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1 Úvod 

V rámci semestrální práce z projektu Moderní trendy v železniční dopravě byl zpracován tento 

dokument, který má především seznámit čtenáře se základním přehledem problematiky železniční 

dopravy uzlu Jihlava. Toto statutární město bylo vybráno z důvodu plánované výstavby 

vysokorychlostní sítě železničních tratí, dále jen VRT, na území České republiky. Samotná výstavba VRT 

započne na území hlavního města Prahy a bude pokračovat dále přes Vysočinu do Brna. V současné 

době je již rozhodnuto o variantě vedení VRT v souvislosti s uzlem Jihlava, avšak detailní projekty čekají 

na svá závěrečná schválení. V rámci komplexního pochopení dané problematiky jsou v dokumentu 

stručně popsány nejen budoucí plány týkající se železnice, ale také současný stav železniční dopravy. 

2 Základní popis zkoumané lokality 

Jihlava je české krajské a statutární město, ležící na Českomoravské vrchovině a položené na někdejší 

česko-moravské zemské hranici, tvořené zde zčásti řekou Jihlavou. Historicky se jedná o moravské 

město, a i dnes většina Jihlavy leží na moravské straně, pouze severozápadní okraj je v Čechách. 

Historické město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou 

památkovou rezervací. V roce 2000 se Jihlava stala krajským městem Kraje Vysočina. Žije zde přibližně 

51 tisíc obyvatel. Město tvoří 18 katastrálních částí o celkové rozloze 78,85 km2. Město se nachází ve 

strategické poloze mezi významnými městy Brno, Praha či Vídeň. 

 
Obrázek 1 - poloha města (zdroj: mapy.cz) 

Dle sčítání lidu v roce 2011 žilo v Jihlavě trvale 50 075 osob, z toho 25 866 žen. Celkem 35 495 občanů 

se hlásilo k české národnosti, 737 k moravské, 501 ke slovenské, 183 k ukrajinské, 84 k vietnamské, 71 

k německé, 32 k romské, 24 k polské a 3 ke slezské. Město má zhruba 50 tisíc obyvatel, kromě toho do 

Jihlavy také dojíždí přes 10 tisíc lidí za prací i za studiem. Největším jihlavským obytným celkem je 

sídliště Březinova („Březinky“) ležící na východ od historického centra, v roce 1991 tu žilo 10 090 osob, 

o deset let později 8 964 a v roce 2011 7 622 obyvatel. [1] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-moravsk%C3%A1_hranice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu,_dom%C5%AF_a_byt%C5%AF_2011_v_%C4%8Cesku


3 
 

Z pohledu dopravy za turistikou lze zmínit hlavně centrum města, konkrétně Masarykovo náměstí, 

které svou rozlohou patří k největším historickým náměstím v České republice. Mezi významné 

památky Jihlavy patří také několik kostelů. Dominantní stavbou na Masarykově náměstí je barokní 

jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly, který vznikl v letech 1683–1689. Ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská 

kolej, v současné době je v ní umístěna městská knihovna. Východně od Masarykova náměstí stojí 

kostel sv. Jakuba Většího, jehož věže tvoří zdaleka viditelnou dominantu města Jihlava. Mezi 

historickým centrem města a severovýchodně ležícím sídlištěm se rozkládá lesopark Březinovy sady, 

který byl založen roku 1824. Jeho součástí je i zoologická zahrada založená roku 1957, v níž si 

návštěvníci mohou prohlédnout kolem 100 druhů zvířat. Za severním okrajem města se zdvíhá vrch 

Rudný, jehož zalesněnými svahy vede okružní Hornická naučná stezka. [2] 

Co se týče průmyslu v Jihlavě, důležité a největší areály se nacházejí na severu města. Znamená to tedy, 

že je k nim velmi dobrý přístup z dálnice D1. Další z průmyslových areálů se nachází na jihu města, kam 

je lepší přístup z obchvatu Jihlavy. Nedaleko stanice Jihlava, v ulici Pávovská, se nachází provozovna 

společnosti CZ LOKO, která se zabývá strojnictvím železničních vozidel. Je to jeden z největších podniků 

středoevropského železničního strojírenství. Další významnou společností je BOSCH Diesel, která se 

zabývá výrobou dieselových vstřikovacích systémů. Tato společnost sídlí v průmyslové zóně v městské 

části Pávov. Pro lepší obsluhu této průmyslové zóny byla zde vybudována železniční zastávka Jihlava – 

