Kapacity pro odstavování souprav vlaků osobní dopravy
v železničním uzlu Praha
S provozem železniční osobní dopravy vyvstává potřeba provozního zázemí pro
vozidla (lokomotivy, vozy, ucelené jednotky), a to jak v podobě dep, odstavných
nádraží, tak i rozsahem menších odstavných kolejišť, či jednotlivých odstavných
kolejí. Protože železniční doprava má ve vztahu ku Praze především radiální
charakter, vzniká často konflikt mezi pohledy na území historicky spjaté se železnicí
jako na brownfields, které je nutno využít pro další rozvoj města, a na potřeby
železnice, která pro svou funkci stále potřebuje řadu technologických úkonů
umístěných v širším centru města.
Důvody pro odstavování souprav
Charakter zázemí pro odstavování souprav vlaků osobní dopravy se liší podle
důvodu odstavení:
a) krátkodobé odstavení během obratu, zejm. u dálkové dopravy
b) odstavení souprav během přepravního sedla mezi ranní a odpolední špičkou,
zejm. u příměstské dopravy
c) provozní ošetření a deponie souprav
U důvodu odstavení a) a b) postačují odstavné koleje v cílových/výchozích stanicích
(nebo v jejich blízkosti), které jsou elektrizované, dostupné pokud možno
bezúvraťově z dopravní koleje, některé z nich mohou být vybaveny pracovní plochou
se zařízením pro zbrojení, úklid a provozní ošetření souprav. V případě důvodu
odstavení c) je potřebné disponovat již rozsáhlejším kolejištěm a technologiemi pro
provozní ošetření souprav (např. kryté haly pro údržbu, myčky apod.), v Praze je
k tomuto účelu k dispozici odstavné nádraží Jih (ONJ) a depa Vršovice a Libeň.
Potřebu odstavování souprav v Praze lze částečně eliminovat tzv. projížděním linek,
tj. linky nemají vůči Praze radiální, ale diametrální charakter. Pak lze zázemí pro
odstavování souprav umístit na konce vozebních ramen mimo Prahu. Podmínkou pro
realizaci průjezdného modelu linek jsou ale zejména vhodné časové polohy obou
částí linky bez nutnosti dlouhých pobytů na pražském hlavním nádraží a rovněž
srovnatelné nároky na kapacitu souprav. U osobní příměstské dopravy je průjezdný
model postupně uplatňován v rámci dlouhodobé koncepce [1], [8], přesto řada linek
bude mít i nadále radiální charakter s výchozí/cílovou stanicí Praha hlavní nádraží
nebo Praha Masarykovo nádraží. U osobní dálkové dopravy je situace
komplikovanější. Průjezdný model je sice technologicky možný [4], nicméně není
zcela v souladu se záměry objednatele vlaků, Ministerstva dopravy ČR, které
předpokládá vybírat dopravce na jednotlivé linky na základě nabídkových řízení a
jejich harmonogram ani další požadavky nevytvářejí předpoklady pro propojování
linek [7].
Možné lokality pro odstavování souprav
Odstavování souprav vlaků osobní dopravy je optimální v co nejkratší vzdálenosti od
výchozích/cílových stanic vlaků, což jsou v případě Prahy obvykle žst. Praha hlavní
nádraží a Praha Masarykovo nádraží. Dlouhé jízdy soupravových vlaků (prázdných
souprav bez cestujících) prodražují železniční dopravu, jak z hlediska nákladů
dopravce, tak i nákladů provozovatele infrastruktury (nutnost zajištění potřebné
kapacity). Proto má význam se zabývat jen centrální částí pražského železničního
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uzlu, který lze ohraničit stanicemi Bubny, Holešovice, Vysočany, Libeň, Vršovice,
ONJ a Smíchov. Výjimkou je žst. Praha-Ruzyně, která by v budoucnu měla sloužit
mj. pro odstavení souprav linky obsluhující Letiště Václava Havla Praha. Kdysi
uvažované odstavné nádraží Sever (ONS) v Běchovicích již nemá opodstatnění jak
z důvodu velké vzdálenosti žst. Praha hlavní nádraží, tak z důvodu kapacitně
vyčerpaného úseku Praha-Běchovice - Praha-Libeň.

