojení mezi těmito tarifními body, zpravidla u rozsáhlých výluk;

· zavedení kyvadlové autobusové dopravy mezi dvěma významnými tarifními body se silným přepravním proudem bez konkrétní přípojné návaznosti mezi prostředky ND a vlaky; využití u rozsáhlých a dlouhodobých výluk;

· požadovat po OPV SŽDC vypracování výlukových nákresných jízdních řádů (NJŘ) při výlukách traťových kolejí na dvoukolejných tratích. Na základě tohoto NJŘ přijmout odpovídající opatření; např. spojení vlaků, nahrazení vytipovaných vlaků ND, úplná či částečná náhrada regionálních vlaků vlaky dálkové dopravy pro lepší využití omezené kapacity dopravní cesty;

· při výlukách trakčního vedení požadovat po SŽDC výpočet dynamiky průjezdu vlaku setrvačností napěťově vyloučeným úsekem. Na základě tohoto výpočtu stanovit potřebu lokomotiv nezávislé trakce;

· kompenzace negativních vlivů výluky cestujícím větším počtem zastávek ND – nejen přímo u železničních stanic (ŽST) nebo železničních zastávek (ŽZ), ale i např. v obci, přestupních terminálech IDS JMK apod.

3.1 Výluková opatření na jednokolejných tratích

Výluková opatření jsou zpracována autorem diplomové práce jako návrhy původní, vyjma traťových úseků Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice a Brno hl. n. – Křenovice horní n., kde jsou již v současné době opatření, na jejichž návrhu a zpracování se autor diplomové práce podílel. Navrhovaná opatření z hlediska jejich použitelnosti a vhodnosti byla v průběhu zpracování diplomové práce konzultována s KCOD Brno se souhlasným stanoviskem.

3.1.1 Traťový úsek Střelice – Zastávka u Brna 

V uvedeném traťovém úseku (Obr. 13) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými spoji relace Brno – Zastávka u Brna na 30 minut. Současně je tímto traťovým úsekem vedena dálková doprava relace Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno v taktu 120 min. ŽST Tetčice je dálkově řízena výpravčím ŽST Zastávka u Brna.




Obr. 13 Schéma traťového úseku Střelice – Vysoké Popovice 


Mezistaniční úsek Střelice – Tetčice


Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku Střelice – Tetčice vést ND za vlaky až do ŽST Zastávka u Brna.


Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 4 km dlouhém mezistaničním úseku Tetčice – Zastávka u Brna;

· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně u vlaků končících v ŽST Zastávka u Brna.


Mezistaniční úsek Tetčice – Zastávka u Brna


V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


Dálkovou dopravu navrhuji vždy ukončit v ŽST Náměšť nad Oslavou. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední ŽST před ŽST Brno hl. n., kde vlaky dálkové dopravy pravidelně zastavují, je možno vést ND po dálnici D1 přímo do Brna. Zpoždění takto vedené ND nepřesáhne 5 minut. Ukončení dálkové dopravy v ŽST Náměšť nad Oslavou současně umožní lepší využití vlakových náležitostí a zvýší propustnost traťového úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou. Toto opatření má zásadní vliv i na vedení regionální dopravy zpožděné výlukou, která není dále ovlivňována jízdou vlaků dálkové dopravy (křižování, předjíždění).

3.1.2 Traťový úsek Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice – Oslavany

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 14) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu s taktem 60 minut. Většina vlaků je vedena jako vícerelační s přímými vozy do dopravny Oslavany (popř. ŽST Ivančice). V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava. V mezistaničním úseku Ivančice – Oslavany je doprava řízena zjednodušeným způsobem dle předpisu SŽDC (ČD) D3.




Obr. 14 Schéma traťového úseku Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou 


Mezistaniční úsek Střelice – Moravské Bránice

V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.

Mezistaniční úsek Moravské Bránice – Ivančice


 Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku Moravské Bránice – Ivančice vést ND za vlaky až do dopravny Oslavany.


Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 3 km dlouhém mezistaničním úseku Ivančice – Oslavany, které by při delší výluce zůstaly uzavřeny bez možnosti údržby a zbrojení pohonnými hmotami (PHM);


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně.


Mezistaniční úsek Ivančice – Oslavany 

V uvedeném mezistaničním úseku není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


Mezistaniční úsek Moravské Bránice – Moravský Krumlov


Při návrhu výlukových opatření v tomto mezistaničním úseku je nutno zohlednit skutečnost, že z důvodu konfigurace terénu (překonání údolí řeky Jihlavy) není možno vést ND přímo mezi obcemi Moravské Bránice a Moravský Krumlov. Náhradní doprava musí být vedena po silnici II. třídy čís. 152 přes obec Ivančice. Tímto dochází ke zpoždění vlaků za vyloučeným úsekem 20 – 25 minut.

Při výluce drážní dopravy v tomto mezistaničním úseku navrhuji následující řešení výlukových opatření:

· vést vícerelační vlaky směr Hrušovany nad Jevišovkou bez manipulace v ŽST Moravské Bránice do dopravny Oslavany (resp. ŽST Ivančice);


· soupravy vlaků sestavit v ŽST Brno hl. n. tak, aby nebylo nutno ve vratné stanici objíždět vlakovým hnacím vozidlem – tzn. s hnacím (řídícím) vozidlem v čele a na konci vlaku;

· upravit turnusy doprovodu vlaků, ND linky B vést bez doprovodu;


· náhradní dopravu vést asymetricky, a to:


· v sudém směru dvěma linkami jedoucími od ŽST Moravské Bránice do obce Moravský Krumlov. Linku A vést přímo k ŽST Moravský Krumlov, která je cca 2 km za obcí. Tuto linku použijí cestující, kteří chtějí ze ŽST Moravský Krumlov dále pokračovat vlakem. Linku B vést do přestupního terminálu IDS JMK na náměstí TGM. Tuto linku použijí cestující, kteří jedou do ŽST Moravský Krumlov, nebo zde chtějí přestoupit na návazné autobusové linky IDS JMK.

