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Abstrakt  

Práce se zabývá prověřením možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Tábor – 

Milevsko. Zvýšení rychlosti je posuzováno s návazností na výhledový grafikon vlakové 

dopravy. Finální řešení je navrženo s co největší efektivitou vynaložení finančních 

prostředků. Přihlídnuto je k omezením rychlostí v místech železničních přejezdů, poloh 

návěstí apod.  

  
Klí čová slova 

Zvýšení rychlosti, geometrické parametry koleje, převýšení, železniční přejezdy, 

návěstidla, grafikon vlakové dopravy  

  
  
  
Abstract 

The work deals with exploring the possibilities of increasing speed for the Tábor – 

Milevsko railway section. Speed increasing is considered with sequence to perspective 

train traffic diagram.The final solution is designed to maximize efficiency of expending 

funds. In the result is brought into account the speed limit on railway crossings, signals, 

etc.  
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Použité zkratky a vysvětlivky 

BK Bezstyková kolej 

ČD České dráhy, a. s. 

D Převýšení koleje [mm] 

Dn Doporučené převýšení [mm] 

Dnové Navržená hodnota nového převýšení [mm] 

GPK Geometrické parametry koleje 

GDPR Graf dynamického průběhu rychlosti 

GVD Grafikon vlakové dopravy 

I Nedostatek převýšení [mm] 

Inové Nedostatek převýšení pro nově navržený stav [mm] 

I130 Nedostatek převýšení pro V130 [mm] 

∆I Náhlá změna nedostatku převýšení [mm] 

Lk Délka krajní přechodnice [m] 

LD Délka krajní vzestupnice [m] 

n Součinitel strmosti vzestupnice [-] 

nI Součinitel strmosti přechodnice [-] 

nI nové Součinitel strmosti přechodnice pro nově navržený stav [-] 

nnové Součinite strmosti vzestupnice pro nově navržený stav [-] 

R Poloměr kružnicového oblouku [m] 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

V Rychlost [km/h] 

Vnové Rychlost pro nově navržený stav [km/h] 

V130 Rychlost s využitím nedostatku převýšení 130 mm [km/h] 

Vmax teor Maximální teoretická rychlost pro daný poloměr [km/h] 

∆V Zvýšení rychlosti [km/h] 

xI Podíl součinitele strmosti přechodnice a rychlosti [-] 

xI nové Podíl součinitele strmosti přechod. a rychlosti pro nově navržený stav [-] 

xInové130 Podíl součinitele strmosti přechodnice a rychlosti pro V130 [-] 

xn Podíl součinitele strmosti vzestupnice a rychlosti [-] 
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xn nové Podíl součinitele strmosti vzestup. a rychlosti pro nově navržený stav [-] 

xnnové130 Podíl součinitele strmosti vzestupnice a rychlosti pro V130 [-] 

Zeleně vybarvené hodnoty v tabulkách znamenají splnění daného parametru v mezních 

hodnotách, oranžově v maximálních/minimálních. Pokud je v tabulce číslo oblouku 

uvedeno ve formátu XX.X, číslo za tečkou znamená výpočet hodnot pro přechodnici 

s pořadovým číslem X. Pokud je číslo pouze ve formátu XX znamená to, že oblouk je 

symetrický a hodnoty jsou pro obě přechodnice stejné. 

V tabulkách a vzorcích je vždy uvedena pouze hodnota Lk, hodnota LD není udávána, 

protože v případě, že je vzestupnice vložena, její délka je shodná s délkou přechodnice. 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je navrhnout zvýšení traťové rychlosti v úseku Tábor – 

Milevsko v návaznosti na výhledový jízdní řád k roku 2020. Zvýšení rychlosti je 

sledováno ve třech základních variantách: 

• se zachováním stávajících GPK 

• se změnou převýšení 

• s využitím nedostatku převýšení až 130 mm 

Pro každou z výše uvedených variant bude vypracován graf dynamického průběhu 

rychlosti pro definované typy vlaků. Výsledná podoba návrhu zvýšení traťové rychlosti 

pak bude odvozena s ohledem na jízdní doby, kterých je potřeba dosáhnout pro zajištění 

přípojných vazeb a zároveň s ohledem na efektivní využití investičních nákladů. 
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1 Železniční trať Tábor – Ražice 