Obrázek 1 - Schéma železničního uzlu Praha v roce 2016 s červeně vyznačenými řešenými lokalitami

Praha hlavní nádraží
Kolejiště žst. Praha hlavní nádraží nedisponuje žádnou kapacitou pro odstavování
souprav, obraty vlaků osobní dálkové i příměstské dopravy se realizují na kolejích
s nástupišti, odstavování souprav se provádí v jiných částech pražského železničního
uzlu. S ohledem na kapacitu kolejiště je do budoucna možné zde uvažovat pouze
s těmi obraty vlaků, které budou jen v řádech minut. Obsazení kolejí pro obraty vlaků
v řádech desítek minut nebude až na výjimky možné.
Linky osobní příměstské dopravy jsou navrženy v žst. Praha hl. n. částečně průchozí
[1], [8] a navíc doba obratu vlaků je obvykle relativně krátká, což je dáno i obvyklou
velikostí intervalu vlaků 10, 15 nebo 30 min. (u osobní dálkové dopravy obvykle 60
nebo 120 min.).
Složitější je situace u osobní dálkové dopravy, kde pobyty při obratu v délce několika
desítek minut spojené často i s objížděním soupravy lokomotivou nejsou dlouhodobě
udržitelné. Kromě žst. Praha hlavní nádraží jsou obraty vlaků osobní dálkové dopravy
dnes vykonávány ještě v žst. Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, Praha-Libeň, PrahaHolešovice a omezeně i v žst. Praha-Vysočany. Tato možnost bude do budoucna
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omezena zejména z důvodu vyčerpání kapacity stávající, resp. i budoucí
infrastruktury (zejm. úsek Praha hl. n. - Praha-Smíchov nebo odbočka Balabenka) a
redukcí infrastruktury modernizacemi stanic (zejm. Praha-Smíchov, Praha-Vysočany,
Praha-Vršovice). Z tohoto důvodu je nutné hledat kapacity pro obrat souprav osobní
dálkové dopravy v co nejkratší vzdálenosti od žst. Praha hl. n. Krátká vzdálenost od
žst. Praha hl. n. je klíčová, neboť jízdy soupravových vlaků navíc zatěžují kapacitu
infrastruktury a zvyšují náklady dopravce. Jízdy souprav vlaků bez cestujících by
proto měly být minimalizovány na co nejkratší vzdálenosti.
V blízkosti žst. Praha hlavní nádraží se nachází dvě lokality, které by mohly být
využity pro obraty vlaků osobní dálkové dopravy. První, pracovně nazvaná Vítkov
podle blízké bývalé výhybny Vítkov, se nachází v přibližném trojúhelníku mezi
kolejemi Praha hl. n. - odb. Balabenka, odb. Sluncová - Praha-Libeň a Praha-Libeň depo Libeň na pozemcích p.č. 4025, 4027, 4031/2, 4031/10, 4031/11, 4031/12 v k.ú.
Libeň v majetku České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, a p.č. 4439/11 v k.ú. Žižkov v majetku Českých drah, a.s.
Podle návrhu z roku 2010 [2] je nutné dostavět spojovací kolej mezi tzv. Novým
spojením a depem Libeň, která nebyla z tehdejšího rozhodnutí Českých drah, a.s.,
dostavěna, a je možné vybudovat 6 odstavných kolejí o délkách 305, 265, 260, 230,
220 a 250 m, přičemž u prvních tří kolejí je možné i objíždění souprav lokomotivou.
Pracovní plochu se zařízením pro zbrojení, úklid a provozní ošetření souprav je
možné zřídit u jedné koleje (nejblíže k depu Libeň). Odstavné koleje by primárně
sloužily pro obrat vlaků osobní dálkové dopravy ze směrů Plzeň a České Budějovice.

