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Plánování a koordinace výluk

Úvod do problematiky sestavování a koordinace výluk
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•Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře

•Ministerstvo dopravy
•Drážní úřad

•Dopravci
•Objednatelé dopravy
•Koordinátoři dopravy
•Zájmové spolky
•Zákazníci našich zákazníků –
cestující a přepravci

•Zahraniční provozovatelé 
drah DB-Netz, ÖBB, ŽSR, 
PKP-PLK 

•Provozovatelé drah 
celostátních a regionálních: 
ve vlastnictví státu (AWT a 
PDV RAILWAY) i jiných 
vlastníků  (ČD, KŽC, JhMD, 
Moravskoslezský kraj, 
Svazek obcí údolí Desné, 
AŽD)

•Provozovatelé vleček

•Úsek GŘ – O19, O26, O27
•Úsek NŘP
•Úsek NM – O6, O7, O9
•Úsek NPS - O15, O13, O14, O24
•Úsek NE – O1, O3, O22, O25
•Organizační jednotky – CDP, SS, 
OŘ, CTD, SŽT

Správa 
železnic, 

státní 
organizace

Navazující 
MI

Drážní 
správní 
úřady

Zákazníci

Kdo se podílí na plánování a koordinaci
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S kým SŽ plány konzultuje a projednává
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ARRIVA vlaky, s. r. o., AŽD Praha, s. r. o., BF Logistics, s. r. o., BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., Cargo Motion, s.
r. o., CER Slovakia, a. s., CityRail, a. s., CZ Logistics, s. r. o., ČD Cargo, a. s., ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o., České
dráhy, a. s., DB Cargo Czechia, s. r. o., DBVITL, s. r. o., Die Länderbahn CZ, s. r. o., Die Länderbahn GmbH DLB,
DPOWIEDZIALNOSCIA, DRAKEM, s. r. o., EDIKT, a. s., Elektrizace železnic Praha, a. s., EP Cargo, a. s., ERailconstruct, s. r.
o., European Train Transport and Service, s. r. o., European Train Transport and Service, s. r. o., EUROVIA CS, a. s.,
FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Gepard Express, SE, Gerhát Train, s. r. o., GJW Praha spol. s r. o., GW Cargo
s.r.o., GW Train Regio, a. s., Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s., HROCHOSTROJ, a. s., Hroší stavby Morava, a. s., HSL –
Logistik, s. r. o., Chládek & Tintěra, a. s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., IDOK,
p. o., IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s., IDS CARGO, a. s., IDSK, p. o., JARO Česká Skalice, s. r. o.,
JIKORD, s. r. o., Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., KIDSOK, p. o., KK provoz a opravy lok., s. r. o., Kladenská dopravní
a strojní, s. r. o., KODIS, s. r. o., KORDIS JMK, a. s., KORIDLK spol. s r. o., KOVED, s. r. o., Krajský úřad Jihočeského
kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad
Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, KŽC Doprava, s. r. o., Leo Express Global, a. s., Leo Express
Tenders, s. r. o., Leo Express, s. r. o., Lokálka Group, spolek, LOKO TRANS, s. r. o., LOKORAIL, a. s., LokoTrain, s. r. o.,
LOKOTRANS SERVIS, s. r. o., LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o., LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o., Magistrát
hlavního města Prahy, MBM rail, s. r. o., METRANS Rail, s. r. o., METRANS, a. s., MH spedition, s. r. o., Ministerstvo
dopravy ČR, MSrailway, s. r. o., N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., NOR, a. s., OHLA ŽS, a. s.,
OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o., OREDO, s. r. o., ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o., Ostravská dopravní společnost Cargo,
a. s., PDV RAILWAY, a. s., PEDASTA dopravní stavby, s. r. o., Petrolsped Slovakia, s. r. o., Pirell CZ, s. r. o., PKP CARGO
INTERNATIONAL, a. s., PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, POVED, s. r. o., Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť,
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA, Puš, s. r. o., Rabbit Rail, s. r. o., Rail
Cargo Carrier Czech Republic, s. r. o., Rail systém, s. r. o., Railtrans International, s. r. o., Railway Capital, a. s., RegioJet
ÚK, a. s., RegioJet, a. s., REKOP, s. r. o., Retrack Czech, s. r. o., Retrack Slovakia, s. r. o., RETROLOK, s. r. o., ReViRail CZ,
s. r. o., RM LINES, a. s., ROPID, p. o., RTS Rail Transport Service GmbH, RUTR, spol. s r. o., S u b t e r r a, a. s.,
SARTstavby a rekonstrukce, a. s., SD Kolejová doprava, a. s., Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.
s., SEŽEVREKO, a. s., Skanska, a. s., Slezské zemské dráhy, o. p. s., SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s., Slovenská
železničná dopravná spoločnosť, a. s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., SRail CZ, s. r. o., STRABAG Rail, a. s.,
Svaz osobních železničních dopravců, z. s, SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o., TOMIREMONT, a. s., TORAMOS, s. r. o., TRAIL
Servis, a. s., TrainGo, s. r. o., TRAMO RAIL, a. s., Trans Rapid, s. r. o., Transport line Cargo, s. r. o., Traťová strojní
společnost, a. s., TSS Cargo, a. s., TSS GRADE, a. s., Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:, VIALTE, s. r. o.,
VIAMONT Servis, a. s., VÍTKOVICE Doprava, a. s., Výzkumný Ústav Železniční, a. s., Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH,
ZABABA, s. r. o., Železničné stavby, a. s. Košice



