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ANOTACE: 

Cílem diplomové práce je formou předběţné studie proveditelnosti z hlediska 

sociálně - ekonomického, ekologického a v daném případě i politického provést 

multikriteriální srovnání stávající tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov 

s variantami částečné nebo úplné substituce autobusovou dopravou. 

Poţadavky na analýzu dopadů a přínosů uvaţované změny formy dopravy vychází 

z aktuálních diskuzí na úrovni vedení obou měst, které v pozici rozhodujících akcionářů a 

zároveň objednatelů sluţeb hradí ze svých rozpočtů prokazatelnou ztrátu spojenou 

s provozem této meziměstské dopravy.   

Klíčová slova: meziměstská doprava, forma dopravy, ekologie, zhodnocení, rizika 

 

ANNOTATION: 

The aim of this diploma thesis is to perform a multi-criteria comparison of the 

current tram transport between the towns of Most and Litvínov and the options for its 

partial or complete substitution by bus transport. The comparison was conducted in the 

form of a preliminary feasibility study, taking into account social-economical, ecological 

and in this case also political aspects.    

The requirements for analysis of the impact and benefits of the proposed changes 

arose from the current discussion among the leaders of both towns, who are in the position 

of decision-making stakeholders and also contract givers and as such they are obliged to 

cover any demonstrable loss related to intercity transport from their budgets.      

Key words: intercity public transport, form of transport, ecology, assessment, risks. 
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1. ÚVOD 

Městská doprava na Mostecku existuje více jak sto jedenáct let. Jiţ v roce 1901 byla 

zprovozněna úzkorozchodná pouliční dráha z Mostu do Janova. O dva roky později – 

v roce 1903 – byla tramvajová trať vyuţívána také pro přepravu nákladů. „Mostecká 

pouliční dráha a elektrárenská společnost“, jak se nazýval tehdejší provozovatel, zahájila 

po téměř třicetiletém provozu elektrické dráhy také autobusovou dopravu. V Chemických 

závodech v Záluţí v té době pracovalovelké mnoţství zaměstnanců, kteří se potřebovali 

dopravit spolehlivě do zaměstnání, a proto byla v roce 1946 zřízena trolejbusová trať mezi 

Mostem, Litvínovem a Záluţím. V padesátých letech minulého století byla zahájena 

výstavba elektrické rychlodráhy a následně byl provoz trolejbusů i úzkorozchodné pouliční 

dráhy ukončen. S postupným rozšiřováním těţby hnědého uhlí se změnily trasy tratí a 

zároveň byla výrazně rozšiřována autobusová síť linek.  

Stávající meziměstská doprava je výhradně tramvajová a vzniklou prokazatelnou 

ztrátu z provozu hradí ze svých rozpočtů oba objednatelé – města Most a Litvínov. 

Diplomová práceje zpracovánajako technicko - ekonomický dokument - předběţná studie 

proveditelnosti z pohledu provozovatele meziměstské dopravy tj. Dopravního podniku 

měst Mostu a Litvínova, a.s., tak, aby poskytla vedení obou měst potřebné informace pro 

jejich rozhodování o reálnosti vyuţití autobusové dopravy jako moţné alternativy 

meziměstské dopravy. Předběţná studie proveditelnosti analyzuje výchozí a projektovaný 

stav řešeného problému s cílem co nejpřesněji definovat variantu, jeţ bude ze všech 

relevantních hledisek přinášet nejvyšší socio – ekonomické přínosy.  Studie by tak měla 

být jedním z podkladů pro prokázání a zdůvodnění ekonomické a technické proveditelnosti 

projektu a v tomto smyslu by měla být základním zdrojem zejména pro legitimizaci 

vlastního záměru a v neposlední řadě také pro eliminaci předvídatelných rizik projektu. 