1.1 Historie 

Železniční trať Tábor – Milevsko byla vybudována v letech 1886 – 1889 jako součást 

Českomoravské transverzální dráhy vedoucí z Domažlic přes Klatovy, Písek, Tábor, 

Jihlavu, Brno, Veselí nad Moravou až do slovenské Trenčianské Teplé. Železnice měla 

jako svůj hlavní cíl propojit důležitá regionální centra, což je patrné z jejího směřování 

východ – západ, na rozdíl od dříve stavěných, jež vykazují orientaci především na 

Vídeň (Prahu). Celá dráha (Domažlice – Trenčianská Teplá) byla postavena za pouhých 

pět let, takto rychlý postup výstavby umožnilo zjednodušené projektování dle norem 

platných pro místní dráhy. Toto méně komplikované řešení si však v dnešní době vybírá 

svou daň. Úsek Tábor – Milevsko sice leží v rovinaté krajině a zde vyprojektovaná 

dráha má poměrně dobré směrové parametry, avšak úpravou a zvýšením rychlostního 

profilu by se stala významně konkurenceschopnější nejen s dopravou autobusovou, ale 

i individuální automobilovou. 

1.2 Výhledová koncepce GVD 

Železnice Tábor – Písek – Ražice spojuje druhé a třetí (Tábor, Písek) největší město 

Jihočeského kraje. Mezi těmito dvěma městy leží téměř devítitisícové Milevsko, které 

vykazuje silné přepravní proudy oběma směry. V současném stavu jsou vedeny osobní 

vlaky v neúplném dvouhodinovém taktu v celé relaci. Od nich je v Ražicích zajištěn 

přestup směrem na Strakonice, Plzeň a opačně. V Táboře je pak zajištěna návaznost 

na Prahu a České Budějovice. 

Jedna z variant výhledového GVD pro rok 2020 (po kompletním dokončení čtvrtého 

tranzitního koridoru) zpracovaná společností IKP Consulting počítá s přesunem 

taktového přestupního uzlu v Táboře na 30. minutu (stávající v minutu 00). Toto řešení 

si vyžádá i úpravu a posunutí odjezdů regionálních vlaků vycházejících a končících 

v uzlu Tábor, tedy i vlaků směr Milevsko. Důsledkem této změny je rozvázání přípojů 

v Ražicích na rychlíky do Plzně, alternativně nevychází ani přípoje na osobní vlaky 

směr Horažďovice. Tímto řešením sledovaná relace výrazně přijde o jeden 



13 

z významných přepravních proudů. Tato bakalářská práce má za cíl ověřit možnost 

zkrácení jízdní doby v úseku Tábor – Milevsko, v případě podobného zpracování i pro 

úsek Milevsko – Ražice, by bylo možné stanovit celkovou úsporu jízdních dob 

a následně posoudit reálnost zachování přestupů na rychlíky z/do Plzně i v případě 

přesunu taktového uzlu v Táboře na 30. minutu. Zkrácení jízdní doby lze řešit pomocí 

změny rychlostního profilu tratě, vynecháním méně využívaných zastávek, nasazením 

moderních vozidel s dobrou akcelerací nebo vzájemnou kombinací těchto metod. Jak 

vyplývá z obrázku (Obr. 1) jízdní dobu by bylo nutné zkrátit na cca 1 hodinu a 4 

minuty (současný nejrychlejší vlak urazí tento úsek za 1 hodinu a 13 minut obsluhuje 

však pouze stanice Milevsko, Písek město a Písek) 

 

Obr. 1: Výhledová koncepce GVD 

2 Současný stav 

Šestadvacetikilometrový úsek jednokolejné neelektrifikované tratě vychází z uzlové 

stanice Tábor ležící se na čtvrtém železničním tranzitním koridoru a končí ve stanici 