Bosch. Z dalších významných průmyslových závodů se v Jihlavě nachází MOTORPAL, a.s., Automotive 

Lighting, Moravské kovárny a mnohé další. Vzhledem k poloze Jihlavy uprostřed České republiky a 

nedaleko dálnice D1 jsou zde hojně zastoupeny dopravní a logistické služby, např. ICOM transport, 

Toptrans, DPD a mnohé další. [3] 

3 Současné linkové vedení 

Integrovaný dopravní systém provozovaný v Kraji Vysočina je pojmenován Veřejná doprava Vysočiny 

(VDV). Tento systém byl oficiálně spuštěn 1. 3. 2020. V rámci tohoto systému je možné využít 

výhodného tarifu, kdy je možné cestovat z 2 libovolných destinací, které náleží do toho systému, na 1 

jízdenku a různými dopravci. 

3.1 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava je provozována společností Dopravní podnik města Jihlavy a.s. (dále jako 

DPMJ). Přeprava cestujících je realizována autobusovými linkami (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 31, 32, 41, 42) 

a trolejbusovými linkami (A, B, C, D, E, F, N). DPMJ vlastní celkem 37 provozních autobusů, z toho 27 je 

poháněno na CNG. Jedná se o modely Irisbus Citelis 12, Irisbus Citelis 12 CNG, Iveco Urbanway 12 CNG, 

Solaris Urbino 12 IV CNG a ROŠERO – P First. Vozový park trolejbusů disponuje celkem 39 trolejbusů, z 

toho 7 je ve variantě parciálního trolejbusu, který je schopen část své trasy zdolat za pomocí 

akumulátorové baterie. Jedná se o typy vozidel Škoda 24Tr, Škoda 26Tr a Škoda 32Tr. Vzhledem k 

menší zátěži životního prostředí a levnějšího provozu jsou trolejbusy hlavní prioritou města pro další 

rozvoj. S jejich využití se počítá i v rámci nového terminálu vysokorychlostní železnice v Pávově. V rámci 

přípravné práce k tomuto projektu se nejprve počítá s protažením trolejového vedení od Kauflandu 

ulicemi Sokolovská a Pávovská do průmyslové lokality k firmě BOSCH Diesel. Jakmile dojde k výstavbě 

terminálu Pávov, tak nebude již problém protáhnout trolejové vedení do samotného terminálu. Než 

však k tomuto kroku dojde, tak se v nově postavené trase počítá s provozem parciálních trolejbusů, 

které budou pokračovat na Červený Kříž a Antonínův Důl. 
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Tabulka 1 - současné trasy jednotlivých linek MHD 

linka trasa 

3 Horní Kosov – BOSCH Diesel 

4 Heroltice (Henčov) - Masarykovo náměstí 

5 V Ráji – Zborná 

7 Popice – Masarykovo náměstí dolní 

8 Hybrálec – Masarykovo náměstí 

9 Masarykovo náměstí dolní – NC AVENTIN 

10 Kosov – Masarykovo náměstí dolní 

12 Velký Beranov, obec – Antonínův důl 

31 Dopravní podnik - S.K. Neumanna – BOSCH Diesel 

32 Dopravní podnik – Březinova – BOSCH Diesel 

41 Dopravní podnik - S.K. Neumanna – Dopravní podnik 

42 Dopravní podnik – Březinova – Dopravní podnik 

A Dopravní podnik – Hlavní nádraží ČD 

B Na Dolech – Březinova – Hlavní nádraží ČD 

C Horní Kosov – Březinova – Kaufland 

D Hlavní nádraží ČD – Poliklinika – Dopravní podnik 

E Motorpal hala – Masarykovo náměstí horní 

F Dopravní podnik – Poliklinika – Hlavní nádraží ČD 

N Hlavní nádraží ČD – Hlavní nádraží ČD 

3.2 Železniční doprava 

Jihlavou prochází následující tratě (číselné označení dle knižního jízdního řádu): 

● Trať číslo 240 (Jihlava – Okříšky – Třebíč – Brno) 
● Trať číslo 225 (Havlíčkův Brod – Jihlava – Horní Cerekev – Jindřichův Hradec – Veselí nad 

Lužnicí) 

 

Obrázek 2 – Tratě procházející Jihlavou a přilehlé okolí [4] 
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Na území města Jihlavy se nacházejí následující stanice: 

● Jihlava 
● Jihlava  město,  
● Jihlava – Staré Doly  
● Jihlava – Bosch – Diesel 

Přístup k jednotlivým železničním stanicím/zastávkám: 

● Jihlava – V přednádražním prostoru se vyskytuje zastávka Hlavní nádraží ČD, která je 
obsluhována trolejbusovými linkami A, B, D a autobusy 4, 41, 42. 

