
Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový 
rozsah dopravy

říjen 2010 Bc. Marek Binko



Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Strana 2 (celkem 68)

Kapacita žst. Praha hlavní nádraží

Cílem studie je prověřit kapacitu žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy. Jako výchozí 
se uvažuje model dopravy ze studie Koncepce provozu pražského (S) z května 2010, a to 
včetně nezbytných infrastrukturních opatření v okolní síti. Stav infrastruktury žst. Praha hl. n. 
je stávající s doplněním původně plánované, ale neuskutečněné, spojky z koleje č. 302 do 
depa Libeň a s doplněním návěstidel za I. vinohradským tunelem směrem k výh. Praha-
Vyšehrad a za odb. Balabenka směrem k žst. Praha-Vysočany.

Seznam linek v obvodu žst. Praha hl. n.:

linka trasa interval
EC1 Berlin - Praha - Wien / Budapest den 120 min.
EC1 Praha - Wien / Budapest den 120 min.
SC2 Praha - Ostrava den 60 min.
IC2 Praha - Olomouc - Zlín / Žilina / Warszawa den 60 min.
R4 Praha - Ústí n. L. - Cheb den 120 min.*
IC5 Praha - Plzeň - Cheb / München / Železná Ruda den 60 min.
R5 Praha - Plzeň - Cheb / München / Železná Ruda den 60 min.
IC6 Praha - České Budějovice (- Linz) den 60 min.
R6 Praha - České Budějovice (- Linz) den 60 min.
R8 Praha - Havlíčkův Brod - Brno den 60 min.
R9 Praha - Hradec Králové - Trutnov / Letohrad den 60 min.
R18 Praha - Česká Třebová - Brno den 120 min.**
R19 Praha - Česká Třebová - Olomouc den 120 min.**
R20 Praha - Ústí n. L. - Děčín den 60 min.
R21 Praha - Tanvald den 120 min.
R21 Praha - Mělník den 120 min.
R22 Praha - Písek - České Budějovice den 120 min.
R22 Praha - Příbram den 120 min.
S2 Praha Mas. n. - Kutná Hora město den 30 / 60 min.
S3 Neratovice - Praha hl. n. - Dobříš den 60 min.
S6 Praha hl. n. - Nučice / Beroun den 30 / 60 min.
S7 Praha-Libeň - Beroun den 30 / 60 min.
S8 Mělník - Praha hl. n. - Čerčany den 60 min.
S9 Praha-Vysočany - Benešov u P. den 30 / 60 min.
S17 Nymburk hl. n. - Praha hl. n. - Řevnice den, noc 30 / 60 min.
S29 Milovice - Praha hl. n. - Strančice den, noc 30 / 60 min.
S65 Praha hl. n. - Hostivice - Rudná u P. den 30 min.
* proklad s linkou EC1 v úseku Praha - Ústí n. L.
** proklad linek R18 a R19 v úseku Praha - Česká Třebová

Na výhledový rozsah dopravy reprezentovaný výše uvedenou tabulkou byl vytvořen plán 
obsazení kolejí a zjednodušená simulace (uvedena v příloze č. 1 na konci tohoto dokumentu)
v rozsahu 60 min. v období od cca 5:00 do cca 21:00.

Na rozdíl od studie Koncepce provozu pražského (S) byla do modelu zahrnuta i linka IC5, 
přestože pro ni není v úseku Praha - Beroun k dispozici volná trasa (není uvažováno s novou 
tratí Praha - Beroun).

Nebylo modelováno odvěšování a přivěšování posilových jednotek na vlacích linek S3 (2 
posilové jednotky), S8 (4 posilové jednotky), S17 (3 posilové jednotky) a S29 (3 posilové 
jednotky) v časech okolo 9., 13. a 21. hodiny. Trasy soupravových vlaků linek EC1 a R4 na / 

http://binko.wz.cz/2010-3a.pdf
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z ONJ jsou v plánu obsazení kolejí znázorněny přerušovanou čárou a v simulaci nejsou
zahrnuty (k jízdám dochází 1x za 120 min.).