Obrázek 2 - Schéma možného budoucího odstavného kolejiště Vítkov (nedostavěná spojka do depa
Libeň je vyznačena modře, odstavné koleje jsou vyznačeny červeně)

Druhá lokalita s pracovním názvem Nusle využívá prostoru bývalých odstavných
kolejí č. V7, V9 a V11 žst. Praha-Vršovice na pozemcích p.č. 4207, 4394/1 na k.ú.
Vinohrady v majetku Českých drah, a.s., a p.č. 4395 na k.ú. Vinohrady v majetku
České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace. Na rozdíl od minulosti je nutné tři odstavné koleje o délce cca 200-250 m
bez možnosti objíždění souprav lokomotivou zapojit severně do koleje č. 105 žst.
Praha hl. n. Pracovní plochu se zařízením pro zbrojení, úklid a provozní ošetření
souprav je možné zřídit u jedné koleje (nejblíže k Bělehradské ulici). Odstavné koleje
by primárně sloužily pro kratší obrat vlaků osobní dálkové dopravy ze směrů Ústí nad
Labem, Hradec Králové, Ostrava a Brno.
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Obrázek 3 - Schéma možného budoucího odstavného kolejiště Nusle (odstavné koleje jsou vyznačeny
červeně)

Praha Masarykovo nádraží
Během modernizace žst. Praha Mas. n. [9] dojde mj. k vybudování několika
odstavných kolejí pro soupravy od vlaků osobní příměstské dopravy. Zůstávají
k dispozici odstavné koleje č. 309, 311, 313 a 315 u pošty o délkách 103, 104, 85 a
80 m, nově bude z nové koleje č. 9 s nástupištěm přístupná odstavná kolej č. 9a o
délce 186 m a vedle bývalého depa (nyní objektu Národního technického muzea)
budou nové odstavné koleje č. 309a a 311a o délkách 141 a 84 m. V obvodu
Hrabovka bude pro odstavování nadále využitelná kolej č. 108 o délce 297 m na
spojovacím viaduktu a kolej č. 110 o délce 135 m, obě přístupné úvratí od odb.
Sluncová. Nově budou zapojeny ve směru od dvorany koleje č. 104 a 106 o délkách
217 a 218 m. Tyto dvě koleje budou vybaveny i pracovní plochou se zařízením pro
zbrojení, úklid a provozní ošetření souprav. Nově bude vybudována odstavná kolej č.
105 o délce 189 m.
V době přepravního sedla je potřeba v žst. Praha Mas. n. odstavit 15 elektrických
jednotek ř. 471 a 28 nových elektrických jednotek o délce 100 m [9]. K dispozici bude
odstavná kapacita pouze pro 18 souprav. Z toho je zřejmé, že část jednotek bude
muset být deponována jinde (na opačném konci vozebního ramene, na ONJ apod.),
což se negativně projeví nejen v ekonomice provozu, a tím i finanční náročnosti pro
objednatele vlaků provozovaných ve veřejném zájmu (Hlavní město Praha a
Středočeský kraj), ale i v ještě vyšším zatížení již tak vysoce zatížených úseků
v pražském železničním uzlu. Jakékoliv omezování kapacit je proto nepřípustné a
vybudování alespoň navrhovaných odstavných kapacit nezbytné, a to bez ohledu na
to, který dopravce bude vlaky ve výhledovém stavu provozovat. I přes vybudování
nových odstavných kapacit dojde s ohledem na uvažované navýšení provozu
k poklesu pokrytí odstavných potřeb přibližně ze dvou třetin na jednu polovinu, tedy
fakticky dojde ke zhoršení stávajícího stavu.
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Obrázek 4 - Schéma žst. Praha Masarykovo nádraží po plánované modernizaci (odstavné koleje jsou
vyznačeny červeně)

Praha-Bubny
S ohledem na deficit odstavných kapacit na Masarykově nádraží [9] je v obvodu žst.
Praha-Bubny v rámci modernizace tratě Praha-Bubny - Kladno [5] navržena výstavba
tří odstavných kolejí č. 804a o délce 215 m a č. 804 a 806 o délkách 260 m, které
budou přístupné přes kolej č. 804a. Odstavné koleje budou umístěny v blízkosti odb.
Stromovka a budou odbočovat z pokračování koleje č. 802 za mostem přes ul.
U výstaviště (v místě dnešního odbočení vlečky Teplárna Holešovice).