· v lichém směru dvěma linkami jedoucími od ŽST Moravský Krumlov. Linku A vést od ŽST Moravský Krumlov přes terminál IDS JMK na náměstí TGM do ŽST a ŽZ Ivančice, Ivančice město, Ivančice letovisko, Moravské Bránice, Silůvky, Radostice, Střelice, Střelice dolní a Troubsko do ŽST Brno-Horní Heršpice. Linka A zastavuje jen pro výstup cestujících. Vlak na náhradní dopravu v ŽST Moravské Bránice nečeká. Tuto linku použijí cestující, kteří přijedou do ŽST Moravský Krumlov vlakem a pokračují dále návazným autobusem IDS JMK nebo jedou do vyjmenovaných stanic. Linku B vést z náměstí TGM k ŽST Moravský Krumlov a dále přímo k ŽST Brno hl. n. Tuto linku využijí cestující, kteří přijedou vlakem do ŽST Moravský Krumlov nebo zde nastupují a jedou do ŽST Brno hl. n. Cestující jedoucí v trati Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Brno hl. n. jsou přepraveni vlakem jedoucím dle GVD.

· zajistit včasné a přesné informování cestujících o vedení ND a přijatých opatřeních.


Toto řešení přináší následující výhody:


· snížení zpoždění vlaků sudého směru na cca 10-12 minut. Jízdní doba náhradní dopravy mezi ŽST Moravské Bránice a Moravský Krumlov je cca 20 minut, přestup cestujících vlak/ND a opačně cca 5 minut tj. úhrnem cca 25 minut. Jízdní doba vlaku mezi ŽST Moravské Bránice a Moravský Krumlov je 11 minut, pravidelný pobyt v ŽST Moravské Bránice z důvodu odvěšování přímých vozů obvykle 4 minuty, tj. úhrnem 15 minut.


· eliminaci zpoždění vlaků lichého směru, vlak jede dle GVD, v relaci Oslavany – Brno hl. n. Tato relace generuje rozhodující přepravní proud cestujících (cca 80 %). Cestující jedoucí ze ŽST a ŽZ před vyloučeným úsekem jsou dopraveni do svých cílových stanic ND s preferencí cestujících jedoucích do přestupní stanice Brno hl. n., kteří jsou přepraveni přímou linkou ND. Předpoklad příjezdu této linky k ŽST Brno hl. n. je dle GVD. Jízdní doba náhradní dopravy je cca 38 minut, přestup cestujících v ŽST Moravský Krumlov cca 2 – 3 minuty tj. úhrnem cca 40 minut. Jízdní doba vlaku jsou 42 minuty.

Mezistaniční úsek Moravský Krumlov – Rakšice


Při realizaci výlukových opatření navrhuji v případě výluky v mezistaničním úseku Moravský Krumlov – Rakšice vést ND za vlaky jedoucí do ŽZ Bohutice až do cílové stanice. Vzhledem ke krátkým obratům vlaků v ŽZ Bohutice (7 minut) vést ND v úseku Rakšice – Bohutice bez vlakového doprovodu a upravit oběhy prostředků ND tak, aby nedocházelo k přenášení zpoždění z končícího vlaku na výchozí.

Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 4 km dlouhém úseku Moravský Krumlov – Bohutice;


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně.


Mezistaniční úsek Rakšice – Miroslav a Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


3.1.3 Traťový úsek Břeclav – Znojmo



Obr. 15 Schéma traťového úseku Břeclav - Znojmo 



V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 15) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava.


Mezistaniční úsek Břeclav – Boří les a Boří les – Valtice


Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést náhradní dopravu vždy v úseku Břeclav – Valtice a to přímo po silnici I. třídy čís. 40 bez zajíždění k ŽST Boří les a ŽZ Valtice město. Přepravní význam ŽST Boří les je zanedbatelný,  frekvence cestujících nepřevyšuje u žádného vlaku číslo pět. Náhradní zastávku lze realizovat v obci Poštorná. Náhradní zastávku za ŽZ Valtice město navrhuji umístit v přestupním terminálu IDS JMK Valtice, Besední dům těsně napojeném na silnici I. třídy čís. 40.

Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 3 km dlouhém úseku Břeclav – Boří les;


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně;

· eliminaci zpoždění vzniklého zajížděním ND k ŽST Boří les a ŽZ Valtice město;

· při takto realizované ND lze minimalizovat zpoždění způsobené výlukou na cca 10 minut.


Ostatní mezistaniční úseky


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


3.1.4 Traťový úsek Šatov – Znojmo – Grešlové Mýto


V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 16) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 120 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava. V současné době probíhá dlouhodobá výluka z důvodu rekonstrukce a elektrifikace mezistaničního úseku Šatov – Znojmo a části ŽST Znojmo. Výluka trvá od 14. 06. 2008 a bude ukončena 30. 10. 2009.



Obr. 16 Schéma traťového úseku Šatov – Znojmo – Grešlové Mýto


Mezistaniční úsek Znojmo – Olbramkostel a Olbramkostel – Šumná

Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést vždy náhradní dopravu v úseku Šumná – Znojmo za současné realizace následujících opatření:


· vypracování VJŘ (viz Obr. 17) s upravenou časovou polohou ND oproti GVD;

· vedení ND dvěma linkami, a to:


· linkou A vedenou ze Znojma po silnicích I. třídy 38 a II. třídy 408 mimo ŽST Olbramkostel přímo k ŽST Šumná;


· linkou B zajišťující spojení mezi ŽST Olbramkostel a ŽZ Citonice s přestupními návaznostmi na spoje linky A.




