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Úvod
Určování pořadí tras při sestavě jízdního řádu (dále jen „JŘ“) je problémem,
který je nutné řešit na tratích s velkou atraktivitou. Tedy na tratích, kde dochází
k souběhu několika linek dálkové dopravy, na tratích se silnou regionální dopravou
a na tratích, které jsou důležitými spojnicemi průmyslových center v oblasti nákladní
dopravy. Dochází zde k časoprostorovým kolizím dopravci poptávaných tras
a ke vzniku přebytku poptávky po přidělení kapacity dráhy (dále jen „KD“) nad její
nabídkou. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření
jednotného evropského železničního prostoru [1] udává přídělci KD povinnost
přistupovat k jednotlivým žádostem o přidělení KD nediskriminačně. Zároveň
umožňuje na přetížených částech infrastruktury stanovit vhodná pravidla přidělování
KD tak, aby byla zajištěna rovnováha na dopravním trhu mezi jednotlivými
dopravními obory pro trvale udržitelný rozvoj evropského železničního prostoru.
Při stanovování těchto pravidel je nutné vycházet z možností legislativy
a skutečnosti, že celková nabízená KD je přímo ovlivňována poptávanými parametry
tras vlaků a že je nutné, aby tato pravidla nesnižovala celkovou KD a pokud možno
snižovala heterogenitu JŘ.

1.

Přístup k problematice v České republice

Základním dokumentem, který problematiku pořadí tras vlaků při sestavování
JŘ řeší, je vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
znění [2], která upravuje a konkretizuje ustanovení zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, v platném znění [3]. Vyhláška [2] přesně stanovuje v § 50, odst. 2 pořadí
důležitosti vlaků a to v následujícím pořadí:
•

mezinárodní vlaky, jejichž trasy jsou dohodnuty na mezinárodních
konferencích o JŘ,
• vnitrostátní vlaky osobní dopravy, které zajišťují přepravu cestujících,
zavazadel a pošty,
• nákladní vlaky zajišťující zejména přepravu zboží a prázdných vozů a
• vlaky služební a lokomotivní.
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Paragraf 51 vyhlášky [2] pak dále specifikuje podmínky určování pořadí
přidělování KD, dostanou-li se požadavky jednotlivých dopravců na stejném traťovém
úseku do časové kolize. Provozovatel dráhy, event. jiný přídělce KD, pak upřednostní
dopravce s mezinárodně dohodnutou trasou, větším rozsahem drážní dopravy
v rámci závazku veřejné služby, větším rozsahem kapacity na vlak nebo dopravce
s návazností JŘ k jiným dopravcům nebo druhům dopravy. Provozovatel dráhy
ovšem také může dopravcům požadujícím přidělení KD v časově kolizní poloze
navrhnout vedení vlaku tvořené náležitostmi více dopravců, dovolují-li to technické
podmínky.
V České republice přistupuje přídělce KD, Správa železniční dopravní
cesty, s. o., k žádostem dopravců podle ustanovení Prohlášení o dráze celostátní
a regionální [4], které má provozovatel dráhy ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
v platném znění [3], povinnost vydávat. Pořadí uvedené ve [4] vychází z právního
předpisu [2]. Pořadí vlaků však [4] více konkretizuje. Přesáhne-li počet žádostí
o přidělení KD samotnou kapacitu úseku, přidělí se KD podle následujícího pořadí:
•
•