Plán obsazení kolejí v rozsahu 60 min. (období cca 5:00 - 21:00):

Odstavování souprav dálkové dopravy v železničním uzlu Praha

Součástí úlohy této studie bylo také vypočtení potřebného rozsahu kolejiště pro odstavování 
souprav vlaků dálkové dopravy v odjezdové skupině ONJ, kde lze provádět čištění souprav 
(na rozdíl od vjezdové skupiny), a v nově uvažovaných odstavných kolejích u depa Libeň.
Námět na řešení nového odstavného kolejiště u depa Libeň je znázorněn v příloze č. 2 na 
konci tohoto dokumentu.

Obraty souprav vlaků dálkové dopravy vyjma linky R22, která obrací přímo v žst. Praha hl. 
n., jsou realizovány v odstavném nádraží ONJ (vlaky přijíždějící do hlavního nádraží od 
severu) a v uvažovaných odstavných kolejích u depa Libeň (vlaky přijíždějící do hlavního 
nádraží od jihu).
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Požadavek na délku pobytu soupravy na odstavné koleji je dán technologickým časem min. 
30 min. na obratové čištění. Výjimku tvoří obrat linky SC2 s pobytem na ONJ 23 min. a obrat 
linky R21 s pobytem 17 min. (souprava tvořena jen motorovou jednotkou).

Plán obsazení kolejí v rozsahu 60 min. (období cca 5:00 - 21:00):

Z výše uvedeného vyplývá potřeba 11 odstavných kolejí v odjezdové skupině ONJ a 6 
odstavných kolejí u depa Libeň. Odstavování vlaků linek S v mimošpičkovém období nebude 
v odstavném kolejišti depa Libeň z kapacitních důvodů již možné, a proto budou moci být 
tyto krátkodobé odstavy prováděny přímo v areálu dnešního depa Libeň nebo např. ve 
vjezdové skupině ONJ.
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Další otázkou bylo prokázání nutnosti dvoukolejného napojení odjezdové skupiny ONJ do 
žst. Praha-Vršovice (km cca 181,8 = úroveň St. 6 bývalé odjezdové skupiny seřaďovacího 
nádraží). Protože by se obraty souprav vlaků dálkové dopravy realizovaly výhradně 
v odjezdové skupině z důvodu jejího budoucího vybavení pro čištění souprav (ve vjezdové 
skupině toto není možné) a počet soupravových vlaků by tím narostl až na 18 za hod., je 
existence dvoukolejného napojení nutná, viz zjednodušený nákresný jízdní řád:

Je nutno upozornit, že koncepce provozu jak linek (S), tak i dálkové dopravy počítá 
s takovým nárůstem počtu vlaků, který je i na v současné době plánované infrastruktuře velmi 
obtížně realizovatelný. Jak dokládají výše uvedené obrázky a zejména zjednodušená simulace 
v příloze č. 1, není možno dodržet hodnoty předepsané směrnicemi o kapacitě dráhy (SŽDC 
D23, SŽDC D24, UIC 406). Nutností jsou jízdy na jeden volný prostorový oddíl, což je 
v příkrém rozporu se základními pravidly při konstrukci jízdního řádu. Praktické důsledky 
jsou zejména v nízké spolehlivosti plnění jízdního řádu, neboť jeho sebemenší narušení má 
fatální vliv na jízdu dalších vlaků a díky absenci rezerv může vést i k celkovému kolapsu 
systému. Protože však požadavky na výhledový rozsah dopravy z obou koncepcí nejsou příliš 
vzdálené stávající poptávce, je nutno se zvýšením kapacity intenzivně zabývat.



Příloha č. 1: Zjednodušená simulace provozu žst. Praha hl. n. v rozsahu 60 min. v období od cca 5:00 do cca 21:00



























































































































Příloha č. 2: Námět na řešení nového odstavného kolejiště u depa Libeň

autor: Ing. Karel A. Fridrich (30. 9. 2010)



Přibližné užitečné délky odstavných kolejí:
kolej „1“: 305 m
kolej „2“: 265 m
kolej „3“: 260 m
kolej „4“: 230 m
kolej „5“: 220 m
kolej „6“: 250 m
Koleje „1“, „2“ a „3“ jsou s možností objíždění, koleje „4“, „5“ a „6“ jsou kusé.


