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V Praze dne 5. srpna 2022 
Ing. Ladislav Němec 
náměstek ministra 

 

Vážená paní starostko, 

vážený pane radní, 

pan ministr mne pověřil odpovědí na Váš dopis s žádostí o přidané zastavení vlaků dálkové 

dopravy linky R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno v železniční stanici Pečky, kterou tyto vlaky po 

dobu probíhající modernizace úseku Poříčany – Velim dočasně obsluhují. Ve Vašem dopise 

v principu uvádíte, že dočasné zastavení v době výluky je přínosem pro Vaše město a žádáte, 

abychom prověřili možnost zastavení vlaků této linky trvale. K Vašemu dopisu je možné uvést 

následující odpověď Ministerstva dopravy. 

V úvodu mé odpovědi, která navazuje na předchozí vyjádření našeho úřadu v této věci, mi 

dovolte krátce shrnout nejdůležitější okolnosti současného stavu, kdy vlaky linky R9 v Pečkách 

v rámci výluky dočasně zastavují. Jednotlivé etapy stavby na dráze v úseku Poříčany – Velim 

vyvolaly nutnost přistoupit k určitému rozsahu omezení drážní dopravy. Odklonová trasa přes 

Nymburk a Lysou nad Labem není v současnosti z důvodu modernizace dráhy k dispozici 

a jednokolejná trať mezi Poříčany a Nymburkem svoji kapacitou nedostačuje. Výsledkem jednání 

všech zúčastněných stran vznikl kompromis, kde zastavení vlaků linky R9 v Pečkách představuje 

určitou kompenzaci za dočasné omezení osobních a spěšných vlaků v tomto úseku v době výluky. 

Volba linky R9 pro tuto náhradu vzešla z omezujících podmínek na síti české železnice, neboť 

u jiných linek bylo zajištění dalšího zastavení ještě problematičtější. V situaci, kdy je dramaticky 

omezena propustnost dráhy, je zastavení vlaků dálkové dopravy určitým dočasným východiskem, 

kterým jsme chtěli krátkodobě přispět ke zlepšení situace na předmětné dráze. 

Zcela jinou otázkou je pravidelný provoz linky v době po skončení výluky. Linka R9 je linkou 

dálkové dopravy, objednávanou podle § 4 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Jejím hlavním smyslem je zajistit meziregionální spojení mezi Prahou, Vysočinou 

a Jihomoravským krajem. Je pravdou, že linka R9 částečně plní doplňkovou úlohu v rychlé 

regionální dopravě pro spojení Kutnohorska a Čáslavska s Prahou, ale její hlavní funkcí tvoří 

napojení Vysočiny na Prahu a Středočeský kraj, resp. na Brno na opačném konci linky. Případné 

přidané zastavení v Pečkách a přesun cestujících z regionální dopravy do vlaků linky R9 by 

vyvolalo nutnost navýšit kapacitu soupravy, která by pak ve zbytku trasy do Brna nebyla nikde 

využita, a zároveň by odčerpala cestující z regionální dopravy, kde snížení poptávky může vést až 

redukci její nabídky. Z pohledu linky R9 je to tak krok vedoucí ke snížení kvality služeb a zhoršení 
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ekonomické efektivity provozu. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že z pohledu dopravní obsluhy 

převažuje v železniční stanici Pečky poptávka po spojení do Prahy, což je v daném případě 

především úloha regionální dopravy, která má na to v tomto úseku za normálních okolností 

dimenzovánu nabídku.  

Na tak vytížené dráze, kterou úsek Poříčany – Kolín bezpochyby je (je jedním 

z nejvytíženějších úseků drah v České republice), je potřebné zmínit i technologické souvislosti 

potenciálního zastavení vlaku, týkající se řízení provozu na dráze. Zastavení vlaku dálkové 

dopravy by vedlo k narušení plynulosti jízdy vlaků a s velkou mírou pravděpodobnosti by došlo 

k předjetí stojícího vlaku jinými projíždějícími vlaky. Taková situace by nutně vedla ke snížení 

propustnosti dráhy a k dalšímu prodloužení jízdní doby nad nezbytnou dobu pro zastavení, pobyt 

a rozjezd vlaku a v případě, že se již v tomto úseku pohybují vlaky zpožděné, tak i k dalšímu 

nárůstu nebo přenosu zpoždění. 

Vážená paní starostko, vážený pane radní, vnímám Váš zájem o zvýšení kvality dopravní 

obsluhy Vašeho města, avšak s ohledem na uvedené skutečnosti a dlouhodobě sledovanou 

koncepci dálkové dopravy na lince R9 není zásadně Ministerstvo dopravy připraveno přehodnotit 

své předchozí stanovisko a zavést přidané zastavení vlaků linky dálkové dopravy R9 v železniční 

stanici Pečky. Věřím, že toto stanovisko přijmete s pochopením. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Alena Švejnohová 
starostka 
Město Pečky 
 
Tomáš Vodička 
radní města 
Město Pečky 
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