pravidelná veřejná drážní doprava k zajištění dopravních potřeb státu,
pravidelná veřejná drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti územního
obvodu kraje,
• pravidelné vlaky kombinované přepravy,
• drážní doprava v rozsahu dle rámcové smlouvy,
• pravidelná mezistátní osobní doprava,
• pravidelné mezistátní nákladní vlaky.
Pokud však provozovatel dráhy nebude moci podle výše uvedeného pořadí
přidělit dopravci požadovanou KD, pak v rámci jednotlivých druhů vlaků rozhodne
o přidělení kapacity s ohledem na další vlastnosti požadované trasy. Zejména
na skutečnost, zda je požadovaná KD dohodnuta na mezinárodní konferenci, zda
dopravce požaduje KD na delší období a pro větší rozsah dopravy, nebo
požadovaná KD je ve veřejném zájmu aj.
Pořadí vlaků při konstrukci JŘ u se u Správy železniční dopravní cesty, s. o.
řídí Sm 69 Směrnice pro konstrukci jízdního řádu [5] a pořadím vlaků uvedeným
v předpise SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis [6]. Zde je pořadí vlaků určeno
podle konkrétního druhu vlaku.
Problematikou přidělování KD a prioritou vlaků v podmínkách liberalizovaného
dopravního trhu se zabývají autoři příspěvků Kušnír [7] a Binko [8]. Je v nich shodně
poukazováno na velký rozdíl požadavků na infrastrukturu a na KD mezi dopravci
provozujícími dopravu v závazku veřejné služby oproti dopravcům provozujícím
dopravu na komerční riziko a dopravcům v nákladní dopravě. Rozdílnost, zejména
v časovém horizontu plánování dopravy a v pohledu na kvalitu infrastruktury
a nabízených tras, se dostává do rozporu s kvalitou systému železniční dopravy jako
celku a dochází tím k oslabení síťového aspektu železniční dopravy. V obou
příspěvcích je navrhováno tuto problematiku řešit zejména změnou legislativy tak,
aby veřejný zájem byl nadřazen zájmu komerčnímu. Tato změna je zapotřebí nejen
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na úrovni národní, ale i evropské. Autoři [7] a [8] shodně poukazují na fakt, že
nákladní doprava by měla být posuzována na úrovni osobní dopravy v závazku
veřejné služby, jelikož zvyšování podílu železniční dopravy na modal splitu nákladní
dopravy je v obecném zájmu vyspělé společnosti. Další navrhovaná řešení
problematiky přidělování KD, zejména na přetížených úsecích infrastruktury, jsou
podle [7] a [8] v oblasti poplatku za dopravní cestu. V tomto případě by exponované
trasy nebo trasy ohrožující rentabilitu dopravy v závazku veřejné služby měly být
zpoplatněny vyšší sazbou, nebo by měly být takovéto trasy soutěženy. V krajním
případě je nastíněna možnost dopravcům provozujícím vlaky v komerčním zájmu KD
nepřidělit, pokud by byla ohrožena rentabilita provozu vlaků v závazku veřejné
služby.
V příspěvku autora Brejchy [9] je poukazováno na problém propustné
výkonnosti tratí v oblasti velkých aglomerací, na jednokolejných úsecích tratí a na
tratích s provozem vlaků na komerční riziko dopravců, kde je KD nedostatečná
a dochází k degradaci jednotlivých segmentů systému železniční dopravy.
Navrhovaným způsobem řešení popsaného problému je podle [9] možnost zvýhodnit
dopravce při využití méně vytížené objízdné trasy slevou na poplatku za dopravní
cestu nebo možnost definování minimálního měrného výkonu hnacího vozidla PD
tak, aby byly maximálně využity možnosti dané infrastruktury. Žádosti dopravců o KD
v případě, že nejsou splněny požadované parametry hnacích vozidel, zamítnout
nebo jim KD přidělit v méně exponovaném období dne.
Problematice přidělování KD ve vztahu k určování pořadí vlaků a udržitelnosti
rozvoje systému železniční dopravy se věnuje i Kušnír v [10]. Autor [10] poukazuje
na nutnost harmonizace jednotlivých segmentů železniční dopravy – dálkové,
meziregionální, regionální, příměstské, vnitroměstské a nákladní. Nástrojem
k docílení harmonizace může být proporcionalita v přidělování KD vlakům
v jednotlivých segmentech a posílení úlohy PD při optimalizaci využití infrastruktury
právě jednotlivými segmenty železniční dopravy.
Na podobný problém, tedy nutnost hledání legislativních a organizačních
opatření podporujících efektivní využívání kapacity a rovnoměrné přidělování KD
jednotlivým segmentům železniční dopravy, poukazují i Kušnír a Ilík v [11]. Autoři
uvádí nutnost hledání střednědobého nástroje pro rozvoj infrastruktury a využití její
výkonnosti zejména formou úpravy systému zpoplatnění dopravní cesty pro dosažení
cíle. Jako možnost rozvoje, zejména nákladní dopravy, je popsáno vytvoření
garantovaných tras pro nákladní vlaky, které by splňovaly stanovené rychlostní
a příp. i výkonnostní požadavky, čímž by bylo zajištěno rovnoměrnější využívání KD
jednotlivými segmenty železniční dopravy.
Většina doposud uvedených zdrojů nepřistupuje k určování pořadí tras vlaků
s přihlédnutím k jejich parametrům (např. rychlost, hmotnost, kapacita soupravy,
počet přepravovaných cestujících, návaznost mezi spoji, zaintegrování spoje aj.).
Přístupy k určování priority vlaků s přihlédnutím k jejich vlastnostem popisuje Brejcha
v [12]. Uvedené postupy jsou zejména pro potřeby simulačních modelů. Nabízí se
zde možnost využít obdobný přístup i při sestavování JŘ. Zdroj [12] pracuje
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s prioritou jednotlivých druhů vlaků pomocí vektoru vah zjištěného některou metodou
diskrétního vícekriteriálního hodnocení variant.
Další možnost řešení problému přidělování KD formou poplatku za dopravní
cestu, který zohledňuje alespoň z části využívání nabízených možností infrastruktury
dopravcem, popisuje Soukup ve [13] vycházející ze Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/34/EU [1]. Přístup provozovatele dráhy k výpočtu poplatku
za dopravní cestu se má odvíjet, kromě ekonomických ukazatelů, od zatížení daného
úseku infrastruktury, kde je KD dopravcem poptávána, od míry hluku a jízdy vlaku
pod kontrolou systému evropského vlakového zabezpečovače ETCS (dále jen
„ETCS“), což lze implementovat i do oblasti určování pořadí jednotlivých vlaků.
Metody a modely konkurenčního prostředí na železničním trhu a jeho chování
a přístup jednotlivých subjektů na tomto trhu popisuje Kvizda a spol. v publikaci [14].
Autoři se zde ovšem zaměřují zejména na hodnocení mikroekonomických
charakteristik trhu železniční dopravy a jeho chování v uzavřené nebo otevřené
formě. K hodnocení trhu a jednotlivých subjektů popisují možnost a vhodnost použití
ekonometrických metod na základě modelů vývoje přepravní poptávky a nákladů.
Okrajově ovšem upozorňují i na problematiku přidělování KD v podmínkách
liberalizovaného trhu. Na příkladu Německa je popsána problematika rozhodování při
kolizi požadovaných tras. Je poukázáno na nutnost nediskriminačního přístupu
přídělce KD k dopravcům a výhody a nevýhody rámcových smluv jako možného
prvku brzdícího liberalizaci železničního trhu. Autoři [14] poukazují na využívání
aukcí jednotlivých tras (nebo balíčku tras), o které projeví zájem více dopravců, jako
na nástroj pro zajištění nediskriminačního přístupu ke všem dopravcům.