Milevsko. Na trase je celkem 35 směrových oblouků s nejmenším poloměrem 

280 metrů. Největší podélný sklon v km 17, 967 – 18, 238 činí 14‰. Ve sledovaném 

úseku se nachází několik mostů a propustků, mezi největší patří dva kamenné viadukty 

v km 3,291 a 21,513. Dráha prochází dvěma stanicemi (Balkova Lhota a Božejovice), 
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jednou zastávkou s nákladištěm (Sepekov) a třemi zastávkami (Nasavrky, Meziříčí 

a Padařov). Na trati je celkem 21 přejezdů, z toho dvanáct je zabezpečeno pouze 

výstražnými kříži (km 4,992; km 7,372; km 10,991; km 14,451; km 14,472; km 19,264; 

km 20,129; km 21,286; km 21,944; km 23,011; km 23,969; km 25,273), tři jsou trvale 

uzamčeny (km 9,465; km 12,062, km 15,447), dva jsou vybaveny závorami místně 

ovládanými ze stanice nebo závorářského stanoviště (km 16,707; km 23,340) 

a světelnou signalizací jsou vybaveny čtyři přejezdy (km 5,770; km 10,188; km 11,765; 

km 13,713). 

Železniční svršek je tvořen pražci SB 5, SB 3, dvoublokových DZP10 a pražců 

z měkkého dřeva, které jsou uloženy do kolejového lože ze štěrku. Kolejnice tvaru S 49 

a T jsou v drtivé většině případů upevněny na rozponových podkladnicích. Bezstyková 

kolej byla zřízena cca od km 3,5 téměř ve všech přímých a ve všech obloucích 

s poloměrem nad 410 metrů. Odvodnění je zajišťováno podélnými příkopy, které však 

nejsou vybudovány v celé délce řešeného úseku. 

Celá trať je v  poměrně dobrém stavu. Kolejové lože je v některých místech čisté, 

v některých naopak poměrně zarostlé. I přesto, že odvodnění není zřízeno v celé délce 

úseku, pochůzkou bylo objeveno pouze jedno blátivé místo cca v km 12,400, které je 

způsobeno nedostatečným odvodněním. V oblouku v km 2,515 – 2,858 vykazuje vnitřní 

kolejnice poškození převalky, jež je způsobeno přebytkem převýšení. K rozvinutí 

tohoto defektu došlo pravděpodobně v souvislosti s přesunutím vjezdového návěstidla 

žst. Tábor směrem k Balkově Lhotě, což může snižovat rychlost vlakových souprav 

přijíždějících k případné omezující návěsti. Na mostním objektu v km 12,831 byl 

objeven kolejnicový styk. Výhybka v km 25,901 je v oblouku s převýšením 104 mm 

což neodpovídá současným normám (pozn. nachází se již mimo šetřený úsek). 

Železniční přejezdy v km 12,062 a km 15,448 nejsou vybaveny ani výstražnými kříži, 

odhadem také přejezdy v km 7,372 a km 25,723 nesplňují rozhledové poměry a měly by 

být doplněny dopravní značkou P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. Zabezpečení většiny 

přejezdů nevyhovuje současné legislativě (přes přejezd zabezpečený pouze výstražnými 

kříži lze povolit maximální traťovou rychlost 60 km/h). Případná rekonstrukce nebo 

modernizaci traťového úseku vyvolá nezávisle na případném zvýšení rychlosti nutnost 

vybavit přejezdy odpovídajícím typem zabezpečovacího zařízení. V opačném případě 
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by bylo nutné přes tyto přejezdy snížit traťovou rychlost. Přejezdům bude věnován větší 

prostor v kapitole 3.2.3. 

GPK byly ověřeny (viz Tabulka 1), veškeré parametry pro současný stav vyhověly. 

Mimo hodnoty uvedené v tabulce byla také ověřena ∆I (∆I lim = 85 mm) pro oblouky č.: 1; 

9; 11; 22 a mezi na sebe navazujícími oblouky 1 a 2. Hodnoty pro stávající rychlost 

vyhověly. Pro oblouky R < 290 m (č.: 8; 25; 26; 27; 29; 30) je snížena hodnota  

 Dmax ≤ (R – 50)/1,5   (1) 

 Tato podmínka je splněna. Veškeré délky mezipřímých a kružnicových částí oblouků 

vyhověly na hodnotu Llim = 20 m. Poloměry výškových oblouků ověřeny nebyly 

(hodnoty nezjištěny). Délky úseků s konstantním sklonem mají být Ln,lim = 4.V, 

respektive Ln,min = 200 m, mezní podmínka splněna není, minimální však 

ve výjimečných případech také ne. Pro rychlost V ≤ 80 km/h norma striktně nepožaduje 

dodržení této hodnoty, stav je tedy vyhovující. 