Plán dočasných omezení kapacity (EU 34/2012)

— konzultace / publikace
— 1. publikace X-24
— 2. publikace X-12

Plán výluk Správy železnic (266/1994 Sb. + SŽ D7/2)

— roční (RVP)
— měsíční (střednědobé plánování)
— průběžný (6+)
— týdenní

Plán omezení provozování dráhy (266/1994 Sb.)

— podmnožina plánu výluk SŽ určená pro projednání s ÚPDI

Systém plánování a koordinace omezení
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Roční plánování má zavedené 3 kolové schéma 
— Regionální výlukové porady 
— Celostátní výluková porada 
— Projednání RVP s dopravci a objednavateli dopravy

Střednědobé plánování má zavedené 2 kolové schéma
— Regionální měsíční výlukové porady 
— Celostátní měsíční výluková porada / projednání

— Plány se sestavují a projednávají 
— 4-3-2
— 6+

Plán výluk Správy železnic 
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Cíle v plánování dočasných omezení kapacity
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Cíle v plánování dočasných omezení kapacity
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Cíle v plánování dočasných omezení kapacity
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Cíle v plánování dočasných omezení kapacity
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Cíle v plánování dočasných omezení kapacity



Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2023 
a dočasných omezení kapacity pro 2024 a 2025 v roce 2022
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X-28
•Sumarizace požadavků DOK

X-27
•Interní koordinace DOK

X-26
•Rozeslání DOK k připomínkám
•Projednání se zahraničními MI

X-25
•Vypořádání připomínek
•Konzultace DOK

X-24
•První publikace DOK

X-20
•Aktualizace požadavků DOK

X-19
•Interní koordinace DOK

X-18
•Projednání se zahraničními MI

X-16
•Aktualizace požadavků DOK

X-15
•Interní koordinace DOK

X-14
•Rozeslání DOK k připomínkám
•Projednání se zahraničními MI

X-13
•Vypořádání připomínek
•Konzultace DOK

X-12
•Druhá publikace DOK
•Sestava omezení pro zohlednění v JŘ



Optimální čas na závazný příslib financování
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X-28
•Sumarizace požadavků DOK

X-27
•Interní koordinace DOK

X-26
•Rozeslání DOK k připomínkám
•Projednání se zahraničními MI

X-25
•Vypořádání připomínek
•Konzultace DOK

X-24
•První publikace DOK

X-20
•Aktualizace požadavků DOK

X-19
•Interní koordinace DOK

X-18
•Projednání se zahraničními MI

X-16
•Aktualizace požadavků DOK

X-15
•Interní koordinace DOK

X-14
•Rozeslání DOK k připomínkám
•Projednání se zahraničními MI

X-13
•Vypořádání připomínek
•Konzultace DOK

X-12
•Druhá publikace DOK
•Sestava omezení pro zohlednění v JŘ
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Porovnání objemu omezení a rozsahu NAD



Vyhodnocení RVP dle skutečnosti - počet
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Vyhodnocení RVP dle skutečnosti – v hodinách
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Kompenzace nákladů NAD dopravcům
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Žádosti o schválení omezení provozování dráhy

18Dlouhý název příslušné prezentace



Plánování a koordinace výluk

Koordinace zamýšlených investičních akcí

19



Velký Osek – Brno přes Kolín, HB, HK, PCE a ČT
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• odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)4

• Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)3

• Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou a Rekonstrukce TNS Káranice (2 stavby)2

• žst. Hradec Králové3,5

• Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)3,5

• Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část2

• Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň3

• Uhersko - Pardubice 200 km/h3

• Choceň - Uhersko, BC1,5

• Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,7511

• Česká Třebová5

• Opatov3

• Boskovická spojka2

• ETCS Modřice - Adamov4

• Kolín podchod1,5

• Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)2,5

• Kutná Hora hl.n. 2

• Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)3,5

• ŽST. Čáslav2

• Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)1

• Okrouhlice (včetně)- Světlá nad Sázavou (mimo)1

• Havlíčkův Brod4

• Přibyslav – Pohled3

• Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo)1

• Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)1

• Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)1,5

• Vlkov u Tišnova2

• Tišnov2

• Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)1,5

• Brno - Královo Pole2



Levý a pravý břeh Labe
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• ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.

• Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice

• Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice

• Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)

• Sanace skal a svahů km 500,100 - 501,900

• Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)

• Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962

• Rekonstrukce mostu v km 348,054

• Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město –
Velké Žernoseky

• Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)

• Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem 
západ

• Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)

• Děčín východ dolní nádraží

• Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ

• Kralupy nad Vltavou

• Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

• Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)

• Rekonstrukce nelahozeveských tunelů
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Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

flegl@spravazeleznic.cz
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Děkuji za pozornost
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