Obrázek 5 - Schéma žst. Praha-Bubny po plánované modernizaci (odstavné koleje jsou vyznačeny
červeně)

Praha-Holešovice
Pro odstavování souprav jsou v žst. Praha-Holešovice k dispozici elektrizované
koleje č. 101, 102 a 103 o délkách 224, 203 a 203 m vybavené předtápěcími stojany.
Ke koleji č. 103 je přístup po silniční komunikaci od Holešovického nábřeží a
Trojského mostu. Pro manipulaci se soupravami včetně objíždění jsou k dispozici
elektrizované koleje č. 4a a 6a o délkách 513 a 492 m. Výše uvedené zařízení
infrastruktury se již pravidelně nepoužívá (bylo intenzivně využíváno v době, kdy žst.
Praha-Holešovice v osobní dálkové dopravě částečně nahrazovala pražské hlavní
nádraží), je ale k dispozici a není zde třeba žádných investic. Vhodné je pro
odstavování souprav od vlaků osobní dálkové dopravy ze směrů Plzeň, České
Budějovice, pro kratší obraty lze využít i dopravní kolej s nástupištěm (t.č. se toto
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využívá). Nevýhoda obratů v žst. Praha-Holešovice je omezená kapacita odb.
Balabenka pro jízdy Praha hl. n./Praha Mas. n. - Praha-Holešovice.

Obrázek 6 - Schéma žst. Praha-Holešovice (odstavné koleje jsou vyznačeny červeně)

Praha-Libeň
V žst. Praha-Libeň není k dispozici kapacita pro odstavování souprav, přestože na
dopravních kolejích seřaďovacího nádraží t.č. dochází ke krátkodobému odstavování
souprav od vlaků osobní dálkové dopravy ze směru Plzeň.
Na ploše bývalé montážní základny Štádler (pozemek p.č. 2116/32 v k.ú. Vysočany;
byl v roce 2016 prodán Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, firmě
FLOHMARKT s.r.o.) je dosud prostorová rezerva pro vybudování menšího
odstavného nádraží, tj. zázemí pro odstavování a provozní ošetření souprav
(alternativa při vyčerpání kapacity ONJ, resp. pro další dopravce). Plocha je
propojena s žst. Praha-Libeň neelektrizovanou tzv. Recyklační kolejí a elektrizovanou
výtažnou kolejí A. Nevýhodou je právě napojení přes výtažnou kolej A, která se
používá při posunu přes svážný pahrbek, a tudíž vzájemné rušení jízd do
odstavného kolejiště a posunu přes svážný pahrbek.

Obrázek 7 - Schéma žst. Praha-Libeň po výstavbě mimoúrovňového křížení do Prahy-Malešic
s červeně vyznačeným možným budoucím odstavným nádražím Štádler

Praha odstavné nádraží Jih (ONJ)
ONJ je v majetku dopravce České dráhy, a.s., a slouží pro deponii a provozní zázemí
vozidel osobní dálkové i příměstské dopravy. Kapacitně je ONJ dlouhodobě plně
vytížené. Pro zvýšení kapacity je vhodné dobudovat (prodloužit a zapojit do
odjezdového zhlaví) koleje č. 512-518 a 601-605 v odjezdové skupině, propojit
střední skupinu s depem Praha-Vršovice (propojení výtažné koleje C, večky Teplárna
Michle a kolejiště depa Praha-Vršovice) a vybudovat 2. traťovou kolej mezi
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odjezdovou skupinou a žst. Praha-Vršovice seř. n. odjezd. n. (nově obvod PrahaEden).

