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Regionální dráhy
- 40 % železniční sítě
- cca 5,5 % dopravních výkonů v osobní dopravě
- cca 2,6 % dopravních výkonů v nákladní dopravě
- cca 14 % investic v roce 2015
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Potenciál regionálních drah
- budoucnost regionálních drah ovlivňují jednotliví objednatelé osobní dopravy (kraje) 

formou objednávky osobní dopravy

- pro zajištění budoucí perspektivy regionální dráhy je ze strany objednatele osobní 
dopravy nutno zajistit

• dostatečné dopravní výkony (počet vlaků)

Ø minimálně interval 120 min. celodenně a celotýdenně

• dostatečné přepravní výkony (počet osob)

Ø integrace veřejné dopravy,

Ø optimalizace linek vlaků a autobusů,

Ø páteřní postavení železnice při obsluze regionu (systém tzv. rybí kosti),

Ø zvyšování cestovní rychlosti optimalizací počtu zastavení (pro plošnou 
obsluhu je vhodnější autobusová doprava)...
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Potenciál regionálních drah
- je-li třeba pro další rozvoj dráhy provést její modernizaci, je nutno zajistit potřebnou 

ekonomickou efektivitu investice, která je podmínkou pro přidělení finančních prostředků 
ze SFDI a fondů EU

- pro pozitivní výsledek ekonomického hodnocení je strany objednatele dopravy nutno 
zajistit v projektovém stavu opatření uvedená na předchozí straně

- podle výsledku ekonomického hodnocení lze realizovat celkovou nebo částečnou 
modernizaci (revitalizaci) regionální dráhy

- pro zvýšení pozitivních efektů je vhodné nebo nutné spolu s infrastrukturními opatřeními 
zajistit i provoz novými vozidly 

• zkrácení jízdních dob lepší dynamikou vozidel

• zkrácení jízdních dob využitím rychlostního profilu pro I=130 mm
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Revitalizace regionálních drah
- v minulosti byly investice do regionálních drah plánovány výjimečně

• dlouhodobě byly připravovány např. akce České - Budějovice - Volary, 
Liberec - Tanvald, Kadaň-Prunéřov - Kadaň a Louka u L. - Litvínov

- na základě priorit objednatelů osobní dopravy a možností financování na konci 
programovacího období Operačního programu Doprava byly v letech 2013 - 2014 
připraveny k realizaci v letech 2014 - 2016 s možným přesahem do následujícího 
programovacího období revitalizace regionálních drah (tzv. náhradní projekty OPD)

- probíhá program na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (instalace PZS)
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— zvýšení zabezpečení přejezdů 
v roce 2015
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Technické zásady revitalizace regionálních drah
- zvýšení traťové rychlosti pro I=100 mm a I=130 mm obvykle v ose stávající koleje

• zajišťuje se často v rámci údržby a oprav

• obvyklé zvýšení rychlosti o 5 - 20 km/h podle směrových poměrů

- výstavba bezbariérových nástupišť ve stanicích

• poloostrovní nástupiště s centrálním přechodem

• nutná úprava konfigurace kolejiště žst.

- rekonstrukce nástupišť na zastávkách na bezbariérová (výška nástupní hrany 550 mm 
nad temenem kolejnice)

- zabezpečení přejezdů

• PZS se závorami nebo bez závor

• uzamykatelné závory na lesních či polních cestách
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Technické zásady revitalizace regionálních drah
- modernizace zabezpečovacího zařízení

• instalace staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie 
s dálkovým ovládáním

• možnost zjednodušeného zabezpečovacího zařízení

Ø regionální dráhy jsou dle zákona o dráhách v aktuálním znění vyjmuty 
z platnosti TSI

Ø dle připravovaného zákona o dráhách se předpokládá rozšíření platnosti 
TSI i na regionální dráhy

Ø pokud součástí zjednodušeného zabezpečovacího zařízení bude i palubní 
část, což je žádoucí, musí se jednat o systém třídy A dle TSI CCS
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Tratě se stabilizovaným rozsahem dopravy a stabilizovanými parametry
- tratě vyhovují svými parametry koncepci objednávky osobní dopravy

- rozsah objednávky osobní dopravy je dlouhodobě neměnný

- kromě oprav, údržby a řízení provozu se od manažera infrastruktury neočekává další 
aktivita
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Tratě s nízkým provozním využitím
- tratě vyhovují svými parametry koncepci objednávky osobní dopravy jen omezeně

- objednatelé dopravy udržují objednávku osobní dopravy ze setrvačnosti, resp. díky 
obavám z negativních emocí obyvatelstva v příp. zastavení provozu

- objednávka nízkého rozsahu osobní dopravy, příp. jen v sezoně, o víkendech apod. 
zvyšuje náklady na udržení provozuschopnosti tratě

• zvýšené riziko krádeží železničního svršku, sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení

Ø vysoké riziko nepředpokládané výluky díky náhlé nesjízdnosti trati

• nutnost kontroly stavu tratě před jízdou sezonních vlaků

- riziko zastavení provozu

• možnost investic je prakticky vyloučena



Tratě bez pravidelného provozu
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Tratě bez pravidelného provozu
- v listopadu 2014 vyhlášena tříkolová výběrová řízení na prodej tratí

• Čelákovice - Mochov

• Čejč - Uhřice u Kyjova

• Čížkovice - Obrnice

• Kralovice u Rakovníka - Mladotice

• Dolní Bousov - Kopidlno

- další tratě bez pravidelné veřejné osobní a nákladní dopravy mohou následovat
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Tratě bez pravidelného provozu
- prodej tratí (aktuální stav k 21. 4. 2015)

• 1. kolo výběrových řízení s minimální požadovanou cenou dle oceňovací 
vyhlášky ukončeno v lednu 2015 bez podání nabídky

• 2. kolo výběrových řízení s minimální požadovanou cenou ve výši ceny obvyklé 
se předpokládá vyhlásit cca v květnu - červnu 2015

• 3. kolo výběrových řízení (v případě neúspěchu 2. kola) s minimální 
požadovanou cenou ve výši 50 % ceny obvyklé 

• prodej tratě Čelákovice - Mochov bude realizován až po modernizaci 
žst. Čelákovice (nové zaústění tratě od Mochova do žst. Čelákovice)

• u tratě Čejč - Uhřice u Kyjova došlo k pochybení Katastrálního úřadu v určení 
některých pozemkových parcel (trať se nachází na pozemcích i jiných vlastníků)

• začal být připravován prodej tratě Velká Kraš - Vidnava
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Neželezniční využití regionálních drah
- přeměna zrušených (nejen) regionálních drah na velodráhy (provoz šlapacích nebo 

ručních drezín)

• Ratíškovice - Rohatec

• Mstětice - Nehvizdy

- příklady dobré praxe např. z Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie apod.

- vyhledávaná turistická atrakce
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Neželezniční využití regionálních drah
- přeměna zrušených (nejen) regionálních drah na cyklostezky

• Česká Lípa město - Vlčí Důl

• Čachovice - Loučeň

• Cheb - Slapany - Waldsassen

• Česká Lípa střelnice - Kamenický Šenov

• vlečka ČKD v Praze

• Praha hl. n. - výhybna Vítkov
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Neželezniční využití regionálních drah
• Zdětín u Chotětova - Benátky nad Jizerou

• Přibyslav - Sázava

• Nezamyslice - Morkovice

• Mutěnice - Kyjov

• Lupěné - Hoštejn

• Ostrov nad Ohří - Jáchymov

• Hostašovice - Nový Jičín...
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Děkuji za pozornost!

Bc. Marek Binko