Můţe posléze slouţit jako účinný nástroj v procesu projednávání a technické přípravy 

projektu, můţe poskytnout také směrodatné informace pro vyhodnocení navrhovaného 

záměru a rozhodování o jeho realizaci.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ 

PŘEDBĚŢNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ STUDIE 

2.1 Předběţná studie proveditelnosti  

Předběţná studie proveditelnosti představuje určitý mezistupeň mezi stručnými 

studiemi příleţitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Rozdíl spočívá 

především v detailnosti informací a hloubce analýzy a způsobuprověřování variant 

projektu.  

Posuzované varianty by se měly týkat těchto komponent projektu: 

 strategie firmy a rozsah projektu 

 marketingová strategie 

 základní suroviny a materiály 

 umístění projektu a předpokládaný vliv na ţivotní prostředí 

 technologický proces a výrobní zařízení 

 pracovníci (včetně řídících pracovníků) a mzdové náklady 

 organizační uspořádání 

 plán realizace projektu a jeho rozpočet 

 rizika 

Cílem zpracování předběţné technicko-ekonomické studie je určit zda: 

 byly vyšetřeny a posouzeny všechny moţné varianty projektu 

 povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu 

 určité aspekty projektu jsou tak závaţné, ţe vyţadují podrobné šetření pomocí 

podpůrných a doplňkových studií 

 základní myšlenka projektu, je pro investora dostatečně atraktivní 

 podnikatelská příleţitost je do té míry slibná, ţe jiţ na základě informací z této 

studie lze rozhodnout o realizaci projektu 

 ţivotní prostředí v lokalitě realizace projektu i potencionální dopady projektu jsou 

v souladu se standardy ochrany ţivotního prostředí 
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Výsledkem posouzení předběţné studie proveditelnosti je: 

 rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické studienebo 

 zastavení dalších prací na přípravě projektu 

Obsah předběţné studie proveditelnosti: 

 Obsah 

 Úvodní informace 

 Popis podstaty projektu 

 Analýza trhu 

 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

 Technické a technologické řešení projektu 

 Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu 

 Analýza nákladů a přínosů 

 Analýza a řízení rizik 

 Závěrečné zhodnocení projektu[1] 

2.2 Metody hodnocení investic 

Hodnocení projektů a finanční analýza zaujímají v předběţné studii proveditelnosti 

projektu ústřední postavení. Poskytují základní informace pro rozhodování o přijetí či 

zamítnutí projektu nebo pro posouzení výhodnosti více variant či výběru té varianty, která 

by se měla realizovat. 

Základem pro rozhodnutí, je propočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické 

efektivnosti, která měří zpravidla výnosnost (návratnost) zdrojů, vynaloţených na realizaci 

projektu. 

Nejčastěji se pouţívají tato hodnotící kritéria: 

 Rentabilita kapitálu - vlastního, celkového (ROE, ROA, ROI)  

a) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - return on equity) 

= Zisk po zdanění / Vlastní kapitál 



Bc. Hana Dlask: PŘEDBĚŢNÁ TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE VYBRANÉHO 

INOVAČNÍHO PROJEKTU 

2014  4 

b) Rentabilita aktiv (ROA - return on assets) 

 = Zisk před úroky a zdaněním / Aktiva 

c) Rentabilita investic (ROI - return on invest) 

= Zisk po zdanění / Vloţené investice 

 Doba úhrady či doba návratnosti 

a) Prostá doba návratnosti  

∑  Pn = ∑  Vn 

b) Diskontovaná doba návratnosti 

∑ Pn (1 / (1+i) n ) = ∑ Vn (1 / (1+i) n) 

 

 Diskontování - Čistá současná hodnota (NPV) 

 I
r

CF
NPV

n

t
t

t 



1 )1(

 

- Index rentability (IR) 

IR = PVCF/IV 

- Vnitřní výnosové procento (VVP)[1] 

 