● Jihlava město – Nejbližší zastávkou je Fritzova, která je obsluhována trolejbusovou linkou E a 
autobusem číslo 41. Zastávka je vzdálena od nádražní budovy přibližně 300 metrů. 

● Jihlava, Staré Doly – Vlaková zastávka je přímo na konečné trolejbusu Na Dolech, kterou 
obsluhuje linka B. 

● Jihlava, Bosch-Diesel – Vlaková zastávka je umístěna v průmyslové zóně a zajišťuje zejména 
návoz pracujících v této lokalitě. 

Osobní doprava je provozována společností České dráhy (ČD) na linkách uvedených v tabulce číslo 2. 

Na většině vlacích osobní dopravy jezdí především motorové vozy řady 841, které byly vyrobeny firmou 

Stadler. Variantně se vyskytují i jednotky řady 814, které jsou známy jako „Regionova“. V úseku 

Jihlava – Havlíčkův Brod, který je elektrizovaný, se běžně vyskytují lokomotivy elektrické trakce řady 

242 či 362/363 s vozy BDmteeo a BDs. 

Tabulka 2 - linkové vedení osobních vlaků v okolí uzlu Jihlava 

číslo vlaku trasa základní takt [min] 

Os 83xx Jihlava město – Havlíčkův Brod 120 

Sp 19xx / Os 283xx Slavonice – Dačice – Telč – Jihlava – Havlíčkův Brod 120/nepravidelný 

Os 184xx Jihlava – Horní Cerekev – Pacov – Tábor 120 

R11 / R65x – R66x Brno – Třebíč – Jihlava – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Plzeň hl. n. 120 

Os 148xx Jihlava – Okříšky – Třebíč -/ Náměšť nad Oslavou 120 

 

 

Obrázek 3 – Lokomotiva 242 s vozem BDmteeo a BDs v Jihlavě město 
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Obrázek 4 – Motorový vůz řady 841 [5] 

4 Analýza přepravních proudů uzlu Jihlava 

4.1 Vyjížďka obyvatel z Jihlavy 

Dle dat z roku 2011 z Českého statistického úřadu vyjíždí z Jihlavy 2 753 obyvatel (z toho 1 046 

studentů). Většina vyjíždějících obyvatel dojíždí mimo Kraj Vysočina. 

Tabulka 2 - přehled vyjížďky 

Jihlava Počet obyvatel  Z toho studenti 

Vyjíždí v rámci okresu 685 68 

Vyjíždí do jiných okresů kraje 439 84 

Vyjíždí do jiných krajů 1 445 858 

Vyjíždí mimo ČR 184 36 

Celkem 2 753 1046 

Nejčastější obcí dojížďky je Praha, do které cestuje 560 obyvatel (a to již v dnešním stavu, kdy autem 

se lze nejrychleji do Prahy dostat za cca 80 minut). Druhým nejčastějším cílem je město Brno. V 

případě postavení VRT lze předpokládat, že jen z Jihlavy bude denně do Prahy (popř. Brna) dojíždět 

mnohem více lidí. 
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Tabulka 3 - přehled obcí dojížďky 

Obec dojížďky Počet obyvatel 

Praha 560 

Brno 413 

Střítež 123 

Havlíčkův Brod 103 

Třešť 73 

České Budějovice 71 

S předchozí tabulkou taktéž souvisí doba strávená vyjížďkou. Již nyní nemalé procento dojíždějících 

cestuje více jak 60 minut. Jakmile bude VRT z Prahy do Brna postavena, dva nejhlavnější cíle dojížďky 

(Praha a Brno) budou dosažitelné do hodiny. 

Tabulka 4 - přehled dob strávených vyjížďkou 

Doba strávená vyjížďkou [min] Počet obyvatel 

Do 14  263 

15–29  532 

30–59 493 

60 a více 345 

4.2 Dojížďka obyvatel do Jihlavy 

Jihlava, jakožto statutární město, je významným spádovým místem mnoha obyvatel. Do samotné 

Jihlavy dojíždí přes 15 000 obyvatel. Necelou třetinu dojíždějících tvoří studenti. 

