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Dostává se Vám do rukou projektová práce s názvem Analýza tratí SŽDC 070 a 071, která 

vznikla v rámci projektu Železniční síť České republiky a Evropy pod vedením Ing. Tomáše 

Javoříka a Ing. Lukáše Týfy. Projekt spadá pod ústav K612, na této práci spolupracoval Martin 

Koudelka a Michal Malý. 

Jak již název této práce napovídá, analýze byly podrobeny úseky 2 různých tratí a 

nepřijde nám vhodné je míchat v tomto dokumentu dohromady, ať už z důvodu různého 

významu nebo současného stavu tratí. Srovnání těchto tratí by proto rovněž nebylo relevantní. 

Pod tímto odstavcem proto najdete dva odkazy, které vás zavedou na obsah práce týkající se 

vámi požadované tratě. 
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Úvod 

 

Železniční trať č. 070 vede z Prahy do Turnova, od odbočky Skály směrem na 

Turnov je jednokolejná a neelektrifikovaná. V nákladní dopravě má význam spíše jako 

přístupová trať k hlavním koridorům, větší význam má v osobní přepravě. Pro osobní 

přepravu jsou na této trati využívány soupravy složené zpravidla z jednoho nebo dvou 

vozů Bdtn756 a jednoho tažného vozu 854. Situace je stejná u osobních, spěšných i 

rychlíkových vlaků. Zábrzdná vzdálenost na trati je 700m, nejvyšší traťová rychlost na 

úseku do Mladé Boleslavi je 90km/h. 

Základní jednotkou této části práce je úsek trati 070 Praha - Vysočany – Mladá 

Boleslav, hl.n. Počátečním bodem bylo zvoleno nádraží Praha - Vysočany především 

proto, že za touto stanicí (směr Mladá Boleslav) se nachází odbočka Skály, kde rozděluje 

právě trať 070 a 231. Konec zkoumaného úseku se nachází ve stanici Mladá Boleslav 

hl.n. s ohledem na kooperaci s analýzou trati 071 Nymburk – Mladá Boleslav hl.n. 

 V obecné rovině se tedy tato práce zabývá celým úsekem Praha - Vysočany – 

Mladá Boleslav hl. n. Pro detailní rozbory a analýzy však byly vybrány pouze dílčí úseky 

z celku, např. Všetaty – Mladá Boleslav hl. n. v návaznosti na analýzu trati 071, nebo 

Praha - Čakovice – Neratovice pro porovnání souběžné autobusové a železniční linky. 

Data o době jízdy IAD v celém dokumentu byla získána s pomocí 

maps.google.com, jízdní doba autobusových a vlakových spojů byla získána z idos.cz 

nebo z jízdních řádů jednotlivých dopravců. 
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Současné traťové poměry 

Rychlostní profil 

Zobrazený rychlostní profil platí v obou směrech. 

Vysvětlivky: 
∩ - oblouk nevyhovujícího poloměru 
P1 – nedostatečné nebo chybějící převýšení 
P2 – nedostatečná nebo chybějící přechodnice 
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 Jak můžeme vidět z uvedeného grafického znázornění rychlostního profilu trati 

070, v celém úseku je maximální dovolená rychlost nastavena na 90km/h. Výjimku tvoří 

některé konstrukčně nedokonalé úseky, omezující jsou především oblouky o příliš 

malých poloměrech, případně nevyhovující přechodnice a převýšení. Délka jednotlivých 

úseku s omezenou traťovou rychlostí oproti standardní 90km/h ani v jednom případě 

nepřesahuje 2km, v součtu se nicméně jedná o zhruba 12,2km, což je 18,5% celého 

zkoumaného úseku. Na zkoumané trati je 11 úseků se sníženou maximální rychlostí o 

průměrné délce 1,1km. Pokud vezmeme v potaz omezené akcelerační možnosti 

především nákladních souprav, výsledná průměrná rychlost se 90km/h nemůže ani 

přibližovat, ani pokud nebudeme brát v potaz jednokolejný provoz na většině trati. Tím 

se snižuje konkurenceschopnost železniční dopravy na zkoumané trase. Některá 

statistická data k dané problematice viz tabulka níže. 