2.3 Pojetí rizika a jeho klasifikace  

Riziko investičního projektu můţeme chápat, jako nebezpečí odchylek jeho 

hospodářských výsledků, kritérií ekonomické efektivnosti od jejich předpokládaných 

hodnot. Úspěšnost jednotlivých projektů ovlivňuje velký počet faktorů, jejichţ budoucí 

vývoj můţe být velmi nejistý. Jsou to faktory rizika, resp. faktory nejistoty, tj. určité 

příčiny či zdroje rizika (prodejní ceny, nákupní ceny surovin, materiálů, energií, poptávka) 

Klasifikace rizika – základní třídění: 

 Podnikatelské a čisté riziko 

 Systematické a nesystematické riziko 

 Vnitřní a vnější riziko 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 
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 Primární a sekundární riziko 

 Ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu 

Klasifikace rizika – dle věcné náplně: 

 Technicko – technologická rizika 

 Výrobní rizika 

 Ekonomická rizika 

 Trţní rizika 

 Finanční rizika 

 Legislativní rizika 

 Politická rizika 

 Environmentální rizika 

 Lidský faktor 

 Informační rizika 

 Zásahy vyšší moci 

2.3.1 Identifikace rizik 

Nástroje identifikace rizikových faktorů: 

 Nápovědní listy 

 Kontrolní seznamy 

 Pohovory s experty a skupinové diskuse 

 Kognitivní (myšlenkové) mapy [1] 

K identifikaci a popsání moţných rizik této předběţné studie proveditelnosti, byla 

pouţita obecná metoda Brainstorming, která je pouţívána ve většině oblastí managementu 

podniku. Tato metoda je velmi efektivní při získávání informací, popsání a hledání rizik 

projektu, jejich dopadu či rekcích na rizika. Účastníci brainstormingu vyjadřují své nápady 

a myšlenky k danému tématu, tyto nápady vyvolávají u dalších členů týmu nové podněty a 

názory.Výhodou této metody je srozumitelnost a logický postup provádění. 

Stručný doporučený postup pro provádění brainstormingu: 

 Pozvání vhodných účastníků, odborníků, zákazníků, dodavatelů  
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 Výběr vhodného moderátora 

 Příprava vhodného postupu pro diskusi 

 Příprava vhodných zapisovacích či promítacích prostředků 

 Vlastní jednání 

 Návrh vlastníků rizik 

 Shrnutí, vyhodnocení a návrh dalších kroků[2] 

2.4 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.  

V dalším textu jsou jako synonyma pro subjekt analýzy pouţity:  

a) „DPmML“, 

b) „akciová společnost“ 

c) „společnost“. 

V roce 1995 došlo k významnému historickému předělu. 1. ledna byla Fondem 

národního majetku České republiky v rámci procesu privatizace zaloţena akciová 

společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova (dále také DPmML), jako 

nástupce státního podniku. V souladu s vývojem regionu se stal DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a Litvínova, a. s., jedním z největších dopravců v severních Čechách. Hustá síť 

jeho linek, rozvíjející se od páteře elektrické rychlodráhy, pokrývá plně přepravní potřeby 

prakticky celého okresu.  

Rozhodujícím motivem pro vznik akciové společnosti se dvěma hlavními majiteli, 

městy Mostem a Litvínovem, byla perspektiva vybudování integrovaného, jednotně 

řízeného dopravního systému, který by mohl splňovat poţadavky regionu na pruţnou 

dopravní obsluţnost, soustavný rozvoj a zohledňování ochrany ţivotního prostředí, která 

v tomto regionu má obzvláště významnou roli. Proto bylo moţno zvládnout nákladný 

projekt úplného přechodu na plynofikovaný provoz autobusů a energeticky úsporný provoz 

tramvají. Svojí úlohu rovněţ sehrálo vědomí, ţe jen takto budovaný a řízený systém můţe 

odpovídat poţadavkům budoucnosti a v neposlední řadě i poţadavkům vstupu do Evropské 

unie.  
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Na základě výsledků v koncesním řízení začala akciová společnost DOPRAVNÍ 

PODNIK měst Mostu a Litvínova od 11. září 2006 provozovat autobusové linky v reţimu 

linkové dopravy pro Ústecký kraj. V současné době je linková doprava provozována v 

oblastech „Mostecké pánve“, „Lounska“ a „Bílinska“. 