Tabulka 5 - přehled dojížďky 

Jihlava Počet obyvatel  Z toho studenti 

Dojíždí v rámci okresu 8 062 1 917 

Dojíždí z jiných okresů kraje 5 385 1 744 
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Dojíždí z jiných krajů 1 617 996 

Celkem 15 064 4 657 

Nejčastěji obyvatelé vyjíždí z měst Třešť (cca 13 km vzdálené od Jihlavy) a Třebíč (cca 35 km od 

Jihlavy). 

Tabulka 6 - přehled obcí vyjížďky 

Obec vyjížďky Počet obyvatel 

Třešť 616 

Třebíč 610 

Brtnice 609 

Havlíčkův Brod 599 

U doby strávené dojížďkou znovu nejvíce převládá skupina s dojížďkou do půl hodiny. 

Tabulka 7 - přehled dob strávených dojížďkou 

Doba strávená dojížďkou [min] Počet obyvatel 

Do 14  1 011 

15–29  4 274 

30–59 4 215 

60 a více 796 

5 Budoucí plány 

5.1 Vysokorychlostní trať – Vysočina fáze II 

Součástí projektu VRT Vysočina fáze II je navrženo řešení pro krajské město Jihlava a jeho okolí. 

Hlavním pilířem projektu je vybudování sjezdu z VRT Praha – Brno přímo do Jihlavy. Návrh také zcela 

respektuje přání města vytvořit ze stávající stanice Jihlava město centrální místo dopravní obsluhy. 

Úpravami stanice, jako je přidání nástupiště a celková rekonstrukce, by projekt docílil přivedení VRT 

přímo do krajského města. Nedílnou součástí úprav stanice by také byla výstavba autobusového 

terminálu v blízkosti výpravní budovy Jihlava město pro vytvoření zcela nových přestupních vazeb. 

Součástí úprav by bylo optimalizování stávající železniční infrastruktury na území města tak, aby byl 

umožněn průjezd vlaků oblastí bez zbytečné manipulace ve stanicích. Konkrétním příkladem této 

optimalizace je železniční triangl viz níže v dokumentu, nebo zcela nový úsek trati, který přivede 

železniční dopravu od Havlíčkova Brodu (potenciálně od terminálu Jihlava – VRT) přímo do stanice 
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Jihlava město. Obyvatelé by pak mohli využívat pro své cesty jak stanici Jihlava město, tak i zcela nový 

terminál Jihlava VRT, který by vznikl v oblasti Pávova, přímo u sjezdu z VRT Praha – Brno. Tento terminál 

by měl sloužit především cestujícím z regionu, kteří k němu přijedou automobilem. Projekt taktéž 

počítá s přestupy ve stanici Jihlava VRT mezi vlaky rychlého spojení a vlaky ze stávající tratě Jihlava – 

Havlíčkův Brod. Stanice Jihlava město zažije svou renesanci především z důvodu své polohy ve městě.  

 
Obrázek 5 - VRT a její přivedení do města [6] 

V příloze tohoto dokumentu lze nalézt řešení situace takové, které bude s největší pravděpodobností 

schváleno k samotné realizaci. Na následujících obrázcích jsou popsány základní části návrhu. 
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Obrázek 6 - návrh na umístění centra údržby pro VRT 

Na Obrázku 6 lze spatřit návrh umístění nového centra údržby nutného pro provoz VRT Praha – Brno. 

Jihlava je svou polohou vhodná k umístění takového centra, z důvodu závazku řešit problémy vzniklé 

na trati v předem daném časovém horizontu. Poloha centra je v návrhu v severní části města, nedaleko 

od budoucího sjezdu z VRT Praha – Brno. 
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Obrázek 7 - zcela nová trať na území města 

Na Obrázku 7 je výstřižek z návrhu situace, který znázorňuje budoucí výstavbu zcela nového 

železničního spojení na území města. Trať bude téměř kopírovat stávající silnici I/38 a přivede 

železniční dopravu přímo do zmodernizované stanice Jihlava město. V situaci lze také spatřit návrh 

tunelu, z důvodu náročnosti vybudovaní liniové stavby na již zastavěném území. 
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Součástí návrhu linkového vedení jsou přímé vlaky Jihlava – Praha, s jízdní dobou okolo 50 minut, a 

Jihlava – Brno s jízdní dobou okolo 40 minut. Kombinace přímých spojení a využití přestupů ve stanici 

Jihlava VRT zajistí spojení krajského města s Prahou minimálně dvakrát za hodinu. Nesmí být 

opomenuta ani možnost využití VRT pro rychlé cesty do zahraničí. Obecným přínosem VRT je poté 

uvolnění kapacit konvenční železnice pro například další rozvoj nákladní dopravy. 