Obr. 17 Výlukový jízdní řád Znojmo - Šumná
[Zdroj: 2]

Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí na vedení vlaků ve 12 km dlouhém mezistaničním úseku Znojmo – Olbramkostel;


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně.


· eliminace zpoždění, které vznikne zajížděním ND k ŽZ Citonice a ŽST Olbramkostel. Zastávka ND bude umístěna přímo v obci Citonice (shodná se zastávkou linkových autobusů), dopravu k ŽST Olbramkostel bude zajišťovat linka B jezdící kyvadlově mezi zastávkou ND Citonice a ŽST Olbramkostel.


· při realizaci výše uvedených opatření lze zajistit odjezd vlaků za vyloučeným úsekem dle GVD a příjezd ND do ŽST Znojmo dle VJŘ.


Ostatní mezistaniční úseky


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


3.1.5 Traťový úsek Hodonín – Čejč – Zaječí



Obr. 18 Schéma traťového úseku Hodonín – Čejč – Zaječí 


V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 18) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 120 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava.


Všechny mezistaniční úseky


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


3.1.6 Traťový úsek Brno – Ivanovice na Hané – Nezamyslice

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 19) je vedena regionální doprava pouze v traťových úsecích Brno hl. n. – Křenovice horní n., dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými vlaky do ŽST Sokolnice-Telnice na 30 minut a Vyškov na Moravě – Nezamyslice. V traťovém úseku Holubice – Nezamyslice je vedena dálková doprava relací Brno – Olomouc – Jeseník se základním taktem 120 minut a Brno – Bohumín se základním taktem 60 minut.



Obr. 19 Schéma traťového úseku Brno – Ivanovice na Hané – Nezamyslice



Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě má vedení linky S2 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene jednokolejný tratový úsek Křenovice horní n. – Brno hl. n. a dvoukolejný traťový úsek Brno hl. n. – Letovice.

V současnosti jsou při výlukách traťovém úseku Křenovice horní n. – Brno hl. n. realizována následující opatření:

· spojení mezistaničních úseků Sokolnice-Telnice – Chrlice a Chrlice – Brno hl. n. z hlediska výlukových opatření do jednoho celku, tzn. stejné výlukové opatření platí bez ohledu na to, ve kterém mezistaničním úseku je přerušena drážní doprava. ND je vždy vedena v úseku Sokolnice-Telnice – Brno hl. n. se separátní obsluhou frekvenčně málo významné ŽST Chrlice jedním autobusem ND. Současně je rozlomeno vozební rameno Křenovice horní n. – Letovice na část Křenovice horní n. – Brno hl. n. a Brno hl. n. – Letovice. V ŽST Brno hl. n. není přípoj mezi vlaky a ND.

· při výluce v mezistaničním úseku Křenovice horní n. – Sokolnice-Telnice je vedena ND asymetricky. V lichém směru v úseku Sokolnice-Telnice – Křenovice horní n., v sudém směru pak v úseku Křenovice horní n. – Brno hl. n. se současným zrušením přípojové vazby mezi vlakem a ND v ŽST Sokolnice-Telnice (vlak je vypraven dle GVD). V úseku Sokolnice‑Telnice – Brno hl. n. pak zastavuje ND pouze pro výstup cestujících.


Tato výluková opatření splňují podmínky na včasnost jízdy vlaků dle „Smlouvy o ZVS“ a není třeba navrhovat opatření jiná.

V traťovém úseku Vyškov na Moravě – Holubice není (vyjma dvou párů vlaků) vedena regionální doprava. Výluková opatření jsou řešena standardním způsobem. ND je vedena z Brna do Vyškova po dálnici D1 a negeneruje zpoždění větší než 5 minut.

V traťovém úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě je význam regionální dopravy marginální. Všechny vlaky jsou vedeny samostatným motorovým vozem s průměrným obsazením cca 20 cestujících. V případě konání výluky v uvedeném traťovém úseku navrhuji nahradit vlaky regionální dopravy jedním autobusem ND vedeným vždy v celém traťovém úseku (Nezamyslice – Vyškov na Moravě) bez ohledu na to, ve kterém mezistaničním úseku je přerušena drážní doprava.

Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí, které v době konání výluky není třeba vůbec vystavit;


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně;

· zvýšení propustnosti traťového úseku pro velmi silnou dálkovou dopravu ovlivněnou výlukou.


3.1.7 Traťový úsek Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 20) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 120 minut, zahuštěným ve špičkách vloženými vlaky do ŽST Boskovice na 60 minut. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava.



Obr. 20 Schéma traťového úseku Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice 


Všechny mezistaniční úseky


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.

3.1.8 Traťový úsek Vrbovce (ŽSR) – Veselí nad Moravou – Rohatec

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 21) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut. ŽST Lipov není obsazena výpravčím – trvalá výluka služby dopravních zaměstnanců. V tomto traťovém úseku není vedena dálková doprava.