 

Celková délka úseku 65,838km 100% 

Nejkratší úsek s maximální rychlostí nižší než 90km/h 0,194km 0,295% 

Nejdelší úsek s maximální rychlostí nižší než 90km/h 1,783km 2,708% 

Délka úseků s maximální rychlostí nižší než 90km/h 12,196km 18,524% 

Počet úseků s maximální rychlostí nižší než 90km/h 11  

Průměrná délka úseku s maximální rychlostí nižší než 
90km/h 

1,109km  

Nejkratší úsek s maximální rychlostí 90km/h 1,148km 1,744% 

 

Na základě tohoto zjištění bych doporučil zvážit rekonstrukci trati se zaměřením 

především na zmiňované úseky se sníženou maximální rychlostí. Nicméně vzhledem 

k zachování konkurenceschopnosti i do budoucna by bylo vhodné zvážit i zvýšení 

maximální rychlosti v celém úseku na 120km/h, příp. 160km/h. Částečné zdvojkolejnění 

je téměř nezbytné. 
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Izochrony 
 

 Celý traťový úsek s vyznačenými izochronami pěší dostupnosti si můžete prohlédnout 

v přiloženém souboru.  Hranice pěší dostupnosti byla zvolena 1km v extravilánu a menších 

obcích, naopak ve velkých městech s rozvinutým systémem MHD byla použita hranice pěší 

dostupnosti 600m, standartní pro páteřní kolejové systémy v těchto městech. Je brána v potaz 

nepřekonatelnost větších vodních toků, což rozlohu izochron v některých případech (např. 

Mladá Boleslav hl. n. a Krnsko) značně zmenšuje. 
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Interval [min] Interval [min] Interval [min]

Ranní 

špička

Dopolední 

sedlo

Odpolední 

špička Celodenně Celodenně Večer/noc

R3 MV 120 VS 120 MV 120 MV 120 - -

S3 MV 60 60 60 MV 120 MV 120 MV 90~120

351 L S 60 60-90 60-90 S VS S VS S 60-120

351 Č S 20 60-90 15~30 S 120 S 120 S 60-120

351 M S 10-20 60-90 15-30 S 60-90 S 60-90 S 60-120

351 H S 7,5-10 60-90 15-30 S 60-90 S 60-90 S 60-120

Typ 

vozu

Číslo 

linky

Pracovní den Sobota Neděle Všechny dny

Typ 

vozu

Interval [min]

Typ 

vozu

Typ 

vozu

Cestovní doba a náklady 

Pravidelné dojíždění v okolí Prahy 

Porovnaní linek S3 a 351 

Provozní parametry  

 

Vysvětlivky: 

MV … motorový vůz (vozy) nebo vlak (dieselová lokomotiva a přípojné vozy) 

S … autobusový standardní vůz 

L … spoj končí v zastávce Libiš, Spolana 4 (Neratovice) 

Č … spoj končí v zastávce Čakovičky 

M … spoj končí v zastávce Měšice 

H … spoj končí v zastávce Hovorčovice 

– … pravidelný časový rozptyl intervalu 

~ … průměrná hodnota intervalu nebo přibližné rozmezí intervalů 

 

 Intervaly jsou v oblasti mezi Neratovicemi a Měšicemi srovnatelné, blíže k Praze má už 

převahu autobusová linka č. 351. Právě v této oblasti jsou co nejkratší intervaly poměrně 

klíčové, resp. vyžadované. 
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Cestovní doba  

Stanice/zastávka Doba jízdy vlaku Odpovídající zastávka BUS Doba jízdy autobusu 

Praha - Čakovice 0 Nádraží Čakovice (x) 0 

Hovorčovice 4 Hovorčovice, U Kostela 9 

Měšice u Prahy 9 Měšice, Na Rejdišti 14 

Zlonín 11 
  Kojetice u Prahy 14 Kojetice 24 

Neratovice 19 Neratovice, žel.st. 30 

 

 

 

 Paralelní autobusová linka má z pravidla o polovinu delší jízdní dobu než linka S3 jedoucí 

po srovnatelné trase. To může skrývat velký potenciál v oblasti příměstské dopravy i vzhledem 

k tomu, že poptávka stále narůstá. 

 Do Neratovic míří i jiné autobusové linky s kratší cestovní dobou, nicméně 

v Hovorčovicích, Měšicích a v Kojeticích rychlejší alternativy neexistují. 
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Praha – Mladá Boleslav 

Porovnání druhů dopravy 
 

Praha – Vršovice  Mladá Boleslav hl. n. 

 Délka 
[km] 

Čas 
[h:mm] 

Cena [Kč] 

Vlak (R) 75 1:19 103 

IAD 61 0:53 90-305 

MHD + Bus 66 1:20 92 
 

Praha – Václavské náměstí  Mladá Boleslav – Komenského náměstí (centrum  centrum) 

 Délka 
[km] 

Čas 
[h:mm] 

Cena [Kč] 

MHD + Vlak (R) 74 2:03 146 

IAD 62 0:54 91-310 

MHD + Bus 64 1:26 84 

 

Údaje k dubnu 2012, všední den, dopravní špička, časově nejkratší možnost. 

Do ceny byly započítány i ceny lístků MHD, předpokládáme tedy, že cestující nemá 

předplacený kupon. 

