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Výluky v červnu a červenci 2022

Zákazníkům není možno garantovat 100% spolehlivost železniční přepravy pro celý rok.
Zatímco zpoždění zásilky na silnici z důvodu staveb a mimořádností dosahuje řádu několika hodin,
zpoždění zásilky na železnici z důvodu staveb a mimořádností dosahuje řádu desítek hodin až několika dní



Informování dopravců o výlukách ze strany Správy železnic
Informace od SŽ – nepřehledné, nutnost časově náročného prostudování a porovnání mezi více řádky včetně 
odklonových tratí

Teprve po časově náročném zpracování do přehlednějšího formátu dostáváme jasnou informaci: 



Informování dopravců o výlukách ze strany DB Netze

Přehledné, prozákaznicky orientované



Jde to i jinak: 
- hranice DB Netze + Správa železnic
- hranice ÖBB INFRA + Správa železnic



Problémy během konání výluk 
• Nedostatečná koordinace výluk na vůči sobě odklonových tratích 

• Ve výlukových jízdních řádech zpravidla nejsou započítány časové rezervy (např. pro pomalé jízdy nebo stavy s 
vypnutým zab.zař., není uvažováno s rezervami z důvodu narušení provozu na dalších výlukách) 

• Při výlukách TV se neuvažují prodlevy trakčního výkonu moderních HV při stažení sběrače, provizorní návěštění
vyžaduje extrémní soustředění a činnost strojvedoucích  časté narušení provozu vlivem nezvládnutí situace 

• Nedodržení termínu výluk a jejich délky

• Z důvodu zanedbané (žádné pravidelné) údržby nastávají na odklonových tratích neplánované výluky z důvodu 
nadměrného opotřebení koleje / výhybky nebo vyšší zranitelnosti při nepříznivých povětrnostních podmínkách 

 Každá z výše uvedených příčin způsobuje kolaps nákladní dopravy  zřetelný přesun nákladní dopravy ze 
železnice na silnice (dle statistik od roku 2019)
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Nedostatečná koordinace výluk na vůči sobě odklonových tratích 
Odklonová trať v nákladní dopravě musí splňovat stejné základní parametry jako původní trať:

 elektrizace, 
 sklonové poměry, 

 traťová třída (D4)

Příklady nepovedených koordinací:
- Konverze Nedakonice – Říkovice vs. BC Blansko – Brno-Maloměřice



Ve výlukových jízdních řádech zpravidla nejsou započítány časové rezervy 

- Pro pomalé jízdy
- Pro vypnuté zabezpečovací zařízení
- Pro vypnuté TV
- Na zpoždění vlaku z důvodu výluk na předcházejícím úseku a souvisejících mimořádností v provozu
- Ad Hoc vlaky v nákladní dopravě (sloužící, v konkurenci se silnicí, k zajištění chodu českého průmyslu a 

obchodu) jsou předem vylučovány 



Při výlukách TV se neuvažují prodlevy trakčního výkonu moderních HV při 
stažení sběrače, provizorní návěštění vyžaduje extrémní soustředění a 
činnost strojvedoucích 

Jízda vlaku výběhem: z důvodu restartování systému na HV (cca 1 – 1,5 min) možno obnovit trakční výkon až 
na souvisle napájeném TV za ŽST – pokles rychlosti, hrozí uvíznutí vlaku ve zhlaví 

1) Strojvedoucí je si vědom návěsti „Stáhni sběrač“ a snaží se v zájmu plynulého průjezdu vlaku stanicí co nejdéle 
jet na trakční výkon před stažením sběrače a nesprávně odhadl dobu stahování sběrače na HV

2) Strojvedoucí nerespektoval návěst „Stáhni sběrač“ z nepozornosti



Nedodržení termínu výluk a jejich délky
Přesunutí výluky nebo její prodloužení ve většině případů koliduje s dalšími plánovanými výlukami.

 neplatí výlukové jízdní řády

 Nákladní doprava, tj. vlaky s nejnižší prioritou, zůstává stát.

Z důvodu zanedbané (žádné pravidelné) údržby nastávají na 
odklonových tratích neplánované výluky z důvodu nadměrného 

opotřebení koleje / výhybky nebo vyšší zranitelnosti při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách

Nákladní dopravci nemají možnost rozporovat konání výluky z důvodu odstranění havarijního / nebezpečného 

stavu. Po každé jízdě měřícího vlaku nastává smršť depeší na nepředpokládané výluky z důvodu havarijního 

stavu. Nové stroje změří i to, co se dříve neprojevilo.

 Nákladní doprava, tj. vlaky s nejnižší prioritou, zůstává stát.



TTR – příležitost pro lepší projednávání výluk
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Pro zajištění spolehlivosti osobní i nákladní dopravy při plánovaných výlukách je nutné předem zpracovat funkční výlukový JŘ, a to 
i se zahrnutím předpokládaných pomalých jízd. 
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Indikativní model dílčího úseku tratě:



www.zesnad.cz

Děkuji za pozornost!