Obrázek 8 - Zjednodušené schéma ONJ s červeně vyznačenými možnými budoucími doplněními
infrastruktury

Praha-Ruzyně
V průběhu modernizace trati Praha - Kladno a výstavby odbočky na Letiště Václava
Havla Praha [6] budou v žst. Praha-Ruzyně v místě odbočení nové tratě na letiště
vybudovány dvě průjezdné odstavné koleje č. 101 a 103 o délkách 233 a 200 m a
jedna kusá odstavná kolej č. 104 o délce 305 m. Tyto koleje budou využitelné pro
odstavení souprav linky S55 [8] ukončené na letišti.

Obrázek 9 - Schéma žst. Praha-Ruzyně po plánované modernizaci (odstavné koleje jsou vyznačeny
červeně)

Praha-Smíchov
Modernizace trati Praha hl. n. - Praha-Smíchov [11] bude znamenat výraznou redukci
rozsahu kolejiště žst. Praha-Smíchov. Společné nádraží i odstavné koleje v obvodu
osobního nádraží budou zrušeny. Zůstanou pouze kusé koleje č. 5a o délce cca 150
m a č. 7 a 9 o délkách cca 250 m pro odstavení souprav od vlaků příměstské osobní
dopravy. Kapacita pro odstavování a provozní ošetření souprav dopravce Regiojet
bude zrušena bez náhrady.
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Obrázek 10 - Schéma žst. Praha-Smíchov po plánované modernizaci (odstavné koleje jsou vyznačeny
červeně)

Praha-Vršovice
Modernizace trati Praha-Hostivař - Praha hl. n. [12] zahrnuje i redukci kolejiště
v obvodu osobního nádraží žst. Praha-Vršovice. Koleje č. 9, 11, 13 a 15 sice mohou
být, dovolí-li to kapacita, použity pro obraty vlaků osobní dálkové dopravy nebo
krátkodobé odstavení souprav od vlaků příměstské osobní dopravy, ale s ohledem
na jiné určení kolejí nelze s tímto uvažovat v dlouhodobém horizontu.
Modernizací trati [12] dojde v obvodu bývalého seřaďovacího nádraží ke zcela
novému vedení traťových kolejí. V prostoru mezi spojovací kolejí do nákladiště
Praha-Strašnice, novými traťovými kolejemi č. 001 a 002 (= výhledové koleje pro
vysokorychlostní trať) a nově uvažovanou silniční komunikací mezi ulicemi
V Korytech a Nad Vršovickou horou na pozemku p.č. 4501/1 na k.ú. Strašnice
v majetku České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, vzniká prostorová rezerva pro vybudování menšího odstavného
nádraží, tj. zázemí pro odstavování a provozní ošetření souprav (alternativa při
vyčerpání kapacity ONJ, resp. pro další dopravce). Zapojení odstavného nádraží
s pracovním názvem Strašnice je možné do spojovací koleje k nákladišti PrahaStrašnice, navíc je nutné vybudovat kolejovou spojku mezi kolejemi č. 001 a 002,
resp. č. 101 a 102 do doby výstavby kolejí č. 001 a 002. Nevýhodou této lokality je
nutnost využívání kapacitně již vytížených traťových kolejí vč. rušících protisměrných
jízd.

Obrázek 11 - Schéma žst. Praha-Vršovice po plánované modernizaci se zapojením vysokorychlostní
tratě (možné budoucí odstavné kolejiště Strašnice a související kolejová spojka jsou vyznačeny
červeně, 2. traťová kolej do ONJ je vyznačena modře)
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Obrázek 12 - Schéma žst. Praha-Vršovice po plánované modernizaci do doby výstavby
vysokorychlostní tratě (možné budoucí odstavné kolejiště Strašnice a související kolejová spojka jsou
vyznačeny červeně, 2. traťová kolej do ONJ je vyznačena modře)

Praha-Vysočany
Spolu s optimalizací trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany [10] se připravuje
kompletní modernizace žst. Praha-Vysočany, během které bude vytvořena
prostorová rezerva pro dvě kusé koleje č. 308 a 310 o délkách 140 a 141 m
s nástupišti o délce 100 m pro vlaky linky S72 [8]. Koleje budou přístupné pouze
z traťové koleje z/do Prahy-Libně a pro odstavování souprav vlaků osobní dopravy
nejsou využitelné.