Cena za přepravu osobním automobilem je spekulativní hned z několika důvodů. Je 

dokázáno, že většina lidí při nasedání do auta nepropočítává náklady, nepřemýšlí nad cenou 

tohoto způsobu dopravy. K tomu dochází většinou až na čerpací stanici. Pokud vezmeme v potaz 

menšinu, tedy jedince, kteří před cestou vypočítávají náklady a porovnávají s ostatními způsoby 

dopravy, opět narážíme na problém. Lidé zpravidla vypočítají, kolik je bude stát palivo na danou 

cestu, nepočítají však už s amortizací vozidla (tzn. opotřebení komponent). Ať už se jedná o 

pneumatiky, brzdové destičky, spojku, nebo samotný motor – zanášení usazeninami karbonu, 

zanášení chladící soustavy. Rovněž dochází ke snižování ceny vozidla pouhým naskakováním 

kilometrů na tachometru. Na druhou stranu uživatelé služebních automobilů k tomuto aspektu 

opravdu přihlížet nemusí. Pro naše potřeby se spokojíme s tvrzením, že takto podrobné 

propočty před jízdou provádí jen opravdu zanedbatelný počet lidí, proto náklady na amortizaci 

nebudeme brát v úvahu ani my. Zobrazený rozsah cen při cestě IAD je dán rozdílnou spotřebou 

současných vozidel. Jako dolní hranici jsem uvažoval cenu 1,5Kč/km. Této hodnoty jsou při 

opatrné jízdě schopny dosáhnout turbodieselové motory, například 1.9 s rotačním 

turbodmychadlem, konkrétně výkonové varianty 66kw a 81kw, typické pro Škodu Octavii první 

generace. Této ceny na km dosáhneme pak už jedině po přestavbě na alternativní pohon, tedy 

LPG, případně CNG. Hybridní pohony, elektromobily a další alternativní pohony jsem nebral 

v potaz, neboť k roku 2012 stále nemají dostatečné rozšíření. Jako maximální hranici jsem vzal 

hodnotu 5kč/km, se kterou se můžeme setkat u velkoobjemových nepřeplňovaných 

benzinových motorů. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že osobní železniční doprava ve zkoumaném úseku je 

konkurenceschopná pouze v případě, že start i cíl naší cesty leží v blízkosti železniční stanice 

nebo nádraží. I tak jsou však hodnoty železniční, autobusové i individuální automobilové 

dopravy velmi vyrovnané. 
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Přepravní proudy 

Centra dojížďky, dopravní proudy 
 

 Na zkoumané trase se nachází tři centra dojížďky s počtem dojíždějících přesahujícím 

1000 osob. Podle očekávání je to Praha, poté ještě Mladá Boleslav s cca 20 000 dojíždějícími a na 

třetím místě jsou Neratovice. Do ostatních obcí na trase nebyla překročena hranice dojížďky 

1000 osob.  

 Přes trať 070 nelze v rámci Středočeského kraje realizovat ani jeden dopravní proud nad 

500 osob.   

 

Mladá Boleslav 
 

 Do Mladé Boleslavi dojíždělo v roce 2001 20 655 lidí za prací, což ji staví do pozice 

největšího centra dojížďky středočeského kraje. Do tohoto centra směřuje hned šest proudů nad 

500 dojíždějících, avšak žádný není uskutečnitelný po trati 070. Průměrná doba dojížďky se 

ustálila na 36 minutách, což je nejdelší čas v rámci celého Středočeského kraje. Nevhodná poloha 

hlavního nádraží se na tomto faktu zřejmě podepsala jen minimálně, neboť vlakového spojení 

k dojíždění využilo pouze 3,9% dojíždějících. 

 

 

 

Dojížďka - modal split 

Autobus 

IAD 

vlak 

jiný 
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Význam osobní přepravy na trati 070 
 

 Z uvedených informací vyplývá, že trať nemá význam pro každodenní dojížďku na delší 

vzdálenosti za prací v rámci Středočeského kraje, která na jiných tratích může (a měla by) tvořit 

většinový podíl v osobní přepravě. Co se využitelnosti trati v osobní přepravě týká, nabízejí se 

mi zde 2 možné řešení většího rozsahu. 

1. Přeprava mezi centry dojížďky: Praha – (Neratovice - ) Mladá Boleslav 

2. Svoz z těsné blízkosti do center dojížďky (viz mapa) 

 

V druhém případě by byla velmi podstatná modernizace nádraží, viz níže. 
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Mladá Boleslav 
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Problémy zjištěné v terénu 

 

Cestovní doba Byšice – Mladá Boleslav hl.n. 
 

Cestovní doba námi sledované nákladní soupravy z Byšic do Mladé Boleslavi, hl. n. se 

pohybovala kolem 90 minut. Jedná se úsek dlouhý 29km. To znamená průměrnou rychlost nižší 

než 20km/h. 

