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P�epravní poptávka 

Z hlediska osobní železni �ní dopravy vyplývá z analýzy minulého vývoje zm�n po�tu obyvatel, že po�et 
obyvatel m�sta Brna se stále mírn� zvyšuje, stejn� tak i jeho aglomerace, ve které se nachází oblasti 
s r�stem o více než 10 procent za posledních 10 let. Naopak ryze venkovské oblasti a periferie kraje do-

sahují stagnaci, v n�kterých p�í-
padech i mírný pokles po�tu oby-
vatel. Z hlediska rozvojového 
potenciálu �R p�edstavuje br-
n�nská metropolitní oblast po-
tenciál dalšího r�stu, který bude 
spo�ívat v r�stu po�tu obyvatel, 
ekonomické výkonnosti, urbani-
zace, apod. Zárove� dochází ke 
zvyšování zatížení pozemních 
komunikací, což je spojeno 
s v�tší �etností kongescí i jejich 
velikostí. Z t�chto d�vod� bude 
železni�ní osobní doprav� pro 
cestující stále atraktivn�jší, což 
bude vyvolávat zvýšenou po-
ptávku po regionální železni�ní 
doprav�. Vývoj poptávky se však 

bude lišit dle jednotlivých relací. 

V dálkové i regionální železni�ní doprav� bude výhledový vývoj p�epravní poptávky ovliv�ován postupným 
vylepšením železni�ní sít� �R a zvyšující se kvalitou poskytovaných p�epravních služeb. S postupujícím 
otevíráním trhu v dálkové železni�ní doprav� bude r�st konkuren�ní boj mezi železni�ními dopravci 
v segmentu objednávané i ko-
mer�ní dálkové dopravy. Výrazné 
zvýšení poptávky po železni�ní 
osobní doprav� lze o�ekávat 
zejména ve spojení Brna 
s Ostravskem, Olomouckem a 
Zlínskem, vyvolané významnou 
modernizací trati Brno – P�erov a 
modernizací p�ilehlých tratí. I na 
ostatních tratích dojde k navýšení 
po�tu cestujících vyjma železni�ní 
trati Brno – Chrlice, kde z d�vodu 
stagnující nabídky regionálních 
vlakových spoj� bude docházet 
k poklesu po�tu cestujících. Zvý-
šení p�epravní poptávky se rovn�ž 
projeví  v�tším obratem cestují-
cích v železni�ních stanicích a 
zastávkách, zejména na hlavním 
nádraží. 

Z hlediska nákladní železni �ní dopravy  je poptávka po nákladní doprav� ovlivn�na národohospodá�ský-
mi faktory a uplat�ováním dopravn�-politických opat�ení. Na území m�sta Brna došlo v minulých letech 
k významné zm�n� struktury ekonomiky a �ada pr�myslových areál�, které generovaly poptávku po ná-
kladní doprav�, již není v provozu. 
V sou�asné dob� je poptávka po 
místní nákladní doprav� až na 
výjimky sporadická. Do budoucna 
nelze o�ekávat výraznou zm�nu 
tohoto v trendu, kdy jediným rozvo-
jovým segmentem bude oblast 
obsluhy logistických center a ná-
kladních terminál�. V p�ípad� tran-
zitní nákladní doprav� docházelo 
v minulém období ke zvyšující se 
poptávce zap�í�in�né zlepšováním 
provozních a ekonomických pod-
mínek pro nákladní dopravce. Do 
budoucna lze o�ekávat pokra�o-
vání tohoto trendu zejména ve 
sm�rech Evropských nákladních 

železni�ních koridor�. 
 

Požadavky p �epravní poptávky na �ešení projektu 

A V osobní doprav � bude nutné maximáln� uspokojit zvyšující se poptávku po dálkové i regionální dopra-
v�. Pro uspokojení p�epravní poptávky je nutné navrhnout odpovídající koncepci. Návrh koncepce ve�ejné 
dopravy musí vhodn� integrovat jednotlivé subsystémy, zejména pak systém železni�ní dopravy se systé-
mem m�stské hromadné dopravy. Pro jednotlivé systémy musí být navrženo vhodné linkové vedení 
s dostate�nými intervaly spoj� v celodenním období i období p�epravní špi�ky. Konkrétní problémy a po-
žadavky na �ešení projektu spojené s dopravní nabídkou železni�ní osobní dopravy jsou podrobn�ji 
popsány v samostatné kapitole. Dopravní terminály by m�ly být navrženy s d�razem na bezpe�ný a kom-
fortní pohyb cestujících. Je t�eba klást velký d�raz na návrh železni�ních stanic a zastávek, kdy by m�ly 
návrhy prostor pro cestující reflektovat jejich význam daný obratem cestujících. 

A V nákladní doprav � bude nutné vytvo�it vhodné provozní podmínky pro tranzitní nákladní dopravu a pro 
obsluhu logistických a nákladních terminál�. Pro tranzitní nákladní dopravu je nutné vytvo�it v provozním 
�ešení dostatek volných tras po celý den i v období p�epravních špi�ek. Kolejišt� nákladních terminál� mu-
sí být vhodn� napojeno na ve�ejná kolejišt� v�etn� zajišt�ní vhodného zp�sobu vjezdu a odjezdu náklad-
ních vlak� z nákladních terminál�.  

A Spole �n� pak provoz osobní a nákladní železni �ní bude vyžadovat dostate�n� kapacitní a spolehli-
vou železni�ní infrastrukturu. P�i dimenzování kolejišt� ŽUB je nutné brát ohled na výhledové pot�eby do-
pravc� a objednatel� ve�ejné dopravy. Úsp�šnost uspokojení p�epravní poptávky se v praxi bude odvíjet 
od kvality poskytovaných služeb cestujícím a logistickým a pr�myslovým podnik�m. Dostate�n� kapacitní 
a spolehlivá dopravní infrastruktura je jednou ze základních podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti 
železni�ní dopravy.  

 

Graf 21 - Zm�na po�tu cestujících v železni�ní doprav�   

Graf 22 – Zm�na obratu cestujících v železni�ních stanicích a zastávkách 

Graf 23 - Zm�na zatížení nákladní železni�ní dopravy 