Obr. 21 Schéma traťového úseku Vrbovce (ŽSR) – Veselí nad Moravou – Rohatec 



Mezistaniční úsek Velká nad Veličkou – Lipov

Při realizaci výlukových opatření v těchto mezistaničních úsecích navrhuji vést vždy náhradní dopravu vždy v úseku Vrbovce (ŽSR) – Lipov za současné realizace následujících opatření:


· vypracování VJŘ s upravenou časovou polohou ND oproti GVD a to tak, aby byly zachovány příjezdy a odjezdy vlaků v ŽST Lipov a tím i přípojové návaznosti v ŽST Veselí nad Moravou, která je významným přestupním uzlem. Z toho plyne úprava polohy vedení ND tzn. v sudém směru vést s náskokem, v lichém směru vést se zpožděním vzhledem k platnému GVD;


· pro zachování přípojových vazeb na vlaky ZSSK v ŽST Vrbovce vést v případě nutnosti (v platném GVD jsou to vlaky 3134 a 2700) dvěma linkami ND. Linkou A jednou v poloze s náskokem a s přípojnou vazbou na vlak v ŽST Lipov a Linkou B, která vyčká přípoje ze směru Myjava a dále bude pokračovat pouze do ŽST Velká nad Veličkou, kam směřuje 90 % frekvence cestujících ze Slovenské republiky (SR). Cestujícím ze SR, kteří by chtěli dále pokračovat směr Veselí nad Moravou umožnit, po dohodě s koordinátorem IDS JMK, využití linek IDS JMK 930 a 935 i na jízdní doklady platné pouze pro přepravu vlakem;

· zrušení výluky služby dopravních zaměstnanců v ŽST Lipov a zavedení nepřetržité výluky služby dopravních zaměstnanců v ŽST Velká nad Veličkou; tzn. aktivaci ŽST Lipov a deaktivaci ŽST Velká nad Veličkou;

· vedení ND po silnici I. třídy čís. 71 bez závleku k ŽST a ŽZ a Louka u Ostrohu, Velká nad Veličkou a Javorník nad Veličkou zastávka, situovaným na okraj či zcela mimo obec. Zastávky ND za tyto ŽST a ŽZ umístit přímo v obcích na zastávkách autobusů ISD JMK;

· přesunutí přestupního bodu mezi vlakem a návaznými autobusovými linkami IDS JMK ze ŽST Velká nad Veličkou do terminálu IDS JMK Velká nad Veličkou, kde budou zajištěny přestupní vazby mezi autobusy ND a autobusovými linkami IDS JMK;

· zajistit dobrou a včasnou komunikaci mezi řidiči autobusů ND a linek IDS JMK, výpravčím ŽST Lipov a dispečery CED IDS JMK, a to prostřednictvím mobilních telefonů (řidiči ND, výpravčí ČD) a MSP (řidiči linek IDS JMK, CED IDS JMK).

Toto řešení přináší následující výhody:


· úsporu vlakových náležitostí a nákladů na jejich údržbu a zbrojení PHM u jiného dopravce (ZSSK) z důvodu nedostupnosti vlastního zázemí odříznutého vyloučeným úsekem;


· eliminaci zpoždění, které vznikne časovou ztrátou způsobenou dvojím přestupem vlak/ND a opačně;


· odstraněním závleků ND jízdou k nácestným ŽST a ŽZ je jednak podstatným způsobem zkrácena jízdní doba ND a současně cestujícím je zkrácena docházková vzdálenost k vlaku, resp. ND za vlak, neboť ŽST a ŽZ jsou situovány na okraj či zcela mimo obec.


Ostatní mezistaniční úseky


V uvedených mezistaničních úsecích není třeba přijímat žádná nestandardní opatření. Zpoždění vlaků při zavedení ND nepřevyšuje limit požadovaný objednatelem ve „Smlouvě o ZVS“.


3.2 Výluková opatření na dvoukolejných tratích

Vzhledem k maximálnímu využití kapacity dvoukolejných tratí a tlaku objednatele ZVS na včasnost jízdy vlaků je dopravce, ve spolupráci s provozovatelem dráhy, nucen zpracovávat výluková opatření se zavedením ND i pro výlukové akce na dvoukolejných tratích u nichž dochází k zastavení provozování drážní dopravy pouze na jedné traťové koleji.

V následujících kapitolách jsou uvedeny pouze mezistaniční úseky, ve kterých je při vyloučení jedné z traťových kolejí nutno řídit drážní dopravu dle výlukového GVD a nebo zavést ND za určené vlaky.

3.2.1 Traťový úsek Břeclav – Brno


V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 22) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným v úseku Vranovice – Brno hl. n. v pracovní dny na 30 minut. Současně je tímto traťovým úsekem vedena mezinárodní dálková doprava v taktu 60 minut a vnitrostátní dálková doprava relace Olomouc – Hodonín – Břeclav – Brno v taktu 120/60 minut. Traťový úsek je elektrifikován střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz a je vybaven 3-znakým universálním autoblokem (UAB).




Obr. 22 Schéma traťového úseku Břeclav – Brno 


Mezistaniční úsek Hrušovany u Brna – Modřice


V tomto mezistaničním úseku se velmi negativně projevilo zrušení ŽST Rajhrad, dříve dělící tento mezistaniční úsek na úseky dva, při optimalizaci tratě v rámci budování I. tranzitního koridoru. Takto vznikl 10 km dlouhý mezistaniční úsek s dobou obsazení vlaky Os 12 minut, vlaky R/EC 5 minut. Podrobné údaje o propustnosti mezistaničního úseku viz Tabulka 3. Tato skutečnost, v případě vyloučené jedné traťové koleje, velmi kriticky ovlivňuje propustnost traťového úseku a z toho plynoucí včasnost jízdy vlaků.


Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě má vedení linky S3 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene traťový úsek Břeclav – Brno hl. n. a traťový úsek Brno hl. n. – Křižanov – Žďár nad Sázavou.