 
Obrázek 8 - návrh linkového vedení VRT [5] 

Předpokládaný termín územního rozhodnutí pro druhou fázi výstavby VRT v oblasti Vysočiny je rok 

2027. Samotná stavba je plánována mezi léty 2029–2034, kdy by mělo dojít ke zprovoznění výše 

zmíněného úseku trati rychlého spojení. Dle investičního plánu Kraje Vysočina je plánováno investovat 

ze státních fondů do výstavby tohoto úseku VRT celkem 64,3 mld Kč, dle cen z roku 2012, tudíž reálně 

lze předpokládat další navýšení nákladů. [6] 

 
Obrázek 9 - aktuální stav příprav výstavby [6] 

5.2 Železniční triangl u hlavního nádraží 

Cílem této stavby je vybudovat bezúvraťové propojení tratí 225 (Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod) a 

240 (Jihlava – Brno). Tím se docílí rychlejšího průjezdu vlaků skrze centrum Jihlavy, bez nutnosti 
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manipulace ve stanici Jihlava. Projekt je ve fázi přípravy a se samotnou stavbou je počítáno mezi lety 

2025–2027. Na přípravě se podílí Správa železnic, Kraj Vysočina a Magistrát města Jihlava. Dle plánu 

mobility (Jihlava (ne)jede) je počítáno s investicí do přípravy projektu 5 000 000 Kč bez DPH, kterou do 

příprav vloží samotné město. Zdroj financí mimo rozpočet města zatím není znám.  

 
Obrázek 10 - oblast budoucího trianglu, severně se nachází žst. Jihlava, západně žst. Jihlava město 

Na Obrázku 11 je vidět výstřižek ze situace znázorňující návrh řešení železničního trianglu. Z důvodu 

husté zástavby a náročným terénním podmínkám je navržen mostní objekt a tunel.  Nevýhodou 

projektu je zásah do stávající zástavby a riziko představují vysoké investiční náklady, díky nimž nemusí 

dojít k realizaci stavby. Především most a tunel jsou velice nákladné projekty. Co se týče zásahu do 

stávající zástavby tak v ohrožení by byl garážový komplex v ulici Na Vyhlídce viz Obrázek 12.  

 
Obrázek 11 - návrh železničního trianglu 
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Obrázek 12 - garáže ohrožené výstavbou trianglu 

Návrh železničního trianglu sebou nese i přeložku trati z oblasti Helenína tunelem až do Malého 

Beranova. Došlo by k výraznému napřímení trati a tím by došlo k potřebnému zvýšení rychlosti v tomto 

úseku. 

 
Obrázek 13 - návrh přeložení trati 
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5.3 Elektrizace trati Jihlava – Brno 

V rámci tohoto projektu probíhá realizace (7/2021) celkové rekonstrukce trati a následné elektrizace, 

a to v úseku Brno – Zastávka u Brna. Tento úsek by měl být hotov v průběhu roku 2022. V rámci 

modernizace se počítá i se zavedením nového zabezpečovacího zařízení ETCS. V modernizaci tratě 

dochází postupně směrem od Brna k Jihlavě. Projekt je vyjma úseku viz výše ve fázi příprav. Město má, 

dle plánu mobility, vyčleněno na přípravu projektu 5 000 000 Kč bez DPH. Výhodou stavby bude vyšší 

rychlost v úseku, modernizace zázemí, zabezpečení a v neposlední řadě i snížení emisí vlaků z důvodu 

nasazení elektrických souprav či jednotek. 