2.

Přístup k problematice v zahraničí

Problematika určování pořadí jízd vlaků je v zahraničí řešena v oblasti
přidělování KD obdobně jako v České republice. Základním dokumentem, ze kterého
vychází dokumenty upravující problematiku v Evropské unii, je Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního
prostoru [1]. Směrnice [1] se zaměřuje v oblasti přidělování KD zejména na výběr
poplatků a systém bonusů a malusů k motivaci dopravců využívat infrastrukturu tak,
aby nedocházelo k jejímu přetěžování. Je zde uvedena zejména možnost
provozovatele dráhy prohlásit ty části infrastruktury, kde poptávka po KD převyšuje
její nabídku, za přetíženou infrastrukturu. Na této části infrastruktury následně zvolit
vhodná pravidla pro přidělování KD jako např.:
•
•
•
•

nastavit kritéria zohledňující význam dané služby poskytované železniční
dopravou pro společnost ve srovnání s jinou službou,
určitým dopravním proudům poskytnout časově omezené slevy nebo naopak
přirážky na poplatku za dopravní cestu v exponovaném období,
nastavit systém slev na poplatku za dopravní cestu tak, aby byly více
využívány nepřetěžované části infrastruktury,
nastavit systém odměňování dopravců za minimalizaci závad a plnění výkonu.
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Ze směrnice [1] vyplývá v jednotlivých státech EU a státech, které se také
zavázaly k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, povinnost
pro provozovatele dráhy zpracovávat prohlášení o dráze – Network Statement.
Všechny dokumenty, včetně toho vydávaného v České republice, mají stejnou
strukturu a obsahují velmi podobné informace. V oblasti problematiky přidělování KD
se liší pouze přizpůsobením se místním legislativním parametrům daného státu.
Některé přístupy, zejména odlišné od přístupu v České republice, jsou uvedeny
v závěru této kapitoly.
Problematikou přidělování KD na liberalizovaném dopravním trhu se zabývá
článek Gibsona [15]. Zde je popisována problematika vzniknuvší ve Velké Británii
po privatizaci železničního sektoru a po zahájení provozování drážní dopravy
na základě franchisingu. Autor ve článku poukazuje na vyšší nákladovost
zatíženějších úseků infrastruktury a navrhuje 3 základní mechanismy přidělování KD:
•
•