Použité vzorce: 

 � = ��,� ��
	 − � (2) 

 � = � ∙��
�  (3) 

 �� =  �
� (4) 

 ��  =  � ∙��
�  (5) 

 �� =  ��
�  (6) 
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Tabulka 1: Kontrola parametrů stávajícího stavu 
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3 Zvýšení rychlosti na stávajícím stavu 

3.1 Předpoklady 

Zvýšení rychlosti na stávajícím stavu vychází z předpokladu, že se plně využijí 

nedostatky převýšení I a mezní hodnoty strmosti vzestupnic (přechodnic) n, které 

za stávajícího stavu nejsou plně využity. Tento způsob nevyžaduje žádnou úpravu GPK, 

takže náklady na jeho realizaci jsou prakticky nulové. 

Maximální rychlost je zvolena 100 km/h z důvodů dodržení stávající zábrzdné 

vzdálenosti (700m) a nutnosti použití vyššího typu vlakového zabezpečovače 

při rychlostech nad 100 km/h. 

Výpočet byl proveden stejným způsobem jako kontrola stávajícího stavu, pouze 

v příslušných vzorcích byla použita nová rychlost. 

3.2 Omezující prvky 

3.2.1 Omezující prvky vyplývající z geometrie  

Náhlá změna nedostatku převýšení mezi oblouky 1 a 2 vyhoví na rychlost 75 km/h 

v mezních hodnotách. V oblouku 9 vyhoví rychlost 95 km/h na mezní parametry. Je 

možno zde v maximálních hodnotách navrhnout rychlost 100 km/h s maximálními 

hodnotami náhlé změny nedostatku převýšení (∆I = 87 mm, ∆I lim = 85 mm, 

∆Imax= 100 mm). Oblouky bez přechodnic (vzestupnic) číslo 11 a 22 vyhoví na náhlou 

změnu nedostatku převýšení v mezních hodnotách. 

Omezující prvky vyplývající z výškového řešení jsou řešeny až v konečném návrhu. 

3.2.2 Mostní konstrukce 

Mostní konstrukce by při zvýšení rychlosti byly namáhány většími dynamickými silami. 

Posudky mostních konstrukcí však nejsou předmětem této bakalářské práce a musely by 

být udělány dodatečně. 
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3.2.3 Přejezdová zařízení 

Jak již bylo výše zmíněno, všechny přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži 

nevyhovují ani dnešní legislativě, bylo by tedy nevyhnutelné je zabezpečit přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením, trvale uzamknout nebo zrušit. Přejezdy zabezpečené 

světelnou signalizací je v případě zvýšení rychlosti nutné upravit tak, aby byla dodržena 

přibližovací vzdálenost. Cena takovýchto úprav by však nemusela být nijak závratná, 

protože na celé trati Tábor – Písek je plánováno vybudování dálkového řízení, což si 

stejně vyžádá rekonstrukci starších typů přejezdů. Přejezdy ovládané místně 

navrhovanému stavu vyhovují, i když se dá předpokládat, že díky rekonstrukci 

zabezpečovacího zařízení budou nahrazeny. V následujících řádcích bude ke každému 

přejezdu navrženo řešení, které vychází z osobní pochůzky a místních poměrů 

vyčtených z map. 

km 4,992 (P6236)   zabezpečen výstražnými kříži, málo využívaný, zvážit možnost 

zrušení (nebližší přejezd 800m), případně trvalé uzamčení 

km 5,770 (P6237) zabezpečen světelnou signalizací, nutná pouze úprava z důvodu 

dodržení předzváněcí doby 

km 7,312 (P6238) používaný, nutné dovybavit zabezpečovacím zařízením 

km 9,465 (P6239) trvale uzamčen, stav vyhovující i po rekonstrukci 

km 10,188 (P6240) zabezpečen světelnou signalizací, nutná pouze úprava z důvodu 

dodržení předzváněcí doby 

km 10,911 (P6241) zabezpečen výstražnými kříži, zvážit možnost zrušení (dobře 

přístupný podjezd vzdálen 200 m), jinak vybavit zabezpečovacím 

zařízením 

km 11,765 (P6242) zabezpečen světelnou signalizací, nutná pouze úprava z důvodu 

dodržení předzváněcí doby 

km 12,062 (P6243) nevyužívaný, zarostlý, nepojížditelný, trvale uzamčený, vhodný 

ke zrušení 

km 13,713 (P6244) zabezpečen světelnou signalizací, nutná pouze úprava z důvodu 

dodržení předzváněcí doby 
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km 14,451 (P6245) zabezpečen výstražnými kříži, zvážit možnost zrušení (dobře 

