Vytvoření základní sítě dopravní obslužnosti v dálkové a regionální osobní dopravě na území ČR a
zjednodušení tvorby jízdního řádu
Osobně si myslím, že česká dopravní síť trochu trpí věčným přetahováním o peníze a také
tím, že není vytvořen základní skelet celé dopravní sítě.
Jde jistě o práci velmi zdlouhavou a nákladnou. Chtěl jsem se v této prezentaci věnovat
určitému rozdělení dopravy na dva druhy a to základní síť, kde by na hlavních tratích byly
garantovány intervaly od 30minut ve špičce až po hodinu v sedle a od hodiny ve špičce až po dvě
hodiny v sedle. Myslím, že objednávání dopravy je špatně nastaveno. Ministerstvo dopravy by podle
mého názoru mělo objednávat základní dopravní skelet, a garantovat přípoje tak, aby se lidem lépe
cestovalo i na delší vzdálenosti a to i s přestupem. Naopak kraje by měly objednávat jen ten zbytek
(ty posily ve špičkách), který mají charakter krátkého ramene bez potřeby přestupovat prostě pouze
z bodu A do bodu B. Podle mého mínění by to znamenalo garanci lepšího spojení napříč republikou a
znamenalo by to i mnohem lepší provázanost dopravní obsluhy mezi kraji. Dnes tak trpící
„regionálka“ na okraji dvou krajů.
Pro ulehčení tvorby základního dopravního skeletu by bylo potřeba si určit, jaké všechny tratě
do ní zahrnout. Můj osobní názor je, že by nejlepší bylo asi zahrnout tam do toho celou síť krom tratí,
kde by se ani ve špičce neuživila dvouhodinová taktovka (např. Bakov nad Jizerou - Dolní Bouzov 063
nebo trať 178 Svojšín – Bor) a tratí s velmi specifickou poptávkou po dopravě (například trať 210
v úseku Vrané nad Vltanou – Čerčany, nebo trať 135 v úseku z Oseku – do Moldavy v Krušných
horách) .
Po ujasnění celého tohoto skeletu, na kterém by se postavil základ celé dopravní obslužnosti
České republiky, by přišla část, která by asi z mého pohledu byla nejsložitější, a to sestavit jízdní řád,
pro sestavení takovéhoto jízdního řádu by se mělo respektovat několik základních pravidel a to
pravidla pro přípoje v uzlech a pravidla pro předjíždění vlaků (obvykle rychlý vlak vyjede těsně před
zastávkovým). Pro tento případ jsem vymyslel, 8místné číslo, základem by byla velká mapa
v elektronické podobě (něco jako dnes obsahuje třeba web ČD nebo jaký je na tzv. Babitronu , kde by
byly zaneseny všechny tratě a všechny důležité údaje. Název stanice, číslo příslušné tratě s dobou
odjezdu modrou, dobou příjezdu červenou (jen v případě, že se liší od doby odjezdu o více než jednu
minutu) časové rozestupy mezi jednotlivými stanicemi, pro osobní rychlíkovou i regionální dopravu
psáno do mezitraťových úseků zeleně.
Pravidla pro osmimístný kód v uzlech s více tratěmi bude před kódem uvedeno číslo tratě, rychlíky
psány italikou, osobáky klasicky směr vždy určí šipka. Tj. například zastávka Praha – Horní Měcholupy
by měla pouze dva osmimístné kódy modré, protože mezi odjezdem a příjezdem je pouze jedna
minuta, na konci by kódy byly opatřeny šipkou směru jízdy vlaku. Jak by to vypadalo v železničním
uzlu si ukážeme na obrázku Táborského železničního uzlu.
Obrázek ŽST. Tábor
Rozvržení číslic v kódu
1. a 2. číslo udává hodinu, v které pojede první spoj.
3. a 4. číslice udává, jak často vlak pojede,
na místě třetí číslice může být pouze 0,1 nebo 2

