
  
 
 

Kam zmizelo návěstidlo?  
(Cestové návěstidlo HSc v Libni)  

 
 
    V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme 
zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku.  
 

 
 
Stanice Praha Libeň - železniční křižovatka  
 
    Chcete-li mít plynulou dopravu, je dobré se vyhnout kolizním bodům. V 
železniční stanici Praha Libeň se protínají dva frekventované železniční 
směry: západ - východ (od Prahy hlavního nádraží a Prahy Masarykova 
nádraží směrem k nádraží Praha Běchovice, tento směr využívá hlavně 
osobní doprava) a sever - jih (od Prahy Holešovic ku Praze Malešice, 
využíván hlavně nákladní dopravou). Tyto dva směry jsou spolu v kolizi. 
Pokud se blíží vlaky z obou těchto hlavních směrů, musí vždy jeden zastavit a 
dát přednost druhému, jedoucímu v křižujícím směru. Protože má obecně 
osobní doprava přednost před nákladní dopravou, čekají častěji před stanicí 
Praha Libeň vlaky ve směru sever-jih.  
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Nákladní vlaky jedoucí do Libně od severu - od Prahy Holešovic  
 
    Vlaky jedoucí od žst.Praha Holešovice do žst.Praha Libeň jezdí po 1.traťové 
koleji. Vyjedou-li ze žst.Holešovice, jedou přes odbočku Rokytka, která dříve 
byla samostatnou dopravnou, nyní je součástí stanice Holešovice. Vlaky 
jedoucí přes odbočku Rokytka mohou jet nejen do Libně - většinou nákladní 
doprava (nepočítáme-li městskou linku S41), ale i do Prahy hl.n., případně 
Prahy Masarykova nádraží (přes odbočku Balabenka) - většinou osobní 
doprava. Kam který vlak jede rozhoduje výhybka 501, tedy směr jejího 
otočení. Velmi zjednodušeně bych řekl, že provoz v tomto směru vypadá tak, 
že se neustále střídají vlaky na Libeň a na Balabenku. Při hustotě provozu 
není možné mít výhybku 501 dlouho obsazenu. Z důvodu silného provozu 
není možné příliš používat druhou traťovou kolej - tu používají vlaky od Libně 
a od Balabenky, tedy z opačného směru. Proto je zvýšený nárok na výpravčí, 
aby odhadovali, zda dlouhý vlak nezastaví u vjezdu 1HS. Libeňští výpravčí 
tedy v případě potřeby dávají výpravčím v Holešovicích dispozice, aby s 
těmito rizikovými vlaky počkali buď v Holešovicích, nebo ještě dále. Při 
množství vlaků osobní dopravy v Praze a okolí pak každá kolej obsazená 
čekajícím nákladním vlakem velmi chybí.  
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Nákladní vlak od Holešovic nemá volno - zastaví tedy u vjezdového 
návěstidla 1HS  
 
    Vlaky jedoucí z Prahy Holešovic může výpravčí z Libně zastavit u 
vjezdového návěstidla 1HS, pokud pro ně nemá volnou kolej, nebo jede-li ve 
stanici Libeň právě něco, co jim kříží cestu. Nebo, jede-li vlak od Holešovic na 
jih (přes Malešice), křižoval by ve stanici Libeň cestu vlakům ve směru Praha 
hl.n. (Masarykovo n.) - Kolín. Před přestavbou žst.Praha Libeň, do září roku 
2011, mohl výpravčí zastavit čekající vlaky ještě o 400 metrů dále, u 
cestového návěstidla HSc. Po přestavbě žst.Libeň toto návěstidlo zmizelo.  
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Průšvih - vlak delší než 400 metrů stojící u vjezdu 1HS blokuje vlaky 
jedoucí na Balabenku  
 
    Mezi stanicemi Holešovice a Libeň je krátký mezistaniční úsek. (Mezi 
vjezdovými návěstidly obou stanic v první koleji je to 309 metrů.*) Co je 
podstatné, vzdálenost mezi vjezdovým návěstidlem do Libně HS a výhybkou 
501 je 509 metrů. Musíte odečíst nějaké metry - výhybka musí být volná do 
určité vzdálenosti a lokomotiva nezastaví v úrovni návěstidla. Praxí je 
ověřeno, že výhybku 501 uvolní vlak stojící u vjezdu do Libně kratší než 400 
metrů. Zastaví-li libeňský výpravčí dlouhý vlak u vjezdového návěstidla, 
blokuje výhybku 501 a nemohou vlaky jezdit z Holešovic na Balabenku.  
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Dříve takový problém nenastával  
 