 

Zabezpečovací zařízení 
 

 Na následujících přejezdech byla naměřena čekací doba pro účastníky silničního provozu 

delší než 10 minut: 

Všetaty (křížení s komunikací T. G. Masaryka) 

Kbely (ul. Semilská) 

Čakovice (ul. Cukrovarská) 

Měšice u Prahy (ul. Hlavní) 

To vrhá negativní světlo na železnici obecně, způsobuje to problémy v MHD (včetně 

problémů s návaznostmi) nebo autobusové dopravě (autobusy nabírají velká zpoždění).   

Dalším nedostatkem byl rozsvícený signál „volno“ ještě několik minut po průjezdu 

osobního vlaku. K této situaci došlo ve stanici Mladá Boleslav hl. n. a potencionálně (při sérii 

pochybení) by mohla vést k nehodě. 

V případě modernizace celé trati bych určitě doporučil i modernizaci zabezpečovacích 

zařízení. 
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Vize 

 
 V závěrečné části práce bych rád nastínil určité směry, kterými je možné se vydat ke 

zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Rekonstrukce trati, zahrnující zvýšení 

traťové rychlosti a částečné zdvojkolejnění, již byla nastíněna výše a proto se k ní již nebudu 

vracet. Tím nechci tento krok znevažovat, naopak, jednalo by se pravděpodobně o nejpřínosnější 

počin, nicméně chci dát prostor i méně obvyklým nápadům. V této části bych rád navrhl dílčí až 

lokální úpravy. 

Modernizace nádraží 
  

Základní krok k vyšší oblibě a propagaci železnice vidím v modernizaci nádraží. Vzorem 

může být nádraží ve Všetatech. 

Vzorové je parkoviště pro osobní automobily, rovněž přestupní vazba na BUS je z těch 

lepších. Vhodné by bylo rovněž zavedení úschovny zavazadel, ideální se jeví samoobslužná za 

vratnou minci. Zastřešená úschovna jízdních kol by rovněž našla využití. Další kapitolou je 

označení nádražní budovy – nápisem na budově a to i ze strany do ulice, nejen do nástupiště. 

Zásadním detailem bych nazval zavedení ukazatelů v širším okolí nádraží, a to svislých (dnes je 

již můžeme potkat), ale i vodorovných na povrchu komunikace (chodníku). Tento krok mi přijde 
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klíčový například v pražských Vysočanech – mnoho lidí se o tuto přestupní vazbu nezajímá už 

jen proto, že neví, kde přesně leží nádražní budova a jak se k ní dostat. Ukazatele od výstupu 

metra, zastávek BUS a TRAM by situaci dozajisté mohly zlepšit, přinejmenším by vedly 

k zamyšlení, že v oblasti nějaké nádraží opravdu je a zda by nebylo výhodné ho použít. Lepší 

značení by mohlo výrazně pomoci ve většině pražských a příměstských zastávek, tedy v úseku 

Praha – Vysočany až Neratovice. 

Pevně věřím tomu, že tyto úpravy s relativně nízkými pořizovacími náklady v každé 

stanici či zastávce by pomohly k dobré propagaci železnice a přílivu cestujících. 

Zbudování nových stanic 
  

Zastávka Rajská Zahrada 

 Stavba zastávky Rajská Zahrada s přestupní vazbou na metro B a autobusové linky 

pražské MHD je již několik let v návrhu, k uskutečnění zatím nedošlo. Z pohledu rozvíjení osobní 

dopravy na trati 070 je to velká škoda a nezbývá než doufat, že v dohledné době dojde 

k realizaci, vznikly by tak nové a časově nejméně náročné možnosti cesty mezi východním 

krajem a severovýchodním okolím Prahy. 

Mladá Boleslav centrum 

 Je na místě řešit nevhodnou polohu stanice Mladá Boleslav hl. n. z pohledu osobní 

dopravy. Centrum Mladé Boleslavi je ze směru od Prahy velmi špatně dostupné, neboť většina 

spojů nepokračuje do stanice Mladá Boleslav město. Jednou možností je zavedení železniční trati 

přímo do centra Mladé Boleslavi. Stavební  podmínky v dané lokalitě jsou obtížné, zejména kvůli 

současné zástavbě, velkému převýšení a řece Jizeře, nikoliv však nepřekonatelné. Jednou 

možností je zaústění kolejové trati pod zemský povrch do svahu mezi Staroměstským náměstím 

a řekou Jizerou, zakončené podzemní stanicí s výstupem na zmiňované Staroměstské náměstí. 