0= jede každou hodinu
1= jede v lichou hodinu
2= jede v sudou hodinu
Na místě 4.číslice může být číslo 0, 1,2, 3 nebo 4.
0= pokud se vyskytuje v kombinaci s číslicí 1 nebo 2 na třetím místě znamená to, že na trase bude
vynechán spoj v 10 v případě 2 na třetím místě nebo v 11 v případě 1 na třetím místě tj. z výchozí
stanice vlak 10:XX nebo 11:XX nepojede.
1= může se vyskytovat s 0,1 i 2 na třetím místě, znamená zahuštění intervalu na poloviční v době
ranní a odpolední špičky v pracovní dny tj. mezi 5 a 8 ranní a 14 až 18 odpolední tyto hodiny platí pro
výchozí stanice
2= jednička plus zahuštění mezi 6až 10 v sobotu a 14 až 19 v neděli
3= 1plus2 plus so 14-18
4= potvrzení předchozího čísla bez jakýchkoliv změn
5. a 6. číslo znamená taktovou minutu odjezdu/příjezdu záleží na barvě
7. a 8. číslo symbolizuje hodinu odjezdu posledního spoje tj. 00 až 23
V čem by spočívala výhoda? V automatickém přepočítání při zkrácení jízdní doby např. mezi dvěma
stanicemi nebo třeba i posunutí času odjezdu o pár minut u výchozí stanice. Pouze by se zadalo do
kódu na místa minut například místo 30 třeba 33 a dalo by se automaticky přepočítat a vše by se
automaticky přepočítalo. Kde by se nestihly přestupy, vyhodilo by to chybu, upozornilo by nás to
červeným vykřičníkem a hned by se dalo zkontrolovat, jestli se má přepočítat i jiná trať nebo prostě
jen upravit časové polohy ručně. Každý uzel by měl také nadefinovaný počet minut potřebný na
přestup na přípoj
Např. Praha – Horní Měcholupy by měla pro letošní jízdní řád dva kódy. Ve směru na Prahu by to byl
kód 221 0403 4923 a ve směru na Benešov 221 0403 3700
Příklad Mnichovice, jsou od Prahy Horních Měcholup vzdáleny směr Benešov o +21minut a ve směru
na Prahu -21minut mají teda kódy: směr Praha 221 0403 2823, směr Benešov 221 0403 5800
Tak teď třeba na rychlíku do Plzně tak dejme tomu, že jde o páteřní linku a objednavatel by
požadoval hodinový takt od 4od rána do 22večer↑ 171 0414 1022
Rozdělení objednávání dopravy: Ministerstvo dopravy by zodpovídalo za provázanost osobní dopravy
a to dálkové i zastávkové osobní dopravy a objednávalo by základní intervaly na většině tratích. Na
kraje by zbylo doobjednání špičkových vlaků, místního charakteru.
Teď uvedu několik příkladů z praxe: Nepravidelný cestující, který se bude v pátek chtít dostat na
víkend do Bechyně, pojede z Prahy v 15:16 rychlíkem směr České Budějovice, v Táboře bude v 16:52
a na tento vlak bude navazovat v 17:12 vlak do Bechyně. Oba objedná MD, proč? Je velmi nutné, aby
na sebe navazovaly, protože se nejedná pouze o místní dopravu, ale o přesun lidí na další vzdálenost.

Představa, že by třeba vlak měl jet až v 17:42 tj. 50minut po rychlíku, by byla pro cestujícího z rychlíku
od Prahy velmi nevýhodná. Samozřejmě to nevylučuje i místní přesun z Tábora do Bechyně, ale je
velmi důležité, aby na sebe vlaky navazovaly (v této lokalitě tomu tak je z důvodu, že Tábor není
přímo na rozhraní krajů, přesto by bylo lepší, aby dopravu dálkového přesunu osob objednával jeden
objednavatel tj. MD.
Příklad ze stejné lokality, kde se projeví, že v letních měsících je potřeba přiobjednat jeden
ranní vlak a jeden večerní vlak mezi Táborem a Bechyní, také se zjistí, že dost velká část lidí dále
pokračuje do stanic, Chotoviny a Sudoměřice u Tábora, co z toho plyne? Kraj, protože má k této
poptávce po dopravě mnohem blíž, než ministerstvo dopravy by měl, tuto poptávku zaregistrovat a
v období například od 1.6. do 30.9. nasadit nový pár spojů ráno třeba okolo 7:30 ze Sudoměřic, přes
Tábor až do Bechyně, kde by vlak byl dále turnusovaný celý den na trati Bechyně - Tábor na časech
objednaných MD a večer by se spoj okolo 19.hodiny z Bechyně vracel zase až do Sudoměřic.
V čem je tento krok tak důležitý? MD asi z jízdního řádu jen tak nepozná, kde je potřeba
objednat další spoj, z důvodu například každodenního dojíždění do práce a škol, nebo za letní či zimní
rekreací. A naopak krajským úředníkům bude připadat zbytečné objednávat vlak k rychlíku od Prahy,
když z jejich pohledu bude nádraží lépe vytíženo, když osobák odjede třeba 20minut před příjezdem
rychlíku. Proto mi přijde velmi důležité, držet třeba pravidelnou dvouhodinovou vazbu s většími
sídelními centry i mimo hranice příslušného kraje.
A jako poslední hlavní přínos vidím v tom, že už by se nestávalo, že by vlaky končily vždy
několik málo zastávek před hranicí druhého kraje a mezi těmito zastávkami se nachází území nikoho,
kde by pouze prosvištěly rychlíky nebo vůbec žádné osobní vlaky.
Pro realizace lepší konkurence schopnosti železnice, by se hlavně měly odstranit pomalé
jízdy, typické hlavně u lokálních tratí, před nepřehlednými přejezdy, špatného odvodnění kolejového
spodku, nebo starého zabezpečovacího zařízení. Podle mého názory tyto tři fakty jsou největším
trnem v konkurenceschopnosti železniční dopravy.
Vzhledem k rozpočtovým problémům chápu, že stát asi těžko může předělávat kompletně,
všechny tratě, proto si myslím, že by bylo vhodné, aby se tratě rozdělily podle důležitosti na tři
skupiny, a to na ty nejdůležitější s největším potenciálem přepravy osob i nákladu, kde by se
předpokládala přestavba kompletního charakteru, něco jako dnes na koridorech (velká část těchto
tratí je již ve velmi dobrém stavu, avšak jsou zde i výjimky, zvláště na území Pražského nebo
Brněnského uzlu, nebo trati do Českých Budějovic. Druhá část tratí by byly tratě významu typu tratě
ČB – Plzeň nebo tratě Velký Osek – Hradec Králové nebo třeba trať z Prahy přes Kladno, Lužnou až do
Chomutova nebo třeba trať mezi Libercem a Tanvaldem. U těchto tratí bych navrhoval menší
stavební úpravy, zvýšení traťové rychlosti minimálně na 100km za hodinu, samozřejmě dobrý stav
kolejového spodku i svršku a v případě elektrifikace, i dobrý stav trakčního vedení (výstavbu případné
elektrifikace bych zvažoval opravdu individuálně, podle mnoha kritérií) mezi takto důležité bych
zařadil i některé kratší důležité příměstské tratě, v okolí Prahy nebo jiných velkých aglomerací. Třeba i
trať mezi Vraným nad Vltavou a Prahou nebo Nučicemi a Prahou, konkurence je zde velká a potenciál
také. Jako poslední skupinu bych vyčlenil tratě s ekonomickou úpravou, což by znamenalo lepší
zabezpečení tratě, stanic i přejezdů. Hlavně bych se snažil zlepšením stavu zabezpečení a kolejovými
poli z hlavnějších tratí opravit zásadní vady a zvýšit traťovou rychlost. Dále pak obnovit některá
potřebná místa pro křížení vlaků a tím zlepšit celkovou prostupnost a bezpečnost regionální
železniční dopravy a naopak zrušit opravdu zbytečná křížení s komunikacemi speciálně s polními
cestami. Bylo by vhodné, aby se na těchto tratích vyskytovala stálá traťová rychlost okolo 60 až
80kiometrů za hodinu. Samozřejmě pak je na krajích a obcích, aby vystavěly k zastávkám cesty,