•

administrativní – na základě stanových pravidel a kritérií (druh vlaku aj.),
systém nenutí dopravce využívat možností infrastruktury a úrovně
spolehlivosti provozu,
nákladový – vychází z legislativy EU a myšlenky, že více zatížené úseky
vyžadují vyšší náklady na zajištění provozuschopnosti dráhy a provozování
drážní dopravy, což by se mělo odrazit v poplatku za dopravní cestu a vybrané
finance využít k rozvoji sítě,
tržní – založený na aukci tras, kdy rozhoduje vyšší cena za soubor
požadovaných tras.

Gibson v [15] na základě zkušeností ve Velké Británii konstatuje, že k tržnímu
mechanismu je malá vůle ze strany jednotlivých aktérů a jako nejvhodnější
mechanismus přidělování KD se jeví mechanismus založený na nákladech
(stanovení systému poplatků za dopravní cestu včetně systému cenových signálů).
Jako Gibson v [15] i článek Nilssona [16] popisuje způsob mechanismu
přidělování KD. Autor se ve článku zabývá ekonomickými vlivy na provoz
infrastruktury při rozhodování se o přidělení KD. Zároveň řeší problematiku aukce
tras a jejího dopadu na konečnou cenu za přidělenou trasu. V metodice je do jisté
míry, díky promítnutí oportunitních nákladů, zahrnuta i myšlenka nutnosti využívání
parametrů dráhy, aby nedocházelo ke snižování propustné výkonnosti.
Ve článku Abrila [17] je podrobněji poukazováno na souvislost přidělování KD
a kapacity tratě. Jsou zde uvedeny metody výpočtu propustné výkonnosti tratí a vliv
konstrukce JŘ, rychlostí vlaků a použitého vlakového zabezpečovacího zařízení
právě na propustnou výkonnost. Zároveň je poukázáno na možnost homogenizace
tras vlaků jako nástroje pro lepší využívání propustné výkonnosti. V [17] je zároveň
poukázáno na článek autorů Harkera a Honga [18], který sleduje vliv rovnováhy
vnitřního trhu železniční dopravy na kapacitu tratí a sestavu JŘ. Autoři [18] řeší
problematiku alokace tras vlaků pomocí aparátu teorie her a cílem je zajištění
globálně optimální ceny.
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Obdobně jako v České republice je i v Polsku u PD Polske linie kolejowe SA
při přidělování KD postupováno podle stanového pořadí druhů vlaků, jak uvádí [19],
přičemž zejména regionální a meziregionální doprava je v hierarchii přidělování KD
upřednostňována pouze ve vyjmenovaných obdobích, přepravních špičkách,
a to podle příjezdu (ráno) nebo odjezdu (odpoledne) do určitého uzlu. Na přetížených
částech infrastruktury, kde dochází k vzájemnému konfliktu požadavků dopravců
na přidělení KD, se podle [19] umožňuje zkrácení cestovní doby na takovémto úseku
regulováním zastavovací politiky, hmotnosti nebo výkonu hnacího vozidla. Pokud ani
tak není možné KD přidělit, je přidělena v poloze s ohledem k technicko-provozním
podmínkám a s ohledem na co nejúčelnější využití propustné výkonnosti.
Na síti Schweizerische Bundesbahnen se podle [20] uplatňuje systém slev
na poplatcích za dopravní cestu. Tento systém slev je určen pro ty části
infrastruktury, které jsou vybaveny stacionární částí ETCS. Pokud dopravce jedoucí
po takto vybavené infrastruktuře využívá pro jízdu vlaku systém ETCS, pak je mu
z poplatku za dopravní cestu poskytnuta sleva.
Jeden z nejpropracovanějších systémů přidělování KD je využíván
v Rakousku u ÖBB Infrastruktur a je uvedený v [21]. Zde jsou stanovena jednak
obecná pravidla pro účelné využívání KD jako je sdružování tras vlaků (do jedné
časové polohy), harmonizace rychlostí vlaků a systematizace JŘ, jednak jsou určena
pořadí pro tratě prohlášené za přetížené a pro tratě ostatní. Tato pravidla
se v podstatě neliší od dosud uvedených (preference taktové a mezinárodní dopravy,
preference dopravy vycházející z rámcové smlouvy, preference veřejné služby
ve vyhlášených přepravních špičkách aj.). Kromě těchto pravidel jsou vyjmenovány
některé přetížené nebo specifické úseky a pro ně jsou stanovena pravidla
pro přidělování KD zvlášť tak, aby byly tyto úseky využívány takovými segmenty
dopravy, pro který jsou primárně určeny a aby tak byly maximálně využívány
technické možnosti dané infrastruktury. Například novostavba trati Unterinntal je
určena pro vlaky osobní dopravy se stanovenou rychlostí V ≥ 200 km·h-1 a pro vlaky
nákladní dopravy se stanovenou rychlostí V ≥ 100 km·h-1. Pro ostatní dopravu slouží
paralelní původní trať. Velmi obdobně se k přidělování KD přistupuje i na trati Wien –
St. Pölten, kde jsou navíc pro vlaky jednotlivých segmentů dopravy a stanovených
rychlostí vyčleněna časová okna podle směru (východ/západ). Veškerá ostatní
doprava nesplňující kritéria stanovená v [21] pak musí využívat paralelní původní
trať. Obdobná situace je u tratí v uzlu Wien.