Stanice Letňany 

 Tento bod se dá považovat spíše za letmý nástin k zamyšlení. Tématem je rozvětvení 

trati 070 ve směru na Prahu za stanicí Praha-Čakovice a ukončení některých spojů v nově 

zbudované stanici Praha-Letňany, u které je kladen důraz na bezprostřední přestupní vazbu na 

pražskou MHD, tedy metro C a velké množství autobusových linek. Tato úprava by vyžadovala 

synchronizaci s autobusovou linkou č. 351 a zvýšení četnosti spojů v úseku Praha-Čakovice – 

Neratovice právě za pomoci nově přidaných spojů vyjíždějících z Letňan. Po této úpravě by se 

dal předpokládat zvýšený zájem cestujících, zvýšená četnost spojů by tedy byla na místě. 
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Analýza současného stavu 

 

Význam trati: 

 

 Trať 071 je významná především svojí vazbou na hlavní nákladní trať Kolín – Ústí 

nad Labem – Střekov na jižním konci a na závod Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav na svém 

severním konci. Společně s tratí 070 v úseku Mladá Boleslav – Všetaty tak představuje 

napojení této významné automobilky na páteřní železniční síť. Podíl železnice na 

přepravě hotových automobilů i automobilů v rozloženém stavu z podniku je vysoký – 

dosahuje 60%. Protože z kapacitních důvodů již není možné provádět tvorbu ucelených 

vlaků v areálu Škody Auto a.s., přistoupilo se k zavedení relačních vlaků jedoucích podle 

potřeby, které zásilky v menším počtu převážejí z areálu Škody Auto do stanice 

Nymburk seř.n., kde následně dochází k tvorbě ucelených souprav vlaků mířících do 

západní i východní Evropy. Z tohoto důvodu trať poptávané nákladní dopravě kapacitně 

nedostačuje, což vede k převádění zásilek na konkurující silniční dopravu. Cílem této 

práce proto je navržení revitalizace tratě, která umožní mj. zavedení pravidelných oken 

pro nákladní vlaky.  

 Pro osobní železniční dopravu existují na trati tři hlavní spádové stanice – Mladá 

Boleslav, Nymburk a Luštěnice. Obec Luštěnice měla k roku 2001 1380 obyvatel a svojí 

polohou zhruba v polovině trati je předurčena ke křižování vlaků. Stanice Dobrovice, 

Voděrady a Straky naopak vykazují nízký potenciál přepravní poptávky, což je dáno 

jejich polohou mimo obec nebo příliš nízkým počtem obyvatel přilehlé obce. Obě 

navrhované varianty tuto skutečnost zohledňují úpravou zastavovací politiky na trati. 

Na trati jsou vedeny rychlíky osy Kolín – Rumburk a osobní vlaky osy Mladá Boleslav 

hl.n. - Nymburk hl.n. 
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Popis trasy: 

 

 Trasa začíná ve stanici Nymburk hl. n., kde je umožněno větvení do osobního 

a vjezdového nádraží. Do stanice ústí tratě 060 od Poříčan, 071 od Mladé 

Boleslavi, 061 od Křince a trať 231 od Kolína a Lysé nad Labem. Po výjezdu ze 

západního zhlaví stanice Nymburk hl.n. podchází trasa mimoúrovňově 

kolejovou spojku Nymburk město - Veleliby určenou především pro nákladní 

dopravu. 

 Stanice Veleliby má pět dopravních kolejí, čtyři úrovňová nástupiště, jednu 

kusou manipulační kolej a je do ní zaústěna vlečka z místího zemědělského 

podniku. Po opuštění stanice Veleliby dochází k rozvětvení na směry Mladá 

Boleslav a Křinec. 

 Následují zastávky Straky a Všejany. 

 Žst Čachovice má dvě dopravní koleje s úrovňovými nástupišti, tři 

manipulační koleje a nepoužívanou vlečku do areálu Automot a.s. 

 Žst Luštěnice má dvě dopravní koleje s úrovňovými nástupišti a dvě 

manipulační koleje. 

 Zastávka Voděrady.  

 Žst Dobrovice má pět dopravích kolejí a tři úrovňová nástupiště, dvě 

manipulační koleje a zaústění vlečky z cukrovaru. 

 Zastávka Nepřevázka. 

 Za zastávkou Nepřevázka trať klesá do údolí řeky Jizery, kterou překonává 

nově opraveným mostem. Za mostem již začíná zhlaví žst. Mladá Boleslav 

hl.n., která má devět dopravních kolejí, patnáct manipulačních kolejí a 

zaústění tří vleček. Ve stanici je rovněž areál depa. Do stanice ústí tratě 070 od 

Všetat a Turnova, 071 od Nymburka, 076 od Mělníka a 064 od Staré Paky. 
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Technické parametry trati: 

 

Třída zatížení: C3 (20t/náprava; 7,2t/m) 

Traťový radiový systém: Tesla TRS, analogový  

Traťové zabezpečovací zařízení: 

 

 

Traťové poměry: 

 

 

Zábrzdná vzdálenost na celé trati: 700m. 