obnovily čekárny, dbaly více na údržbu okolo zastávek. Jednalo by se o tratě typu třeba Humpolec –
Havlíčkův Brod, nebo třeba Olbramovice – Sedlčany.
Cílem této práce je hlavně poukázat na nesystematické rozdělení objednávání dopravy,
poukázat na nutnost vytvoření železnice jako páteřní dopravy. Čekání na přípoje delší dobu než
dovolují technické možnosti stanic a tratí je opravdu zbytečné. Zkráceně řečeno, na MD by bylo
objednat dostatečný počet spojů na základní skelet dopravy, ten by SŽDC sestavila, zanesla do mapy i
s čísly odjezdů, poté by přišly kraje na řadu a doobjednaly by tu poptávku po kratších spojeních už
s cílem na konkrétní poptávku po určitém čase.

Jak vytvořit z osmimístného kódu taktový jízdní řád a vložit ho do mapy?
Do prvního sloupečku napíšeme všechny stanice a zastávky dané linky
Do druhého sloupečku napíšeme hodinu odjezdu prvního spoje
Do třetího sloupečku napíšeme hodnotu udávající četnost spojů
Do čtvrtého sloupečku napíšeme minutu odjezdu v taktu
Do pátého sloupečku napíšeme hodinu odjezdu posledního spoje

Postup
Zastávky vypíšeme ručně nebo zkopírujeme z již známých dokumentů

Vytvoříme si sloupeček navíc a do něj nejprve napíšeme minutu odjezdu z první stanice tj. v našem
případě 20, do dalších buněk vkládáme fce suma předešlé stanice plus číslo, které udává rozestup
mezi stanicemi (vše v minutách) viz obr. 2
Jako další pomocný sloupeček nám poslouží výpis počtu minut (rozestup) mezi stanicemi, tj. výpis
čísel z minulého sloupečku ve vzorci. Do první buňky napíšeme 0, do další vložíme odčítání druhé
buňky v předchozím sloupečku od první buňky v předchozím sloupečku a takhle rozšířit fce na celý
sloupeček, viz. obrázky 3 a 4

První sloupeček hodina odjezdu prvního spoje
Do první buňky ručně vepíšeme číslo, tj. v našem případě 4, pak vložíme fce „Když“ když bude číslo
ve sloupečku „pomocné minuty“ menší než 60 přičteme nulu, když bude větší než 60, ale menší než
120 přičteme 1 az tak dále viz obrázek. 5. Stejně postupujeme i při poslední hodině viz obrázek 6

Pro sloupeček minuta odjezdu v taktu, zase využijeme fce „když“ a zadáme podmínku: Když bude ve
sloupečku pomocních minutách číslo větší než 60 odečteme 60 a získáme tím přesnou minutu
odjezdu viz. obrázek

Ve finále je vše provázáno fce tak, že konkrétní buňky by se dali spojit s konkrétními místy na mapě
Konečná podoba jízdního řádu viz poslední obrázek.

Zbytek dat k jízdnímu řádu

Ukázky návrhu pro ŽST Tábor