 
Obrázek 14 - v budoucnu elektrizovaná trať 240 (dle KJŘ) Jihlava – Brno 

5.4 Zdvoukolejnění úseku Rantířov – Jihlava – Havlíčkův Brod 

Výše zmíněný úsek je součástí tratě 225 (Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod). Nyní je projekt ve stádiu 

příprav. Dle plánu mobility města je tento projekt spíše přáním, vizí, z důvodu náročnosti projektu na 

součinnost všech zúčastněných stran/ aktérů. Cílem projektu je zrychlení dopravy a zvýšení kapacity a 

propustnosti. Dle investičního plánu Kraje Vysočina z roku 2014 je plánováno investovat do trati 225 

ve výše zmíněném úseku celkem 580 mil. Kč. Projekt zahrnuje dílčí optimalizace a zdvoukolejnění. 
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6 Současné problémy 

6.1 Nevyhovující řešení a stav železničních přejezdů 

 
Obrázek 15 - Umístění nevhodných železničních přejezdů nedaleko stanice Jihlava 

Stav železničního přejezdu číslo 1 je zobrazen na Obrázku 16. V tomto případě je nevhodný úhel křížení. 

Dle zásad pro navrhování křižovatek se úhel křížení mezi větvemi uvažuje mezi 75° až 105°, což zde 

zajisté není splněno. Pro zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu by tedy bylo vhodné doplnění závor. 

Případně by mohlo dojít k úpravě polohy pozemní komunikace, aby byla splněna hodnota úhlu křížení. 

V rámci rekonstrukce Veselského zhlaví stanice Jihlava je počítáno s úpravou tohoto přejezdu. 

 
Obrázek 16 - Pohled zachycující nebezpečnost přejezdu 1 
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V případě 2. železničního přejezdu, který je zachycen na Obrázku 17, je problematické stoupání 

pozemní komunikace, které zvyšuje nepřehlednost železničního přejezdu. Zde by byla vhodná celková 

rekonstrukce železničního přejezdu s instalací závor. Z Obrázku 17 je rovněž patrné, že zde nebudou 

splněny rozhledové trojúhelníky. 

 
Obrázek 17 - Železniční přejezd 2 v ulici Na Vyhlídce 

6.2 Složité a nepřehledné přestupy ve stanici Jihlava 

 
Obrázek 18 - Situace stanice Jihlava 
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Na Obrázku 18 je možno vidět letecký snímek stanice Jihlava. V pravé části obrázku se nachází 

oboustranné nástupiště (Obrázek 18) a před nádražní budovou jsou úrovňová nástupiště (Obrázek 20). 

Stav oboustranných nástupišť je již velmi zastaralý s nízkou výškou nástupní hrany a oproti klasickému 

ostrovnímu nástupišti má tento typ nástupišť přístup z čela. Vzdálenost těchto nástupišť může být až 

200 metrů, což může při kratším přestupním čase způsobit značné komplikace. Do budoucna je v plánu 

význam této stanice značně zmenšit a jako hlavní nádraží bude sloužit stanice Jihlava město. 

V současné době však probíhá finální výběr projektu pro rekonstrukci Veselského zhlaví stanice Jihlava. 

 
Obrázek 19 -Úrovňové nástupiště před výpravní budovou stanice Jihlava 

 
Obrázek 20 - Oboustranné nástupiště ve stanici Jihlava [7] 
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6.3 Špatný stav výpravní budovy stanice Jihlava město 

Dle standardů SŽ je výpravní budova první objekt, se kterým se cestující setká při cestování vlakem. 

Z tohoto důvodu se v poslední době dbá větší pozornost na jejich rekonstrukce případně přestavby. 

Není tomu jinak ani v případě stanice Jihlava město, která je již značně zastaralá. V rámci celkové 

rekonstrukce stanice je v plánu jednak oprava výpravní budovy, tak i úprava kolejiště.  

Ve spolupráci s městem Jihlava vznikne v sousedství stanice centrální dopravní terminál. V rámci stavby 

se zcela změní konfigurace kolejiště, obnoví železniční spodek i svršek, vybuduje nový podchod a 

dnešní výpravní budovu nahradí novostavba. [8] Výstavba proběhne v období 8/2021–10/2023. 

 
Obrázek 21 - Stav výpravní budovy stanice Jihlava město 

6.4 Špatný stav železničního svršku v mezistaničním úseku Jihlava – Jihlava město 

Na základě osobní prohlídky stavu železničního svršku mezi stanicemi Jihlava a Jihlava město lze 

konstatovat, že by byla vhodná rekonstrukce. Jako první bych zde zmínil nevyhovující stav kolejového 

lože. Příčin tohoto defektu může být celá řada. Příkladem může například být špatné skladování 

kameniva, kdy dojde ke smíšení s ornicí, která poté zapříčiní vznik blátivých míst v kolejovém loži. 