úsek typ TZZ

Nymburk hl.n. - Čachovice poloautomatický blok – automatické hradlo bez oddílových návěstidel

Čachovice – Mladá Boleslav hl.n. telefonické dorozumívání

Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město poloautomatický blok – automatické hradlo bez oddílových návěstidel

Staničení Stanice Traťová rychlost* tam Traťová rychlost* zpět kritická místa

[km] [km/h] [km/h]

0,000 Nymburk hl.n. 40

0,529 70 R=353m

0,661 100 70 R=353m

3,062 Veleliby

6,511 Straky z.

9,493 80 100

9,821 Všejany z.

11,000 R=500m

11,333 R=500m

11,674 Čachovice

16,993 Luštěnice

19,040 Voděrady z.

21,388 Dobrovice

24,267 Nepřevázka z.

26,977 75 80 R=300m

27,497 80 75 R=300m

29,000 30 80 R=212m, přechodnice

29,372 40 30 R=212m, přechodnice

30,029 Mladá Boleslav hl.n.

* kromě lokomotiv kategorie C
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Provozní zatížení (GVD 2011/2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznámka:  

Většinu nákladních vlaků tvoří relační vlaky mezi vlečkou Škody MB a seřaďovacím 

nádražím Nymburk, kde dochází jak k tvorbě ucelených vlaků konsolidací se zásilkami 

ze závodů Kvasiny (Solnice) a Vrchlabí, tak k odstavování prázdných autovozů. 

 

 

 

 

 

Osobní doprava (pracovní dny)

Po-pá MB → NB NB → MB typ vozu k(s) k(ss)

Os 10 10 Dvouvozová řada 814, doplňovaná o 810, 854+Bdtn 1680 3780

R 5(po-čt),6(pá) 5(po-čt),6(pá) 854, Abfbrdtn, Btn 2059 -

Nákladní doprava

Po-ne MB → NB NB → MB poznámka

Nex 3, (4) 3 kontejnerové vlaky především do ruské Kalugy

ostatní N 24 18 započítány i spoje vypravované dle potřeby

Legenda

k(s)... Obousměrná hrubá teoretická kapacita os./den (sedící)

k(ss)... Obousměrná hrubá teoretická kapacita os./den (sedící+stojící)

Osobní doprava (víkend, svátek)

So-ne MB → NB NB → MB typ vozu k(s) k(ss)

Os 10 9 Dvouvozová řada 814, doplňovaná o 810, 854+Bdtn 1596 3591

R 6 6 854, Abfbrdtn, Btn 2376 -
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Demografické údaje území: 

 

 

Stav k 1.3.2001 

 

poznámka: 

Součástí této práce je příloha mapového podkladu s isochronami dostupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyjíždějící do práce vyjíždějící do školy počet obyvatel škola nemocnice

obec v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje

M.Boleslav 2253 530 927 389 136 794 44255 ANO ANO

Nepřevázka 109 4 8 39 0 2 321

Dobrovice stanice mimo dosah pěší docházky

Voděrady data nedostupná

Luštěnice* 504 12 21 54 9 7 1380 ANO

Vlkava* 110 44 8 46 11 2 423

Čachovice 205 42 22 25 18 5 742 ANO

Všejany 147 43 21 58 13 7 569

Straky stanice mimo dosah pěší docházky

Dvory** 159 22 23 48 23 8 518 ANO

Všechlapy** 146 29 21 79 9 14 560

Nymburk 993 416 877 249 156 333 14407 ANO ANO

* stanice Luštěnice je spádovou stanicí pro obce Vlkava a Luštěnice

** stanice Veleliby je spádovou stanicí pro obce Všechlapy a Dvory
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Směrovost dojížďky: 

 

 

 

poznámky: 

 Stanice Veleliby je rovněž obsluhována Os vlaky směr Křinec. 

 Zasávka Straky není ani dnes pro svoji nevýhodnou polohu obsluhována. 

 

Směrovost dojížďky

obec

Vyjížďka z obce za prací Vyjížďka z obce do škol

obec počet

Nepřevázka Nepřevázka 122 70.5 108 Mladá Boleslav 82 41 87.2

Dobrovice mimo isochrony dostupnosti

Luštěnice Luštěnice 539 72.7 480 Mladá Boleslav 372 71 34.5

Luštěnice Vlkava 164 71 147 Mladá Boleslav 62 59 93.7

Luštěnice suma Luštěnice 703 72 627 434 130 64.1

Čachovice Čachovice 270 68.5 240 Mladá Boleslav 118 50 47.6

Všejany Všejany 211 79.9 189 Mladá Boleslav 84 80 95.2

Veleliby Všechlapy 196 75.7 162 Nymburk 82 102 94.4

Veleliby Dvory 204 85 174 Nymburk 108 58 75.3

Veleliby suma Veleliby 400 80 336 190 160 84.9

Spádová 
stanice/zastávka

vyjíždějící 
zaměstnaní 

celkem

v % ze 
zaměst- 
naných 
celkem

vyjíždějící
denně

hlavní směr 
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Časová dostupnost center dojížďky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnižší doba dojezdu vlak bus IAD

z/do do/z [min] [min] [min]