dostupný přejezd v km 14,742 vzdálen cca 300 m), jinak vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 14,742 (P6246) zabezpečen výstražnými kříži, zvážit možnost zrušení (dobře 

dostupný přejezd v km 14,451 vzdálen cca 300 m), jinak vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 15,448 (P 6247) trvale uzamčen, nutné doplnit výstražné kříže – chybí, jinak stav 

vyhovující 

km 16,707 (P6248) se závorami, dálkově ovládaný ze žst. Božejovice, stav vyhovující 

i po rekonstrukci 

km 19,284 (P6249) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, nutné vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 20,129 (P6250) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, nutné vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 21,286 (P6251) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, nutné vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 21,944 (P6252) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, nutné vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

km 23,011 (P6253) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, možnost zrušení – 

nejbližší dobře dostupný přejezd 350 m (tento přejezd se však 

nachází přímo v obci, malá pravděpodobnost, že by zrušení bylo 

schváleno), jinak nutné vybavit zabezpečovacím zařízením 

km 23,340 (P6254) se závorami, místně ovládaný ze stanoviště závoráře 

v zast. Sepekov, stav vyhovující i po rekonstrukci 

km 25,723 (P6265) zabezpečen výstražnými kříži, používaný, nutné vybavit 

zabezpečovacím zařízením 

3.2.4 Návěstidla 

Návěstidla vyhovují navrhovanému stavu, neboť navržená rychlost je do 100 km/h 

včetně, což si vyžaduje zábrzdnou vzdálenost 700 m, která je již nyní dodržena. 

V případě zavedení dálkového řízení se dá předpokládat výměna návěstidel, avšak 

umístění a tedy zábrzdnou vzdálenost by to nemělo změnit. 
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Tabulka 2: Hodnoty navržených parametrů při zvýšení rychlosti bez změn GPK 
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Obr. 2: Graf průběhu rychlostí pro zvýšení rychlosti se zachováním GPK
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4 Zvýšení rychlosti úpravou převýšení koleje 

4.1 Předpoklady 

Zvýšení rychlosti pomocí úpravy převýšení vychází z předpokladu, že v obloucích není 

využita limitní, případně maximální hodnota převýšení koleje. Hodnota nového 

převýšení se navrhla pokud možno nejblíže hodnotě doporučené. Dále se musela 

přepočítat strmost vzestupnic, která tímto krokem vzrostla. V určitých případech proto 

také nebyla dodržena hodnota převýšení blížící se Dn, ale nižší, což má pozitivní dopad 

na strmost vzestupnic. 

Náklady na takovou úpravu by neměly nijak výrazně převýšit ceny běžné údržby 

s podbitím, navýšení způsobí pouze nutná dosypávka štěrku. Maximální rychlost je 

volena 100 km/h z výše uvedených důvodů. 

Výpočet byl proveden podobným způsobem jako v předchozích kapitolách. Hodnota D 

pro oblouky s poloměrem do 290 m byla navržena tak, aby splňovala podmínku 

ve vzorci (1). Pro oblouky na sebe navazující bodem obratu byl použit vztah 

  
��
��  =  ���

��� (7). 

Další použité vzorce: 

 ���� ���� =  �(�!"#$ �%&' )∙	
��,�   (8) 

 �� =  ),� ∙��
	  (9) 
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4.2 Omezující prvky 

4.2.1 Omezující prvky vyplývající z geometrie  

Pro oblouky 1 a 2 byla navržena rychlost 80 km/h, která vychází z budoucí konfigurace 

po dostavbě 4. tranzitního koridoru. Ostatní oblouky bez přechodnic byly navrženy tak 

aby náhlé změně nedostatku převýšení vyhověly v mezních hodnotách. Pouze v oblouku 

č. 9 je navrženo ∆I = 87 mm (∆I lim = 85 mm; ∆Imax = 100 mm). 