Tabulka 3: Propustnost mezistaničních úseků Hrušovany u Brna – Modřice a Brno-Maloměřice – Adamov




Zdroj [5]

Z výše uvedených důvodů navrhuji při výluce jedné z traťových kolejí v tomto mezistaničním realizovat následující opatření:

· nahradit vybrané vlaky (viz Obr. 23) ND; jako vzor je použit cyklicky se opakující 120 minutový výsek NJŘ;


· v lichém směru vést ND v úseku Modřice – Hrušovany u Brna;

· v sudém směru vést ND ze ŽST Hrušovany u Brna až do ŽST Brno hl. n., v úseku Modřice – Brno hl. n . zastavující jen pro výstup cestujících;

· v ŽST Modřice zrušit přípojovou vazbu vlak/ND (vlak vypraven dle GVD), tzn. nedochází k přenášení zpoždění z ND na vlak.




Obr. 23 Výsek NJŘ mezistaničního úseku Hrušovany u Brna - Modřice


Z výše uvedeného plyne jako velmi vhodné obnovení možnosti křižování vlaků v místě bývalé ŽST Rajhrad, které je možno realizovat zřízením výhybny dálkově ovládané ze ŽST Modřice.

3.2.2 Traťový úsek Brno – Letovice

V uvedeném traťovém úseku (viz Obr. 24) je vedena regionální doprava dle taktového jízdního řádu se základním taktem 60 minut, zahuštěným v pracovní dny na 30 minut. Současně je tímto traťovým úsekem vedena mezinárodní dálková doprava v taktu 60 minut a vnitrostátní dálková doprava relace Olomouc – Brno – Praha v taktu 120 minut. Traťový úsek je elektrifikován střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz a je vybaven 3-znakým UAB.




Obr. 24 Schéma traťového úseku Brno – Letovice
 

Zásadní význam pro plánování a realizaci výlukových opatření v regionální dopravě má vedení linky S2 IDS JMK, která spojuje do jednoho vozebního ramene jednokolejný traťový úsek Křenovice horní n. – Brno hl. n. a dvoukolejný traťový úsek Brno hl. n. – Letovice.


Mezistaniční úsek Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov


V tomto mezistaničním úseku se velmi negativně projevilo zrušení kolejových spojek mezi první a druhou traťovou kolejí v dopravním bodu Brno-Maloměřice St. 6 při optimalizaci tratě v rámci budování I. tranzitního koridoru. V případě potřeby křižování nebo předjíždění vlaků je takto nutno, je-li to vzhledem k okamžité dopravní situaci možné, odklonit vlak přes seřaďovací stanici Brno‑Maloměřice. Pokud nelze realizovat toto opatření vznikne 15 km dlouhý mezistaniční úsek (Brno-Odb. Židenice z. – Adamov) s dobou obsazení vlaky Os 15 minut, vlaky R/EC 12/10 minut. Podrobné údaje o propustnosti mezistaničního úseku viz Tabulka 3. Tato skutečnost, v případě vyloučené jedné traťové koleje, velmi kriticky ovlivňuje propustnost traťového úseku a z toho plynoucí včasnost jízdy vlaků.


Z výše uvedených důvodů navrhuji při výluce jedné z traťových kolejí v tomto mezistaničním realizovat následující opatření:


· nahradit vybrané vlaky (viz Obr. 25) ND; jako vzor je použit cyklicky se opakující 120 minutový výsek NJŘ;


· náhradní dopravu vést v úseku Brno hl. n. – Adamov a opačně;


· rozdělit vozební rameno linky S2 na úseky Letovice – Brno hl. n. a Brno hl. n. – Křenovice horní n., tak aby nedocházelo k přenášení zpoždění z ND na vlaky směr Sokolnice-Telnice – Křenovice horní n.




Obr. 25 Výsek NJŘ traťového úseku Odb. Brno-Židenice z. – Adamov

Z výše uvedeného plyne jako velmi vhodné zřízení možnosti křižování vlaků mezi ŽZ Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou, přibližně v místě zrušeného hradla Ronov (km 167,483). Toto je opatření je možno realizovat zřízením výhybny v uvedené místě (cca mezi km 167,000 – 167,500) dálkově ovládané ze ŽST Brno-Maloměřice.

3.3 Výluková opatření – uzel Brno

Vzhledem k tomu, že tratě uzlu Brno nejsou nikde explicitně vyjmenovány, pro účely této práce budu považovat za uzel Brno následující traťové úseky (viz Obr. 26):

· Brno-Královo Pole – Odb. Brno-Židenice z. – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice – Brno jih – Modřice


· Brno-Maloměřice St. 6 – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice


· Brno-Slatina – Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno‑Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno-Židenice z.


· Odb. Brno-Židenice z. – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 6


· Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n.


· Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice – Střelice




Obr. 26 Schéma brněnského uzlu


Vyjma traťového úseku Brno-Horní Heršpice – Brno Horní Heršpice zhlaví Státní silnice a Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. jsou všechny traťové úseky dvoukolejné, elektrifikované střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz a vybavené UAB.


Traťový úsek Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n. je jednokolejný, elektrifikovaný střídavou napájecí soustavou 25 kV/50 Hz.


Traťový úsek Brno-Horní Heršpice – Střelice je dvoukolejný, vyjma cca 500m dlouhého úseku Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice (93 kol.).


Ve všech traťových úsecích, vyjma úseku Odb. Brno-Židenice z. – Brno dolní n. – Brno-Horní Heršpice, je vedena regionální i dálková doprava. 


V rámci uzlu Brno je třeba přijmout nestandardní opatření především při řešení výluk v jednokolejných úsecích.


Traťový úsek Odb. Brno-Černovice – Brno hl. n.

Uvedeným traťovým úsekem je vedena regionální doprava relace Brno – Nesovice – Kyjov – Veselí nad Moravou, dálková doprava relací Brno – Ostrava – Bohumín a Brno – Olomouc – Jeseník.