Obrázek 13 - Schéma žst. Praha-Vysočany po plánované modernizaci (koleje pro vlaky linky S72 jsou
vyznačeny přerušovanou čárou)

Stanovení potřebné kapacity pro odstavování souprav
Stanovení potřebné kapacity pro odstavování souprav není možné zcela přesně
stanovit s ohledem na nedokonalost dopravního plánování v České republice. Lze
sice vycházet z koncepčních plánů dopravní obsluhy jednotlivých objednatelů,
nicméně ani ty nedávají přesnou odpověď na tuto otázku. Zcela nepredikovatelná je
v dlouhodobém horizontu situace v dopravě v režimu open-acces. V praxi se tedy
situace s odstavováním souprav řeší obvykle pouze v horizontu plánování jízdního
řádu na každý rok.
Níže je uvedena tabulka se souhrnem kapacit pro odstavování souprav na
odstavných kolejích jednotlivých výše uvedených železničních stanic. Sloupec
s uvedením kapacity pro příměstskou dopravu je rozdělen na dva sloupce
alternativně pro jednotky s délkou 79 m (v Praze používané jednotky ř. 471
CityElefant) nebo pro jednotky s délkou 100 m (např. dvoupodlažní čtyřvozové
jednotky s kapacitou cca 380 sedících cestujících, které jsou pro Prahu vhodnější
[1]), oba sloupce tedy nelze sčítat.
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Tabulka 1 - Souhrn kapacit pro odstavování souprav na odstavných kolejích jednotlivých žst. bez
odstavných nádraží (hvězdičkou jsou označeny koleje s pracovní plochou pro zbrojení, úklid a
provozní ošetření souprav)
železniční stanice

Praha hlavní nádraží, odstavné kolejiště Vítkov

kapacita celkem
Praha hlavní nádraží, odstavné kolejiště Nusle

kapacita celkem
Praha Masarykovo nádraží

kapacita celkem
Praha-Bubny

kapacita celkem
Praha-Holešovice

kapacita celkem
Praha-Ruzyně

kapacita celkem
Praha-Smíchov

kolej č.

délka v m

1
2
3
4
5
6*

305
265
260
230
220
250

1
2
3*

cca 200-250
cca 200-250
cca 200-250

9a
309
311
313
315
309a
311a
105
104*
106*
108
110

186
103
104
85
80
141
84
189
217
218
297
135

804a
804
806

215
260
260

101
102
103
4a nebo 6a

221
203
203
513 nebo 492

101
103
104

233
200
305

5a
7
9

cca 150
cca 250
cca 250

kapacita celkem
kapacita celkem za všechny žst.

kapacita (počet souprav)
pro příměstskou dopravu
pro dálkovou
(alternativně pro
dopravu
2 typy souprav)
souprava
o délce 79 m

souprava
o délce 100 m

2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
18
2
3
3
8

1
1
1
0
0
1
0
1
2
2
2
1
12
2
2
2
6

souprava
o délce
min. 200 m
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3

1
1
1
2
5
2
2
3
7
1
3
3
7
40

2
2
3
7
1
2
2
5
30
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Závěrečná doporučení
S ohledem na závažnost problematiky, která přímo ovlivňuje funkčnost a efektivitu
systému železniční osobní dopravy, je nutné v průběhu územně-plánovacího
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procesu a přípravy jednotlivých staveb důsledně dbát na neznemožnění budoucí
výstavby odstavných kolejišť Vítkov a Nusle, odstavných nádraží Štádler a Strašnice,
doplnění infrastruktury na ONJ a nepřipustit případnou redukci navržených
odstavných kolejí v rámci modernizací žst. Praha Masarykovo nádraží, Praha-Bubny,
Praha-Ruzyně a Praha-Smíchov.
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