Omezující prvky vyplývající z výškového řešení jsou řešeny až v konečném návrhu. 

4.2.2 Mostní konstrukce 

Viz kapitola 3.2.2 

4.2.3 Přejezdová zařízení 

Vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení rychlosti nad 60 km/h dochází k totožné 

situaci jako v kapitole 3.2.3 

4.2.4 Návěstidla 

Viz. 3.2.4 
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Tabulka 3: Hodnoty navržených parametrů při zvýšení rychlosti pomocí změny převýšení 
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Obr. 3: Graf rychlosti pro zvýšení změnou převýšení 
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5 Zvýšení rychlosti s využitím nedostatku převýšení 130 mm 

5.1 Předpoklady 

Z důvodů obavy, že ani přes úpravu převýšení nebude dosaženo kýžené jízdní doby, je 

v této práci posouzena ještě varianta s nedostatkem převýšením až 130 mm. Tuto 

rychlost mohou využívat moderní motorové jednotky a vozy, které by v horizontu roku 

2020 mohli být na této trati provozovány. 

Využití V130 však klade větší nároky na konstrukci železničního spodku a svršku. Dle 

normy je nutná bezstyková kolej, avšak předpis SŽDC (ČD) S3 je výrazně přísnější. 

V možnostech našeho pozorování na místě byly tyto podmínky: 

• zřízená BK, 

• dodržení minimálních vzdálenosti otvorů od svarů, 

• nepřítomnost upevnění s rozponovými podkladnicemi, žebrovými 

podkladnicemi ŽT, žebrovými podkladnicemi se svěrkami ŽS3, 

• konstrukce železničních přejezdů. 

Z pochůzky bylo zjištěno, že žádný úsek tratě neodpovídá těmto podmínkám, především 

na absolutní většině délky tratě jsou rozponové podkladnice, dále namátkově 

nevyhovovaly vzdálenosti otvorů od svarů, konstrukce železničních přejezdů a ani 

bezstyková kolej nebyla zřízena ve všech žádoucích místech. 

V případě, že by bylo potřeba využít rychlosti V130, bylo by nutné vyměnit kolejový rošt 

v daných obloucích. Zároveň je v nejpalčivějších místech navrhnuto i prodloužení 

vzestupnic (přechodnic), protože v případě pokládky nového kolejového roštu by neměl 

být problém na vytipovaných místech posun osy koleje v řádech centimetrů. 

V nyní posuzovaném stavu je navrženo využití V130 v co možná největším rozsahu, 

avšak není předpokláno, že po zpracování grafů dynamického průběhu ryhlosti bude 

nutné využívat rychlost V130. V konečném návrhubudou případně navržena místa místa 

s největším propadem rychlosti, kde by mělo zřízení nového kolejového roštu  a využití 

V130 nejvyětší efekt. Cena takovýchto úprav je již výrazně vyšší, ale je možné využít 
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recyklovaný materiál, který investici zlevňuje. Tato kapitola již částečně přesahuje 

zadání, ale je asi poslední možností, jak zkrátit jízdní doby bez nutnosti budování 

rozsáhlých přeložek. 

5.2 Omezující prvky 

Viz kapitola 4.2 
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Tabulka 4: navržený parametrů při zvýšení rychlosti s využitím V130 
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Obr. 4: Graf rychlosti pro zvýšení s využitím V130
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6 Graf dynamického průběhu rychlosti a výpočet jízdních 

dob 

Po konzultaci se zaměstnancem SŽDC Ing. Rudolfem Mrzenou, Ph.D. byly v programu 

KANGO-GVD sestaveny grafy rychlostí a jízdní doby jednotlivých vlaků pro každou 

variantu včetně stávajícího stavu. Rychlostní profil byl stanoven pro motorový vůz řady 

ČD 841 výrobce Stadler Rail. Výpočet navíc zahrnoval dva typy vlaků, osobní vlak 

zastavující ve všech zastávkách, stejně jako současné osobní vlaky a pro vlak spěšný. 