Při realizaci výlukových opatření v tomto traťovém úseku navrhuji realizovat následující opatření:

· veškerou regionální dopravu vést po odklonové trase Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno‑Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n.;

· dálkovou dopravu relace Jeseník – Olomouc – Brno vést po odklonové trase Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno‑Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n.;

· dálkovou dopravu relace Bohumín – Ostrava – Brno vést částečně po odklonové trase Odb. Brno-Černovice – Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská – Odb. Brno-Židenice z. – Brno hl. n., částečně po odklonové trase Holubice – Chrlice – Brno hl. n.;

· v pracovní dny v době cca 07.00 – 19.00 hod. dálkovou dopravu relace Bohumín – Ostrava – Brno ukončit v ŽST Vyškov na Moravě a dále vést ND po dálnici D1. Tato náhradní doprava negeneruje, v závislosti na kongescích v městě Brně, zpoždění větší než 5 minut;

· při jízdě vlaků po odklonové trase přes Odb. Brno-Židenice z. jsou vlaky v úseku Brno hl. n. – Odb. Brno-Židenice z. z důvodu úvratě vedeny jako sunuté.

Traťový úsek Brno-Horní Heršpice – Brno-Horní Heršpice zhlaví Státní silnice

Uvedeným traťovým úsekem je vedena regionální doprava relace Brno – Zastávka u Brna – Jihlava, Brno – Oslavany, Brno – Hrušovany nad Jevišovkou a dálková doprava relací Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň. Výluka tohoto, byť velmi krátkého, úseku znamená rozsáhlá výluková opatření. Vyloučením spojovací koleje 93 (viz Obr. 27) je znemožněna jízda všech vlaků směrem z uzlu Brno na tratě 240 a 244. Drážní dopravu není možno provozovat v mezistaničním úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice. Při dlouhodobější výluce je současně nutno řešit provozní ošetření a zbrojení PHM železničních kolejových vozidel provozovaných za vyloučeným úsekem, pro které je technologické zázemí v obvodu provozních jednotek Depa kolejových vozidel (DKV) v uzlu Brno nedostupné.



Obr. 27 Schéma ŽST Brno-Horní Heršpice


V průběhu roku 2008 se v souvislosti s přestavbou uzlu Brno (optimalizace ŽST Brno-Horní Heršpice) konaly v tomto úseku tři rozsáhlé výluky při kterých byla realizována následující opatření, na jejichž zpracování jsem se podílel:


· za všechny regionální vlaky na trati 240 vedena ND v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna;


· za všechny vlaky dálkové dopravy na trati 240 vedena ND v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou;


· za všechny vlaky na trati 244 vedena ND v úseku Brno hl. n. – Střelice;


· ND vedena čtyřmi odlišnými linkami s provozním označením A, B, C a R (viz Obr. 28), současně, pro lepší orientaci cestujících, odlišenými i barevně (modrá, oranžová, zelená a červená);


· Linka A (modrá): Zrychlený spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud regionálními vlaky do stanic na trati 240, pro zlepšení přestupu na návazné autobusy IDS JMK linka zastaví i v přestupním terminálu IDS JMK Rosice, Husova;

· Linka B (oranžová): Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Omice, Tetčice, Rosice u Brna, Zastávka u Brna a dále regionálními vlaky do stanic na trati 240;

· Linka C (zelená): Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice a dále regionálními vlaky do stanic na trati 244;

· Linka R (červená): Rychlíkový spoj pro cestující jedoucí dálkovou dopravou z/do stanic: Brno hl. n., Náměšť nad Oslavou a odtud dále dálkovými vlaky ve směru Jihlava, České Budějovice a Plzeň;

· Náhradní zastávka linky A za ŽST Brno-Horní Heršpice zřízena na zastávce autobusů IDS JMK Brno, Nemocnice Bohunice (v terminálu – na zastávce linek 405, 406). Cestující jedoucí z/do ŽST Brno-Horní Heršpice mohou použít bez doplatku jízdného vlaky v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. (a opačně) s přestupem na ND v ŽST Brno hl. n. nebo použít mezi zastávkami Pražákova – Ústřední hřbitov – Nemocnice Bohunice (a opačně) linky IDS JMK 50, 60 a 61, v nichž budou akceptovány jízdní doklady ČD, a. s. včetně zaměstnaneckých;




Obr. 28 Plánek tras ND Brno – Střelice – Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou
[Zdroj: 2]

· Náhradní zastávka linek B a C za ŽST Brno-Horní Heršpice zřízena na zastávce autobusů ISD JMK Brno Ústřední hřbitov (linky 60, 61). Cestující jedoucí z/do ŽST Brno-Horní Heršpice mohou použít bez doplatku jízdného vlaky v úseku Brno-Horní Heršpice – Brno hl. n. (a opačně) s přestupem na ND v ŽST Brno hl. n. nebo použít mezi zastávkami Pražákova – Ústřední hřbitov (a opačně) linku IDS JMK 50, v níž budou akceptovány jízdní doklady ČD, a. s.;

· ND vedena dle VJŘ, který je koncipován tak, aby byla zachována časová poloha vlaků za vyloučeným úsekem dle GVD, tzn. dřívější odjezdy ze ŽST Brno hl. n. a pozdější příjezdy oproti GVD;


· v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna v dopravní špičce linka A ND vedena jako kyvadlová s odjezdy ze ŽST Brno hl. n. každých 15 minut bez vazby na konkrétní vlaky;


· dálkovou dopravu vést v turistické sezóně (silná frekvence cestujících s jízdními koly z oblasti jižních Čech) z Jihlavy do Brna odklonem přes Havlíčkův Brod za současného vedení náhradní vlakové soupravy v relaci Jihlava – Náměšť nad Oslavou a ND v úseku Náměšť nad Oslavou – Brno;


· zajištění vratného čištění a drobné technické údržby v ŽST Střelice a Zastávka u Brna;


· zajištění vyšších stupňů čistění a údržby vozidel a zbrojení PHM v provozních jednotkách DKV mimo uzel Brno (Jihlava, Havlíčkův Brod, Znojmo);


· deponování záložních vozidel v ŽST Střelice a Zastávka u Brna;

· odvoz vozidel do opravny vozů z tratě 240 po trase Zastávka u Brna – Jihlava – Havlíčkův Brod – Brno, z tratě 244 po trase Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou – Břeclav – Brno.