Závěr
Za základní možnost určování pořadí jízd vlaků je v oblasti přípravy
a plánování JŘ stanovení pořadí podle druhu vlaku legislativním dokumentem. Tento
přístup ovšem není na liberalizovaném železničním trhu při požadavku na zvyšování
konkurenceschopnosti železniční dopravy příliš vhodný. Většina analyzovaných
zdrojů, jak z České republiky, tak ze zahraničí, uvádí jako nástroj pro určování pořadí
tras vlaků při přípravě a plánování JŘ možnost úpravy současného systému výpočtu
poplatku za dopravní cestu. Nově nastolený systém výpočtu poplatku za dopravní
cestu by měl více zohledňovat dopravcem poptávané přidělení KD ve vztahu
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k vlastnostem infrastruktury. Změna v systému zpoplatnění by měla vést
ke stabilizaci situace na přetížených úsecích infrastruktury. Tento systém by měl nutit
dopravce lépe využívat možností infrastruktury pro různé segmenty železniční
dopravy pro zachování síťovosti a konkurenceschopnosti železniční dopravy.
Především v zahraničí je věnována poměrně velká pozornost možnosti aukce
tras vlaků na přetížených úsecích infrastruktury nebo tam, kde se dostávají
poptávané trasy vlaků do vzájemného konfliktu. Přístup ke způsobu provedení aukce
a k určování ceny za předmětné trasy je založen na ekonomických ukazatelích.
Dalšími možnými nástroji k rozhodování o přidělení KD při plánování
a přípravě JŘ, které nejsou založeny na poplatcích za dopravní cestu nebo
na rentabilitě přidělování KD, je segregace provozu a stanovení vah jednotlivým
druhům vlaků. Segregace provozu spočívá v tom, že určité tratě se prohlásí za tratě
určené pouze pro vybraný segment železniční dopravy. Tento způsob ovšem
předpokládá možnost využití jiných tratí pro ty segmenty železniční dopravy,
které nemohou vybranou část infrastruktury pojíždět. Zavedením segregovaného
provozu má bezpochyby pozitivní vliv na propustnou výkonnost úseku, jelikož dojde
ke snížení heterogenity tras vlaků z pohledu vlastností jednotlivých poptávaných tras.
Na druhou stranu metoda určení vah jednotlivým druhům vlaků umožňuje
nesegregovaný provoz na všech tratích. Nelze ale v tomto případě stanovit váhy
plošně pro jednotlivé druhy vlaků, jelikož na každý jednotlivý druh vlaku lze na
různých místech pohlížet jinak a může být ze subjektivního pohledu jinak
preferovaná.
V úrovni plánování a přípravy JŘ, která předchází operativnímu řízení, je
povětšinou problematika priority tras vlaků řešena pomocí výše poplatku za dopravní
cestu. Tento nástroj se pro motivaci dopravců může jevit jako dostačující. Nicméně
v současné době je pouze okrajově řešena problematika rozhodování o přidělování
KD pomocí jiného mechanizmu, než je systém poplatků za dopravní cestu. Pohled
na řešenou problematiku je v současnosti praktický. Naskýtá se proto prostor
pro zkoumání a vývoj systému rozhodování, který nebude k problematice přistupovat
hledáním optimálních ekonomických ukazatelů, ale hledáním technologického
postupu pro optimální využívání infrastruktury.
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Studentské grantové soutěže
Univerzity Pardubice č. SGSDFJP_2015001.
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