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Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě požaduje pro hlavní síť pro nákladní dopravu do
roku 2030 a pro globální síť do roku 2050 mj.:
• zajištění dostatečné kapacity
• plnou elektrizaci tratí a, v rozsahu nezbytném pro provoz elektrických vlaků, rovněž
manipulačních kolejí a vleček
• hmotnost na nápravu 22,5 t, traťovou rychlost 100 km/h a možnost provozovat vlaky
o délce 740 m
• plné zavedení systému ERTMS
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- Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 o TSI subsystému infrastruktura (TSI INF) uvádí
výkonnostní parametry pro jednotlivé kategorie tratí (tzv. dopravní kód), viz tabulka
• kategorie tratě F1 je aplikována zpravidla na hlavní síti TEN-T a na tratích
Kolín - Praha - Děčín a Choceň - Velký Osek
• kategorie tratě F2 je aplikována většinou na globální síti TEN-T s výjimkou tratí
Ústí n. L. - Úpořiny - Bílina, Ústí n. O. - Lichkov a České Velenice - České
Budějovice, které jsou v kategorii F3

Dopravní kód

Obrys vozidla

Hmotnost na
nápravu [t]

Traťová
rychlost
[km/h]

Délka vlaku
[m]

F1

GC

22,5

100 - 120

740 - 1050

F2

GB

22,5

100 - 120

600 - 1050

F3

GA

20

60 - 100

500 - 1050

F4

G1

18

nepoužije se

nepoužije se
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Prioritní úkoly pro SŽDC vyplývající mj. z evropské legislativy
- modernizace, resp. i elektrizace tratí při splnění výkonnostních parametrů
v kategorii tratě F1 dle TSI INF při současném zajištění dostatečné kapacity
• Praha - Beroun
• Plzeň - Česká Kubice
• rekonstrukce Nelahozeveských tunelů
• Kolín - Děčín
• Lysá n. L. - Praha
• Choceň - Velký Osek
• Hranice na M. - Horní Lideč
- plné zavedení systému ERTMS min. na hlavní síti TEN-T max. do roku 2030
• dne 10. 2. 2015 byl schválen Národní implementační plán ERTMS
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Další úkoly SŽDC pro zvýšení konkurenceschopnosti nákladní dopravy
- zavedení nového systému ceny za dopravní cestu od roku 2018
• v současné době probíhá na SŽDC projekt na stanovení modelu ceny
- modernizace tratí významných pro nákladní dopravu
• Nymburk - Mladá Boleslav (v přípravě, zahájení stavby 2015)
• Týniště n. O. - Častolovice - Solnice (ve stavbě)
- umožnění využití rychlostního profilu pro I=130 mm vlaky sestavenými z nákladních
vozů schválených dle TSI WAG
- zavedení jednotné trakční napájecí soustavy 25 kV, 50 Hz v dlouhodobém horizontu
• stejnosměrná soustava 3 kV je omezující mj. i s ohledem na výkon moderních
lokomotiv používaných v nákladní dopravě

9

- optimalizace seřaďovacích stanic
• pro zajištění smysluplnosti budoucích investic do seřaďovacích stanic je potřebná
garance ze strany Ministerstva dopravy na zajišťování přepravy jednotlivých
vozových zásilek
• probíhá aktualizace dokumentu SŽDC „Posouzení výhledového rozsahu
vlakotvorných a seřaďovacích stanic“
• prioritní seřaďovací stanice určeny k modernizaci a automatizaci
v Brno-Maloměřice, Břeclav, Česká Třebová, České Budějovice, Děčín hl. n., Most nové n., Nymburk seř. n.,
Ostrava hl. n.

• stanice se stabilními výkony určeny k obnově či modernizaci dle potřeby
v Beroun, Český Těšín, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Cheb, Kolín, Lovosice, Olomouc hl. n., OstravaKunčice, Plzeň hl. n. nebo Plzeň-Koterov dle varianty přestavby uzlu, Praha-Libeň, Valašské Meziříčí

• neperspektivní seřaďovací stanice s klesajícími, resp. nulovými výkony nebudou
obnovovány (bude individuálně posouzena potřebná kolejová kapacita)
v Bohumín-Vrbice, Kralupy n. V., Liberec, Pardubice hl. n., Přerov, Turnov a Ústí n. L. západ
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- umožnění provozu nákladních vlaků o délce 740 m
• u připravovaných modernizací tratí kategorie F1 dle TSI INF jsou součástí staniční
koleje o délce min. 780 - 800 m pro nákladní vlaky o délce 740 m (rezerva 40 - 60 m
je nutná z důvodu brzdných křivek a nepřesnosti odometrie ETCS)
• u již modernizovaných tratí kategorie F1 dle TSI INF nejsou často koleje pro dlouhé
nákladní vlaky k dispozici, neboť se v minulosti sledoval parametr délky koleje jen
650 m
• Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat v roce 2015 studii „Implementace požadavků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a interakce s TSI Infrastruktura“
• organizačními opatřeními lze jízdu dlouhých nákladních vlaků v řadě případů zajistit
již v krátkodobém horizontu (v omezeném rozsahu např. 1 pár vlaků
za 4 hodiny i v době odpolední špičky) - studie navrhuje vytvoření speciální kategorie
tras v GVD pro dlouhé nákladní vlaky
• studie navrhuje i dílčí úpravy několika již modernizovaných stanic za účelem
prodloužení délky předjízdných kolejí
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- zavedení postrkové služby na nediskriminačním principu
• úvaha o zavedení postrkové služby ze strany provozovatele dráhy z důvodu rovného
přístupu všech dopravců k postrkové službě na sklonově náročných úsecích
• z důvodu přetíženosti tratě Česká Třebová - Kolín je snaha přetrasovat část
nákladních vlaků na trať Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, kde jsou ale náročnější
sklonové poměry
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• oproti trase Brno - Česká Třebová - Kolín (a zpět) je nutno pro vlak o hmotnosti
2000 t po trase přes Havlíčkův Brod zajistit další lokomotivy, a to i v případě vozby
moderními elektrickými lokomotivami
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Veřejná překladiště kombinované dopravy
- v roce 2014 zpracoval Institut Jana Pernera pro SŽDC studii „Strategie rozvoje sítě
překladišť kombinované dopravy“
- studie provedla analýzu situace v ČR, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku
- studie zkoumala roli SŽDC jako investora a vlastníka kontejnerového překladiště a
navrhla výstavbu jednoho překladiště v Pardubicích
- na základě výsledků studie a dalších skutečností se SŽDC rozhodla v přípravě výstavby
kontejnerových překladišť dále nepokračovat, mj. z těchto důvodů
• v ČR je již rozvinutá síť kontejnerových překladišť a s ohledem na možné narušení
hospodářské soutěže by se ve vzdálenosti 35 km od veřejného kontejnerového
překladiště nemělo nacházet jiné soukromé kontejnerové překladiště (ŽSR zvolilo na
základě stížnosti METRANSu k Evropské komisi izochronu o poloměru 100 km a ze
čtyř plánovaných překladišť se realizuje jen jedno)
• jednalo by se pouze o solitérní projekt, nikoliv o výstavbu sítě překladišť
• spolufinancování ze zdrojů EU by bylo jen 49 %, nikoliv dříve předpokládaných 85 %
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Děkuji za pozornost!
Bc. Marek Binko