Takto koncipované výlukové opatření zajistilo včasnost jízdy vlaků, kdy zpoždění vlaků za vyloučeným úsekem nepřesáhlo 5 minut. Přijatá opatření velmi kladně hodnotili jak cestující, tak i objednavatel ZVS, s jehož zástupcem, společností KORDIS JMK, s. r. o, byla veškerá připravovaná opatření konzultována.



V červenci 2009 se uskuteční poslední z plánovaných rozsáhlých výluk tohoto úseku souvisejících s přestavbou uzlu Brno. Tato patnáctidenní výluka bude připravována dle výše popsaného modelu, který v předchozích výlukových akcích ukázal svoji funkčnost a přínos pro kvalitu železniční osobní dopravy i při takto náročných výlukových akcích.

3.4 Náhradní doprava

V souvislosti se změnou organizační struktury ČD k 1. 1. 2008 (viz kapitola 2) byly přeneseny povinnosti související se zajištěním náhradní dopravy při výlukách z nyní již zaniklých Uzlových železničních stanic na Krajská centra osobní dopravy a Regionální dispečinky osobní dopravy. Autobusy a nákladní automobily (dále jen prostředky ND) pro plánované výluky objednává pověřený zaměstnanec KCOD, pro nepředpokládané výluky objednává prostředky ND operativně, za využití KCOD poskytnutého seznamu dopravců, dispečer regionální dispečinku osobní dopravy. V působnosti Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy zůstalo přímé řízení zavedené ND. V působnosti SŽDC, resp. místně příslušné SDC zůstala povinnost označení zastávek ND.

Prostředky náhradní dopravy jsou KCOD objednávány pro jednotlivá výluková opatření samostatně a to u dopravců, kteří mohou v daný okamžik nabídnout volnou kapacitu dopravních prostředků. Obdobným způsobem je stanovována i trasa a zastávky ND. Tento systém klade vysoké, především časové, nároky na přípravu a zpracování opatření pro zajištění ND (jízdní řád a oběhy vozidel ND, stanovení vedení trasy a její projednání s místně příslušným Silničním správním úřadem (SSÚ) a Policií České republiky (PČR) apod.), jakož i následné věcné ověření faktur za poskytnuté dopravní prostředky (nezřídka od několika dopravců podílejících se na jednom výlukovém opatření).

Vzhledem k připravované novelizaci předpisu SŽDC (ČD) D7/2 „Předpis pro organizování výluk na síti ČD“ resp. jeho nahrazení novým předpisem SŽDC Dp 7/2 „Předpis pro organizování výluk na tratích provozovaných SŽDC“, který nově ukládá veškeré povinnosti související se zajištěním, organizací a řízením ND (včetně označení zastávek ND) dopravci, bude třeba na úrovni KCOD zajistit i tyto činnosti, pro které v současné době nejsou k dispozici technické ani lidské zdroje. Z uvedeného vyplývá pro KCOD, s platností předpisu SŽDC Dp 7/2, zajištění následujících činností ve vztahu k zajištění ND:


· objednávka dostatečné kapacity prostředků ND;

· stanovení počtu prostředků ND na jednotlivé spoje, vytvoření oběhu vozidel (popř. jízdního řádu) prostředků ND;


· stanovení zastávek a trasy ND, její projednání se SSÚ a PČR;


· označení zastávek ND;

· označení vozidel ND;


· přímé řízení a organizace ND v průběhu výluky;


· věcná kontrola faktur za dopravci poskytnuté služby.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že všechny jmenované činnosti nelze zajistit jedním zaměstnancem, který v současně době problematiku ND řeší. Rovněž tak by nebylo účelné rozšiřovat počet zaměstnanců řešících tuto problematiku. Na základě analýzy současné situace a připravovaných změn navrhuji následující řešení:


· výběr jednoho dopravce, který by pro KCOD zajišťoval ND buď v celém obvodu, nebo několika dopravců, zajišťujících ND ve vyjmenovaných oblastech (jedna oblast = jeden dopravce);


· při výběru dopravce požadovat standardy vybavení vozidel ND – označovače jízdenek IDS JMK, elektronické informační systémy, možnost komunikace vozidel s dispečery CED a ČD apod.;

· takto vybraný dopravce by současně outsourcoval i vybrané činnosti spojené se zajištěním ND:

· oběhy vozidel ND (podklady pro stanovení kapacity jednotlivých spojů dodá KCOD);


· přímé řízení a organizaci ND v průběhu výluky;


· prověření sjízdnosti trasy ND (trasu stanoví KCOD), projednání s SSÚ a PČR;


· označení vozidel ND;


· označení aktivace zastávky ND, popř. vyvěšení VJŘ apod.;


· zajištění doplňkových činností v rámci realizace výlukových opatření (informování cestujících řidiči autobusů ND, překládka zásilek z prostředků ND do vlaku a opačně, doprovod ND bez vlakové čety – prodej jízdenek IDS JMK);

· zajištění včasné (do 30-60 minut, dle konkrétní lokality) a dostatečné kapacity ND při nepředpokládaných mimořádnostech v provozu (výluky, mimořádné události apod.);

· stanovení vedení tras a zastávek ND ponechat v gesci KCOD, které zpracuje vedení tras a umístění zastávek ND pro všechny tratě ve svém obvodu; 

· takto zpracovaný materiál KCOD poskytne vybraném dopravci ND, dispečerskému aparátu dopravce a  provozovateli dráhy;


· KCOD současně zajistí trvalé označení všech zastávek ND dle předpisu SŽDC Dp 7/2 s upozornění, že aktivace zastávky bude oznámena vývěskou s informací o ND.