Příčinou vzniku blátivých míst v kolejovém loži ve sledovaném úseku je však s největší 

pravděpodobností nedostatečné odvodnění železniční trati. Poté dochází k erozi kameniva a taktéž se 

ve štěrkovém loži usazují nečistoty, což způsobuje vznik ornice, ze které mohou růst rostliny, jak je 

patrné z Obrázku 22. Ornice ve štěrku mimo jiné způsobuje vzájemné ohlazování zrn štěrku, což vede 

k jejich vzájemné neschopnosti se do sebe zaklínit. Tento jev poté může vést k výškové nestabilitě 

koleje. Úsek by si minimálně zasloužil úpravu štěrku pomocí speciálního stroje a následné podbití. Na 

Obrázku 22 je vidět výše popisovaný problém, kde dokonce dochází k růstu vegetace přímo v koleji. 

Snímek byl pořízen před mostem nad řekou Jihlavou směrem od stanice Jihlava. Nutno podotknout, že 

těchto míst byla v úseku celá řada [9].  
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Obrázek 22 - příklad blátivého místa na trati 

Další problém, který se nachází v úseku Jihlava a Jihlava město, je výrazné ojetí vnějšího kolejnicové 

pásu v oblouku viz Obrázek 23. 

 
Obrázek 23 - problémový úsek 
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Ojetí vnějšího kolejnicového pásu je běžným jevem u oblouků s menším poloměrem, než je 600 metrů 

což tento oblouk splňuje. Ve sledovaném případě je defekt způsoben především malým poloměrem 

oblouku a taktéž nelze opomenout problematiku malé hodnoty převýšení, kdy vlaky tento namáhaný 

úsek projíždějí s nedostatkem převýšení. Kombinace vysokého zatížení tohoto úseku a průjezdu vozidel 

nižší rychlostí vede k nadměrnému namáhání konstrukcí železničního svršku. Na první pohled byl 

objeven problém s výše zmíněným nadměrným ojetím vnějšího kolejnicového pásu viz Obrázek 24. 

Dále mohou nastat následující nežádoucí účinky, které ale nebyly zpozorovány, či je nelze snadno 

rozpoznat. Jedná se například o zatlačování paty kolejnic do žeber podkladnic, vymačkání pryžových 

podložek pod pokladnicemi nebo deformace otvorů pro vrtule. Tyto jevy vedou ke ztrátě rámové 

tuhosti kolejového roštu, dochází ke zhoršení komfortu jízdy, zvyšuje se hlučnost a v neposlední řadě 

dochází k výraznému zkrácení životnosti konstrukce svršku. Nutná je proto pravidelná diagnostika a 

údržba takto namáhaných úseků. [10] 

 
Obrázek 24 - značné ojetí vnějšího kolejnicového pásu 

Takto ojeté kolejnicové pásy musí být pravidelně kontrolovány, aby ojetí nepřekročilo přípustnou mez. 

Překročená mez by vedla ke značnému nebezpečí při projíždění vlaků. 

7 Závěr 
Práce popisuje základní poznatky o Jihlavě a analyzuje základní problémy. Mezi největší nedostatky 

patří špatný stav infrastruktury (malé poloměry směrových oblouků, velké ojetí kolejnicových pásů, 

zastaralé uspořádání nástupišť a výpravních budov) či nevhodně řešené železniční přejezdy. Některé 

z uvedených problémů se již plánuje vyřešit pomocí rekonstrukcí. Větší otázky, jako je například 

elektrizace trati číslo 240, či celkové zrychlení jízdních dob, je zatím v raných fázích řešení. Dne 
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13.8.2021 proběhla osobní návštěva Jihlavy, kde byly pořízeny některé z výše uvedených fotografií a 

zároveň bylo možné vidět, jaká je situace v realitě. Výstavba VRT a její začlenění do uzlu Jihlava bude 

dosti nákladné, což dokazuje plánované řešení trianglu či výstavbu zcela nové tratě, která povede 

kolem silnice I/38. K tomuto řešení bude zapotřebí zcela rekonstruovat uzel Jihlava město, do které 

bude trať zaústěna. Provoz ve stanice Jihlava, navzdory této změně, bude značně omezený a nebude 

mít jíž takový význam jako je tomu dnes. Lepší spojení a obslužnost nabídne i vybudování zcela nového 

terminálu v městské části Pávov. Pro celkové řešení Jihlavy je výstavba VRT nevyhnutelná i přes riziko 

velkých investičních nákladů. 
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