Nymburk Luštěnice 18 20 – 34 15

Nymburk Mladá Boleslav 25 (R) / 37 (Os) 35 – 55 27

Luštěnice Mladá Boleslav 17 17 – 30 12

Vzdálenost vlak bus IAD

z/do do/z [km] [km] [km]

Nymburk Luštěnice 17 různá 18

Nymburk Mladá Boleslav 30 různá 30

Luštěnice Mladá Boleslav 13 různá 12
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Modal split dojížďky do Mladé Boleslavi a Nymburka:  

(! bez ohledu na směr příjezdu !) 

 

 

 

poznámky: 

 Nízký podíl železnice na modal-splitu dojížďky do Mladé Boleslavi je mj. dán 

nevýhodnou polohou místního nádraží oproti podstatně lepší dostupnosti 

autobusové dopravy v centru města. 

Dojíždějící denně za prací podle použitého dopravního prostředku

Cílová destinace
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Mladá Boleslav 31,714 10,705 1,107 1,121 8,281 2,319 78 1,023 230 574 275 66 3,574 2,158

Nymburk 14,358 1,960 1,924 37 3,794 901 109 2,180 88 426 21 71 2,347 395

Celkem Mladá Boleslav Nymburk Pozn.: nezapočítána kategorie "ostatní kombinace"

vlak 1747 2421

bus 11554 2407

IAD 10678 4804
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Výhledové plány SŽDC: 

zdroj: Ing. Karel Fridrich, SŽDC, Stavební správa západ, Praha 

 

 SŽDC předpokládá ve střednědobém období na trati 071 zvýšení kapacity pro 

nákladní dopravu spočívající ve stavbě nových výhyben Nepřevázka a Straky a v 

rekonstrukci stanic Čachovice, Luštěnice, Dobrovice a následně též Mladá Boleslav hl. n. 

na užitečnou délku kolejí 650 m. Celá trať by byla opatřena DOZ (dálkově ovládaným 

ZZ). 

 

 V současné době na této trati není žádná dokumentace schválena, existuje 

rozpracovaná studie proveditelnosti. 

 

 Případné další úpravy jako elektrizace, zvýšení rychlosti nebo dílčí 

zdvoukolejnění by případně mohly nastat v dlouhodobém horizontu jako součást 

zrychlování spojení Praha - Mladá Boleslav - Liberec, pokud by se ČR rozhodla takový 

záměr sledovat a pokud by k tomu chtěla využít stopu přes Milovice.  
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Variantní návrh revitalizace osobního  
i nákladního provozu na trati 071 

 

Navrhovaný provozní koncept (varianta 1): 

 

 Pro trať je v denním provozu navržen pravidelný hodinový takt rychlíků v obou 

směrech v osobní dopravě. Pro nákladní dopravu jsou navržena pravidelná hodinová 

okna rovněž v obou směrech. 

východiska, předpoklady: 

 U rychlíku vycházím z okrajových podmínek časových poloh současného 

rychlíku. 

 Předpokládám provoz těchto vozidel: 

 osobní rychlíková doprava: jednotky FLIRT 

 nákladní doprava: 1x řada 163, 1500t 

 Předpokládám celkovou elektrifikaci trati a zvýšení maximální dovolené rychlosti 

na: 

 

 Pro potřeby letmého křižování i křižování ve 

stanici navrhuji dva dvojkolejné úseky:  

 dvojkolejný úsek kolem Nepřevázky, jehož 

délka je limitována především existencí 

jednokolejného podjezdu pod R35 západně od 

Nepřevázky. 

 dvojkolejný úsek Veleliby – Čachovice 

úsek rychlost pozn.

z do [km/h]

boleslavské zhlaví žst. Nymburk Všejany (120)140 již dnes velkorysé vedení trati; 1 směrový oblouk; rychlík nestaví

Všejany Voděrady 120 rychlík v úseku pravidelně zastavuje, vyšší rychlost není nutná

Voděrady Nepřevázka (120)140 již dnes velkorysé vedení trati; 1 směrový oblouk; rychlík nestaví

Nepřevázka Ml.Boleslav 80 náročné směrové i sklonové poměry

podjezd Nepřevázka; zdroj: Mapy.cz 
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 Zvýšením rychlosti na trati a zavedením jednotek FLIRT dojde ke zkrácení 

cestovní doby rychlíku. Ušetřená doba bude využita k zastavování rychlíku v těchto 

stanicích: Všejany, Čachovice, Luštěnice, Voděrady a Nepřevázka. Tím se cestovní doba 

opět prodlouží na současných 25 minut a budou dodrženy okrajové podmínky v 

koncových stanicích. Dojížďka ze stanice Veleliby do Nymburka zůstane zachována 

osobními vlaky ze směru Křinec. Stanice Dobrovice a zastávka Straky vykazují nízký 

potenciál poptávky cestujících, zastavování v těchto stanicích je zrušeno. Veškeré osobní 

vlaky budou nahrazeny zastavujícími rychlíky v pravidelném taktu, osobní vlaky tedy 

mohou být zrušeny. 