Uvedené řešení ponechává KCOD při realizaci ND pouze úkol přesného zadání požadavků na vlastní realizaci ND. Všechny ostatní činnosti při vlastní realizaci ND převezme vybraný dopravce. Trvalé označení zastávek ND vnese do povědomí cestujících místo nástupu/výstupu v případě přerušení provozování drážní dopravy a zavedení ND, současně umožní označení zastávek ND, které jsou nezřídka značně vzdáleny ŽST či ŽZ, při mimořádnostech. Současně předem stanovené a všem zúčastněným známé vedení trasy ND ulehčí práci jak při přípravě výlukových opatření, tak především v případě neplánovaného zavedení ND.

4 Vyhodnocení navržených řešení a jejich provozně-ekonomické zhodnocení


Navržená řešení výlukových opatření zpracovaná v této diplomové práci přinášejí následující výhody: 


· v maximální možné míře eliminují negativní vliv výluky (zpoždění, ztráta přípoje), který by měl postihnout co nejmenší počet cestujících – zohlednění tzv. „většinového cestujícího“;

· kladou prvořadý důraz na plnění GVD (zpoždění za vyloučeným úsekem do 10 min.) dle přepravních proudů, frekvence cestujících či požadavku objednavatele v určeném zájmovém traťovém úseku (dopravním bodu);


· řeší ND tak, aby minimalizovala zpoždění vlaků, např. rozšířením délky úseku ND i na sjízdný úsek tratě, je-li to účelné z hlediska efektivnějšího využití vozidel (jak ND, tak drážních) nebo je eliminován další přestup cestujících z ND do vlaku (nebo opačně);


· zajišťují návaznosti a vhodnější přestupních body na autobusové spoje IDS JMK; 


· kompenzují negativní vlivy výluky cestujícím větším počtem zastávek ND – nejen přímo u železničních stanic (ŽST) nebo železničních zastávek (ŽZ), ale i např. v obci, přestupních terminálech IDS JMK apod.;

· pozitivně prezentují dopravce ČD vůči cestujícím – organizace výlukových opatření s minimálním dopadem na zákazníka.


Nevýhodou navržených řešení je:


· zpravidla vyšší cena za ND, která plyne z prodloužení ND i na sjízdný úsek, použití více vozidel (více linek) ND apod.; Pozn.:  neplatí však obecně – např. eliminace závleků k ŽST a ŽZ mimo obce snižuje nejen čas jízdy, ale i ujetou vzdálenost tzn. i cenu ND;


· vyšší nárok na organizaci a řízení ND.


Z porovnání výhod a nevýhod navržených výlukových opatření je patrná převaha pozitivních přínosů, které jsou však obvykle obtížně vyčíslitelné (spokojenost cestujících, včasnost jízdy vlaku, pozitivní prezentace dopravce apod.) Naproti tomu nevýhody spojené s vyššími finančními náklady na vedení ND lze vypočíst snadno. Pouze přímé porovnání nákladů a přínosů by bylo ovšem zavádějící, neboť kvalitně zvládnuté výlukové opatření znamená zachování důvěry zákazníka (cestujícího i objednatele ZVS) v tom, že dopravce je schopen zvládnout i nestandardní provozní situace při zachování adekvátní kvality poskytované služby. Tato prezentace schopností dopravce může mít následně vliv i na objednávku služeb, zvláště v situaci připravované liberalizace trhu osobní dopravy a z toho plynoucí zostřené konkurence v segmentu regionální osobní dopravy.

Závěr


Cílem této práce bylo navrhnout možná řešení výlukových opatření, jejich zpracování a realizaci, včetně zhodnocení z hlediska provozně-ekonomického. Řešení vychází z analýzy současného stavu přípravy a zpracování výlukových opatření v železniční osobní dopravě v podmínkách Krajského centra osobní dopravy Brno. Dosud realizovaná výluková opatření ne vždy dosahovala optimálního řešení požadovaného objednatelem ZVS.


Při zpracování návrhu výlukových opatření jsem postupoval tak, že jsem nejprve analyzoval stávající, již realizované, výlukové opatření a následně se snažil zjistit, zda je pro daný traťový úsek optimální. Potřebné informace k výlukové činnosti a orientaci v problematice jsem získal praxí při přípravě výlukových opatření, na kterých jsem se podílel z titulu funkce (systémový specialista – oběhy souprav v regionální dopravě), kterou zastávám v rámci KCOD Brno. Navržená řešení vycházejí z provedené analýzy a vlastních praktických zkušeností. 

Analyzovány byly všechny jednokolejné tratě (vyjma regionálních tratí bez mezilehlých stanic či zastávek, jejichž význam je z hlediska řešení výlukových opatření marginální) a koridorové dvoukolejné tratě v obvodu KCOD Brno. Opatření navržená v této diplomové práci by měla sloužit jako manuál pro přípravu a realizaci výlukových opatření v obvodu KCOD Brno. Provozně-ekonomické zhodnocení potvrzuje zvýšení kvality výlukových opatření a jejich praktickou proveditelnost.
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