Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

Kapacita železni1ní infrastruktury

Pro zajišt4ní kvality provozování osobní železni3ní dopravy je rovn4ž nutné zajišt4ní vhodných podmínek
pro krátkodobé i dlouhodobé odstavení souprav s možností jejich provozního ošet6ení. Pro odstavování vlakových souprav a jejich provozní ošet5ení je používána 5ada objekt7 v r7zných 3ástech železni3ního uzlu. Jejich uspo5ádání a technický stav je špatný a nevyhovující soudobým i výhledovým pot5ebám
železni3ního provozu. Tyto problémy se týkají samostatn4 t4ch
p5ípad7, kdy je nutné vlakovou
soupravu pouze do3asn4 odstavit v rámci obratu ur3ité linky
osobní dopravy a samostatn4
t4ch p5ípad7, kdy je nutné vlakovou
soupravu
odstavit
k o3išt4ní, oprav4, a delšímu
(nap5. no3nímu) deponování.
Disponibilní podmínky pro odstavení souprav se promítají do
náklad7 dopravc7 a tím i do ceny železni3ní dopravy. Snahou
p5í 5ešení projektu by m4lo být
vytvo5ení vhodných podmínek
pro odstavování souprav, které
budou vést k p5im45eným provozním náklad7m dopravc7.

Požadavky na kapacitu dopravní infrastruktury jsou vyvolávány p5epravní poptávkou a požadavky osobních i nákladních dopravc7 a objednatel7 ve5ejné dopravy. Kapacitu je nutné posuzovat nikoliv z hlediska
stávajícího dosahovaného zatížení dopravy, ale i z hlediska požadovaného 3i o3ekávaného zatížení, které
nemohlo být z r7zných d7vod7 uspokojeno. Kapacita železni3ní infrastruktury pro osobní dopravu
v sou3asného dob4 dosahuje svých limit7. Jedním z hlavních kapacitních problém7 je samotné hlavní nádraží. Tento stav je zap5í3in4n nedostate3ným po3tem nástupiš8, jejichž délky a sm4rové parametry neumož1ují d4lení nástupištních hran, 3ímž by byl 3áste3n4 eliminován nedostatek po3tu nástupiš8. Dalším
z kapacitních problém7 je jednokolejnost tzv. Komárovské spojky, která
p5edstavuje limit nejen z hlediska po3tu
provezených vlak7, ale i z hlediska
možnosti konstrukce jízdního 5ádu.
Kapacitním a 3áste3n4 technickým
problémem je zp7sob zaúst4ní tratí od
P5erova a od Veselí nad Moravou, kdy
n4které spoje musí být z hlavního nádraží vedeny úvra8ovou jízdou p5es
stanici Brno-Židenice. Aby se maximáln4 uspokojily pot5eby provozu
osobní železni3ní dopravy, jsou
v sou3asném stavu zavedena r7zná
provizorní provozní opat5ení, která vedou k maximálnímu využití kapacity
infrastruktury. Jelikož poptávka po železni3ní doprav4 postupn4 nar7stá, a
tím nar7stají i požadavky na navýšení
po3tu spoj7 dálkové i regionální železni3ní dopravy, budou se do budoucna
tyto kapacitní problémy dále prohlubovat. P5i návrhu 5ešení projektu musí být
dosaženo dostate3né kapacity infrastruktury pro osobní dopravu, aby
mohla být uspokojena p5epravní poptávka cestujících.
Obrázek 46 - Kapacitn4 omezující místa ŽUB

Obrázek 47 - Odstavné koleje v železni3ním uzlu Brno

Kapacitní požadavky na 6ešení projektu
A Zajistit dostate1nou kapacitu infrastruktury pro osobní dopravu. Technické 5ešení železni3ní infrastruktury musí odpovídat výhledové poptávce po železni3ní osobní doprav4 a umožnit zavedení odpovídající provozní koncepce železni3ní dopravy. V tomto ohledu musí být navržen vhodný po3et tra8ových
kolejí a nástupištních hran a vhodná konfigurace kolejišt4 v nádražích.
A Zajistit dostate1nou kapacitu infrastruktury pro nákladní dopravu. P5i návrhu technického 5ešení
železni3ní infrastruktury je nutné vytvo5it vhodné podmínky pro provoz nákladní železni3ní dopravy,
zejména pro pr7jezd tranzitních nákladních vlak7 železni3ním uzlem.
A Zajistit dostate1nou kapacitu a vhodné uspo6ádání infrastruktury pro krátkodobé i dlouhodobé
odstavení vlakových souprav. 2ešení projektu musí zajistit vhodné podmínky pro krátkodobé a dlouhodobé odstavení souprav. Navrženo musí být vhodné umíst4ní jednotlivých za5ízení, jejich kapacita i vybavení. Navržena musí být za5ízení jak pro odstavení souprav vlak7 dálkové osobní dopravy, tak i regionální
osobní dopravy. Pro železni3ní nákladní dopravu musí být dostatek kapacity pro napojení na se5a9ovací
nádraží a na r7zné logistické areály a vle3ková kolejišt4.

Kapacita pro nákladní dopravu
Požadavky nákladních dopravc7 na kvalitní poskytování p5epravních služeb svým zákazník7m spo3ívají
zejména v rychlosti a spolehlivosti p5eprav. Železni3ní infrastruktura by m4la poskytovat takovou kapacitu,
která zajistí nákladním dopravc7m dostatek tras v grafikonech vlakové dopravy, které budou co nejmén4
narušovány provozem osobní železni3ní dopravy. Pro tranzitní nákladní dopravu je k dispozici v úseku
Brno-Horní Heršpice až Brno-Židenice samostatný pr7tah. V navazujících úsecích je infrastruktura již spole3ná pro nákladní i osobní dopravu. Samotný nákladní pr7tah poskytuje dostate3nou kapacitu pro tranzitní nákladní dopravu, ovšem v navazujících úsecích dochází k ovliv1ování provozu nákladních vlak7 osobní dopravou, což se projevuje nutnými kompromisy p5i návrhu jízdních 5ád7. Návrh 5ešení ŽUB by m4l poskytovat dostatek kapacity pro tranzitní i místní nákladní dopravu. D7raz je nutné klást nejen na samotný
po3et provozovaných vlak7, ale i na kvalitu nabízených tras v GVD.

A Zajistit dostate1nou stabilitu provozu železni1ní dopravy. Železni3ní infrastruktura musí být kapacitn4 dimenzována nejen z hlediska teoretické provozní koncepce, ale i z hlediska reálného provozu. P5i návrhu 5ešení ŽUB je nutné v4novat pozornost i vliv7m p5ípadných zpožd4ní vlak7 a jiných p5í3in nedodržení
navrhovaného GVD na stabilitu železni3ního provozu.
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