 Grafikon byl vytvořen pro rychlost 120 km/h v úseku mladoboleslavské zhlaví 

žst. Nymburk – Nepřevázka a 80 km/h v úseku Nepřevázka – Mladá Boleslav s 5-10% 

přirážkou k cestovním dobám, předpokládá tedy jistou rezervu v cestovních dobách. Pro 

další zvýšení stability provozu však navrhuji zavedení rychlosti 140 km/h v úsecích, kde 

rychlík nepředpokládá zastavování (viz tabulka výše). Shodou okolností jsou tyto úseky 

již dnes poměrně velkoryse trasovány, tudíž zvýšení i na tuto rychlost nepovede k 

neúměrně zvýšeným nákladům rekonstrukce. 

 

 V nočním provozu uvažují dvě okna pro nákladní vlaky v hodinovém taktu v obou 

směrech. 
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Návrh grafikonu (varianta 1) 

 

denní provoz 
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noční provoz 
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Navrhovaný provozní koncept (varianta 2): 

 

 Ve variantě č. 2 uvažuji kompletní zdvojkolejnění trati s výjimkou úseku od 

Nepřevázky po Mladou Boleslav hl.n. (důvodem je opět nadjezd R35). Tato varianta 

umožňuje zachování jak vlaků osobní dopravy, tak rychlíkových spojů, tak zavedení 

hodinových oken pro nákladní dopravu. Osobní vlaky, rychlíky i nákladní vlkay jezdí v 

hodinovém taktu v konfiguraci rychlík-nákladní vlak-osobní vlak. Cestovní doba rychliku 

je zkrácena z 25 na 18 minut, osobního vlaku z 37 na 27 minut.  Pro zkrácení následného 

mezidobí mezi rychlíkem a nákladním vlakem jsou uvažována nová oddílová návěstidla 

(návěstidlo 0 – 3 v tabulce níže). Návrhové rychlosti jsou patrné z tabulky (viz níže). 

 

 

Staničení vč. nových odd. návěstidel pro kratší mezidobí mezi R a Nex (varianta 2) 
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Návrh grafikonu (varianta 2) 

 

Návrhové rychlosti (varianta 2) 
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Srovnání variant: 

 

 

Pro variantu č.1 hovoří: 

 nižší investiční náklady na rekonstrukci 

 pouze částečné zdvojkolejnění 

 nižsí provozní náklady osobní dopravy 

 stejný rozsah obsluhy jako dnes, ovšem méně výkonů 

 

Proti variantě č.1 hovoří: 

 stabilita provozu vyžaduje vysoké nároky na dodržování jízdního řádu 

 absence vlaků Os, nezrychlení cestovní doby R 

 

Hlavní znak varianty č.1:  

 kapacita trati šita na míru poptávky = v dlouhodobém horizontu možné další 

zkapacitnění 
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Pro variantu č.2 hovoří: 

 vyšší stailita provozu 

 celkové zdvojkolejnění (kromě úseku Nepřevázka – Mladá Boleslav hl.n.) 

 zachování vlaků Os i R, zrychlení cestovních dob obou Os i R 

 stejný rozsah obsluhy jako dnes 

 

Proti variantě č.2 hovoří: 

 vyšší investiční náklady 

 celkové zdvojkolejnění 

 vyšší provozní náklady 

 dvojnásobek výkonů v osobní dopravě při stejném rozsahu obsluhy jako ve 

variantě č.1 

 

Hlavní znak varianty č.2:  

 kapacita trati umožňuje v budoucnu přidat další vlaky bez většího zásahu do trati 
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Zdroje 

 

 Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=90&potvrd=Zobrazit+tabulk

u&go_zobraz=1&cislotab=OB035_OK.37&vo=tabulka&verze=0&voa=tabulka&str

=tabdetail.jsp 

 http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/p/13-2146-04 

 http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/t/C8004BAE0B/$File/kap_2_8.pdf 

 Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji (na základě výsledků SLDB 2001)  

 A. 4. Vyjíždějící a hlavní směr vyjížďky podle obcí 

 A.13. Dojíždějící denně za prací podle použitého dopravního prostředku 

 jízdní doby IDOS 

 plánovač tras Mapy.cz 

 software FahrplanBearbeitungsSystem (FBS) 

 

 

 

 