    Dříve mohl výpravčí z Libně vlak pustit ještě 400 metrů do stanice k 
cestovému návěstidlu HSc, aniž by to mělo vliv na dopravní provoz ve stanici 
Libeň a ze stanice Holešovice mohl další vlak jet nerušeně na Balabenku.  
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Co bylo příčinou?  
 
    Paradoxně modernizace. Modernizace trati Praha Libeň - Praha Běchovice. 
Nebyla ovšem dotažena do konce (odkaz na článek o plánované modernizaci 
v Železničáři č.3/2006). Měla se skládat ze tří staveb:  
 
1.část stavby: Dostavba třetí koleje mezi stanicemi Praha Libeň a Praha 
Běchovice.  
 
2. část stavby: Rekonstrukce pražského zhlaví stanice Libeň (včetně 
odstranění cestového návěstidla HSc).  
 
3. část stavby: Bohužel doposud nerealizovanou - mělo být mimoúrovňové 
zapojení Praha Libeň - Praha Malešice (a zdvojkolejnění trati). Tedy bezkolizní 
vyřešení křižování frekventovaných směrů sever-jih a západ-východ. V 
případě realizace třetí stavby by cestové návěstidlo nemělo takový význam 
(odkaz na informaci o projektu 3.stavby - firma IKP CE). Bohužel došlo ke 
skluzu v realizaci a doposud není jasné, kdy se bude realizovat.  
 
Mohl cesťák dále existovat a mohla být tedy doprava plynulejší?  
 
    Určitě, kdyby kompetentní zástupci provozu upozornili včas na důsledky 
odstranění návěstidla HSc a vznesli požadavek na změnu projektu.  
 
Co teď?  
 
    Výpravčím v Libni a v Holešovicích přibyla jedna starost navíc - sledovat o 
něco pozorněji trať od severu a odhadovat, zda se nákladní vlaky delší 400 
metrů jedoucí k jihu nezastaví na delší dobu u vjezdu do Libně.  
 
A jaký mám pocit z nové situace?  
 
    Přirovnal bych to asi k tomu, jako by vám usekli, no řekněme třeba tři prsty 
u jedné ruky. Není to sice ideální, ale můžete žít i bez nich. Naučíte se dělat 
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věci trochu komplikovaněji, ale co, za nějakou dobu si zvyknete. Zvlášť když 
víte, že nikdo nebude řešit vaše problémy.  
 
Není řešení jako řešení  
 
    Zkusím načtrtnout dvě možná řešení:  
 
Řešení "mrtvý brouk": Nic tak hrozného se nestalo, teď už s tím nejde nic 
dělat, se zhoršenou situací si poradí zaměstnanci provozu, hlavně neprudit 
směrem nahoru. Vše je dobře ošetřeno: zpozdí-li vlak stojící u vjezdu do Libně 
vlak na Balabenku zaplatí to výpravčí.  
výhody: nulové náklady  
nevýhody: dlouhodobé neřešení slabých míst může vést k oslabení vůči 
konkurenci (jiných druhů dopravy)  
vedlejší efekt: vědomí, že se nic nezmění může u pracovníků šířit lhostejnost  
 
Řešení "větší propustnost tratí = více vlaků = více peněz od dopravců": Tlačit 
na stavbu mimoúrovňové 2.traťové koleje do Malešic, případně obnovit 
cestové návěstidlo HSc.  
výhody: zvýšení propustnosti tratě  
nevýhody: požadavky směrem nahoru přinášejí určité riziko  
vedlejší efekt: zapojení pracovníků provozu do diskuze o lepší efektivitě práce 
= ztotožnění se s firmou  
 
...a malá anketa pro vás:  
 
 

 
 
 
 
Dvořák Pavel  
 
 
 
 
 

Které řešení by bylo 
podle vás lepší ?

mrtvý brouk
0

větší propustnost
8

obě metody vyjdou na 
stejno

0
Celkem hlasovalo: 8

Miniaplikace
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