Ten byl navržen se zastavením v Táboře, Božejovicích, Sepekově a Milevsku. Tyto 

zastávky byly navrženy po konzultaci se zaměstnancem ČD dle frekvence nástupu 

a výstupu cestujících. Výsledné jízdní doby jsou včetně pobytů ve stanicích 

(zastávkách) i včetně obvyklé 4% časové rezervy. Výsledné grafy dynamických 

průběhů rychlostí pro všechny typy vlaků jsou obsaženy v příloze č. 2. 

Tabulka 5: Jízdní doby Tábor – Milevsko a opačně 

 

Z výhledového jízdního řádu vyplývá, že vrstva, která bude spojovat uzel v Táboře 

a Ražicích bude jezdit ve dvouhodinovém taktu. Díky časovým polohám rychlíků Plzeň 

– České Budějovice jezdícím ve dvouhodinovém taktu, můžeme určit, v jakém sledu by 

jezdily spěšné vlaky Tábor – Ražice. Z toho pak lze určit místo křižování této relace. 

Nachází se ve vzdálenosti 25 minut od Tábora, což připadá na žst. Milevsko. Křižování 

v této stanici má také výhodu v případné jednodušší návazné autobusové dopravy, která 

bude naráz odvážet cestující z/do směrů Tábor i Písek. Křižování v předchozí stanici 

Božejovice by nepřineslo žádnou časovou úsporu, naopak křižování v následující stanici 

Branice je nereálné, nelze tam ani při maximálním využitím V130 za 25 minut dojet. 

Protože jízdní dobu 25 minut do Milevska osobní vlaky nesplňují ani při využití 

rychlosti V130, bude výsledné zvýšení rychlosti navrženo pro vlaky spěšné. Ten 

i při pouhém zvýšením rychlosti na stávajícím stavu je schopen požadovanou 

vzdálenost ujet za požadovaný čas. Na zbylý úsek Milevsko – Ražice tak zbývá jízdní 
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doba cca 40 minut (vzdálenost 42 km), což je pravděpodobně po zvýšení rychlosti pro 

spěšný vlak reálné. 

 

7 Konečný návrh zvýšení traťové rychlosti 

Graf dynamického průběhu dále umožňuje výpočet spotřebované trakční energie, ta 

roste s častými rozjížděními vlaků. Vzhledem k tomu, že v současnosti se klade velký 

důraz na ekologičnost provozu, bylo i toto zohledněno při konečném návrhu. Menší 

počet akcelerací a decelarací má také pozitivní dopad na údržbu vozidel 

a infrastruktury. Finální návrh vycházel ze zvýšení na stávajícím stavu, protože tato 

varianta časově dostačovala a navíc je i nejméně finančně náročná. V této variantě byla 

vytipována místa, kde příliš velké zvýšení na krátkém úseku nepřineslo prakticky 

žádnou časovou úsporu, pouze zvýšenou spotřebu a naopak místa, kde by změnou 

převýšení bylo možno dosáhnout dlouhého úseku konstantní rychlosti. Také bylo 

přihlédnuto při zvyšování rychlosti nad 80 km/h (změna rychlostního pásma) 

k ucelenosti těchto úseků, protože to by měl být jediný faktor zvyšující nároky údržby 

vůči stávajícímu stavu. Místa se změnou rychlosti jsou v grafu červeně vyznačena.  

Nově navržené parametry splňují mezní hodnoty. Pouze v oblouku č. 9 je navržena 

náhlá změna převýšení přesahující mezní hodnotu o 2 mm. Pokud by správce 

infrastruktury nepovolil takovéto řešení, je možné vložit přechodnici o mezní délce, 

posun oblouku by pak byl cca 5 cm. V případě nepatrného zmenšení poloměru lze 

posun ještě více eliminovat. Pravděpodobně by bylo možné i v celém inkriminovaném 

úseku snížit rychlost na 95 km/h, toto opatření ale nebylo prověřeno. 

Výškové řešení při rychlostech do 80 km/h včetně, vyhovuje. V prvním úseku 

o navržené rychlosti V = 100 km/h (km 5,475 – 8,287) je splněna mezní podmínka 

Ln lim = 4.V (400 m). Ve druhém úseku s navrženými rychlostmi 100 km/h respektive 

85 km/h mezní hodnota splněna není, minimální hodnota také ne (Ln min = 200 m). Až 

na jednu výjimku se nesplnění této podmínky týká lomů sklonů stejného smyslu. Pro 

tento případ předpis povoluje menší než dvousetmetrovou vzdálenost. Poslední lom 
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sklonu je v opačném smyslu než sousední lomy, ale byl pravděpodobně vyvolán 

z důvodu konstrukce zastávky a přejezdu. Tuto situaci by bylo vhodné prodiskutovat 

se správcem infrastruktury, není v předpisu přímo popsána. Vzhledem k charakteru 

provozu se ale nedá předpokládat, že by tento jediný lom sklonu způsoboval zvýšené 

podélné rozkmitávání souprav.  

Tabulka 6: Spotřeby trakční energie ve směru Tábor – Milevsko 

 

Tabulka 7: Spotřeby trakční energie ve směru Milevsko – Tábor 

 

 

Obr. 5: Graf dynamického průběhu rychlosti s vyznačenými návrhy změn 

 

Graf dynamického průběhu rychlosti byl vypočten i pro finální návrh. Doba jízdy oproti 

návrhu zvýšení na stávajícím úseku zůstala zachována na 24,5 min. Spotřeba trakční 
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energie byla výrazně snížena, ve směru Tábor – Milevsko na 41,6 kWh (úspora 19%), 

v opačném směru na 42,8 kWh (úspora 14%). 

 

Obr. 6: Graf dynamického průběhu rychlosti konečného návrhu ve směru Tábor – Milevsko 

 

 
Obr. 7: Graf dynamického průběhu rychlosti konečného návrhu ve směru Milevsko – Tábor 
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Obr. 8: Graf rychlosti konečného návrhu 
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Tabulka 8: Konečný návrh hodnot pro zvýšení rychlosti (modře jsou vyznačeny oblouky se změnou D) 
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Tabulka 9: Kilometrická poloha změn rychlosti konečného návrhu 
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Závěr 

Tato bakalářská práce měla za cíl prověření možnosti zvýšení traťové rychlosti v úseku 

Tábor – Milevsko v návaznosti na výhledový GVD pro rok 2020. Navržené finální 

řešení umožňuje jízdní dobu pro spěšný vlak 25 minut, což je o 8 minut kratší než 

současné vlaky osobní. Pro zachování přípojných vazeb v Ražicích na rychlíky do Plzně 

je tedy zapotřebí zkrátit jízdní dobu v navazujícím úseku Milevsko – Ražice na cca 

40 minut. Zkrácení jízdní doby v celé trase by zároveň nabídlo jízdní dobu Tábor – 

Písek cca 55 minut (oproti současným 77 minutám). Celá práce počítá se změnou 

dopravního konceptu a pořízením moderních vozidel s dobrou akcelerací. Pro zvýšení 

efektu vynaložených finančních prostředků by bylo vhodné spojit železniční dopravu 

s návaznou autobusovou do jednoho integrovaného systému. 

Konečný návrh rychlostního profilu tratě vycházel z grafů dynamického průběhu 

rychlostí. Pro zvýšení rychlosti dle konečného návrhu by bylo zapotřebí: 

• zabezpečit, zrušit nebo upravit vybrané přejezdy, 

• zvětšit převýšení ve třech směrových obloucích, 

• pro úseky s V ˃ 80km/h umožnit přesun do vyššího rychlostního pásma, 

• prověřit možnost zvýšení rychlosti na mostních objektech. 

První bod by byl realizován zároveň s modernizací zabezpečovacího zařízení 

a zavedením jeho dálkového ovládání. Jedinou podmínkou pro zvýšení traťové rychlosti 

vzhledem ke zřízení nového přejezdového zabezpečovacího zařízení je nutnost dodržení 

dostatečné přibližovací vzdálenosti. 

Druhý a třetí bod může být realizován v rámci pravidelných oprav. Zvýšení převýšení, 

respektive oprava hodnot parametrů pro vyšší rychlostní pásmo je pak pouze menším 

navýšením vynaložených finančních prostředků v rámci opravy. 

Čtvrtý bod týkající se mostních objektů a možnosti zvýšení rychlosti je otázkou 

prověření příslušným odborem SŽDC. Rozsah úprav je předem těžko odhadnutelný. 
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