Hlavním cílem hospodaření společnosti je dosáhnout vyrovnaného hospodářského 

výsledku. Městská hromadná doprava a linková doprava slouţí veřejnosti nejenom 

k zajištění dopravy obyvatel do zaměstnání, škol a zdravotnických zařízení, ale je i 

nedílnou součástí kaţdodenního ţivota měst a obcí, v kterých je provozována, neboť je 

vyuţívána i k cestám za kulturou či nákupy.[4] 

Základní údaje: 

IČ: 62242504 

DIČ: CZ62242504 

Základní kapitál společnosti: 442 491 000 Kč 

Podíl více neţ 20 % na základním kapitálu: statutární město Most 65,59 %; město Litvínov 

34,41 %. Změny v obchodním rejstříku: 16. listopadu 2011 byla zapsána změna podoby 

akcií ze zaknihovaných na listinné. Organizační struktura: společnost je rozdělena na 

jednotlivé úseky, které jsou řízeny ředitelem akciové společnosti a odbornými řediteli.  

Od února 2004 je společnost certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001. Společnost 

je drţitelem certifikátů CQS a IQNet podle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2008. 

Městská a příměstská doprava je v současné době zajišťována pro města Most a Litvínov, 

Meziboří, Lom, Osek, Horní Jiřetín a obce Korozluky, Obrnice, Patokryje, České Zlatníky, 

Havraň a průmyslovou zónu “Joseph“. V reţimu městské hromadné dopravy (MHD) jsou 

provozovány 4 tramvajové linky a 23 autobusových linek. 

Tramvajové linky představují 36,5% a autobusové linky 63,5 % objemu ujetých kilometrů 

z celkového objemu kilometrů ujetých MHD.  

Veřejná linková doprava je provozována v závazku veřejné sluţby pro objednatele – 

Ústecký kraj - v oblastech „Mostecká pánev“, „Bílinsko“, „Lounsko - jih“ a „Lounsko - 

východ“ celkem na 38 linkách.[5] 

V tabulceč. 1, jsou uvedeny tipy vozidel a jejich přesný počet, které, k 31. 12. 2012vlastnil 

DPmML, a.s.   
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Tabulka č. 1: Vozový park k 31. 12. 2012 

DOPRAVNÍ 

PROSTŘEDEK TYP KUSY CELKEM 

Tramvaj 
T-3 56 

58 
LTM 10.08 Astra 2 

Autobusy městské a 

příměstské 

Karosa B 731 14 

78 

Karosa B 741 2 

Karosa B 931 16 

Iveco Citelis 7 

MAN J 22 3 

MAN A 21 18 

MAN A 10 3 

MAN A 23 2 

SOR NB 12 8 

Iveco SFR 161 2 

Autobusy linkové 

Iveco Crossway 12m 3 

33 
Iveco Crossway 12m 

LE 7 

Iveco SFR 151 23 

Zájezdová a smluvní doprava 

ScaniaIrizar 1 

9 

Karosa LC 757 HD 1 

Karosa C 934 1 

Karosa C 935 1 

Iveco Axer 3 

SOR C 10,5 2 

2.5 Legislativní úprava dopravní obsluţnosti  

Dopravní obsluţností, tak ji upravuje Zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách 

v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, se rozumí zabezpečení dopravy po 

všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné správy, 

do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a 

k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, 

přispívající k trvale udrţitelnému rozvoji územního obvodu. 

Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obsluţnosti a 

zajišťují dopravní obsluţnost veřejnými sluţbami v přepravě cestujících veřejnou dráţní 

osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. 
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Kraj zajišťuje dopravní obsluţnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného 

kraje v jeho územním obvodu. Kraj můţe zajišťovat veřejné sluţby v přepravě cestujících 

veřejnou dráţní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním 

obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, 

pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obsluţnosti kraje.[6] 

2.6 Tramvajová doprava – současný stav 

Tramvajová doprava včetně údrţby kolejové tratě, která je ve vlastnictví DPmML, 

a.s. je zajišťována dle zákona č. 266/1994 Sb. – Zákon o drahách ve znění pozdějších 

změn, podle vyhlášky 100/1995 – Řád určených technických zařízení, ve znění 

pozdějších změn, vyhlášky č. 173/1995 – Dopravní řád ve znění pozdějších změn a 

vyhlášky č. 177/1995 – Stavební a technický řád drah.[7] 

Tramvajová doprava DPmML,a.s. působí v katastru měst Mostu a Litvínova a je 

vedena jako páteřní doprava v Mostě, mezi městy a v Litvínově. Celé schéma městské 

hromadné dopravy je uvedeno v příloze č. 1.   

Náklady na provoz tramvajové tratě podle kalkulačního vzorce představují zejména 

výdaje za trakční elektrický proud, spotřebu přímého materiálu, přímé mzdy (mzdy řidičů 

tramvajových vozidel včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění), odpisy dopravních 

prostředků, dopravních cest a napájecího systému, opravy a udrţování dopravních 

prostředků, dopravních cest a napájecího systému, pojištění a další přímé náklady 

související s provozem tramvajové dopravy. Další poloţkou kalkulačního vzorce jsou 

reţijní náklady. DPmML, a.s. je člení v kalkulačním vzorci na dopravní a správní reţii. 

Dopravní reţie představuje náklady spojené zejména se zajišťováním dopravního 

dispečinku pro tramvajovou dopravu, přepravních kontrol, prodeje jízdného a ostatních 

činností zabezpečujících plynulý a bezpečný provoz. Tyto činnosti zajišťuje několik 

hospodářských středisek, které organizačně přísluší k dopravnímu úseku společnosti. Jejich 

ekonomické výsledky se pak ve formě dopravní reţie promítají do kalkulačního vzorce 

tramvajové dopravy. 

Správní reţie zahrnuje náklady souvisící s řízením společnosti, jako jsou například 

osobní náklady řídících pracovníků, poštovné, telefonní poplatky, pojištění, náklady na 
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informační technologie, účetnictví, audit, apod. Organizační struktura společnosti obsahuje 

několik hospodářských středisek, které zajišťují činnost spojenou s řízením společnosti 

jejich ekonomické výsledky, se také jako dopravní reţie, promítají do kalkulačního vzorce 

pro tramvajovou dopravu a jsou tedy součástí ceny dopravního výkonu. 

V níţe uvedené tabulce č. 2, je uvedena skladba kalkulačního vzorce DPmML, a.s. 

Hodnoty jsou čerpány z účetní závěrky za rok 2012. Cena 1 ujetého kilometru 

v tramvajové dopravě činila za rok 2012 v DPmML, a.s. 68,26 Kč.[8] 

Tabulka č. 2: Kalkulační vzorec tramvajové dopravy k 31. 12. 2012 

 

Tramvajová doprava je součástí městské hromadné dopravy, kterou DPmML, a.s. 

provozuje pro město Most a Litvínov v závazku veřejné sluţby.  

Za rok 2012 byly ekonomické výsledky tramvajové dopravy následující: 

Roční náklady     105 325 tis. Kč 

Roční výnosy (jízdné a ostatní výnosy)   50 159 tis. Kč 

Roční výnosy (úhrada prokazatelné ztráty)   52 007 tis. Kč 

Výsledek hospodaření (ztráta)              - 3 159 tis. Kč[8] 

řádek Název ED v tis. Kč ED v Kč na 1 km

1 1.       POHONNÉ HMOTY A TRAK. EN . CELKEM 8 694 5,63

2 2.       PŘÍMÝ MATERIÁL CELKEM 5 159 3,34

3 3.       PŘÍMÉ MZDY 11 387 7,38

4 4.       PŘÍMÉ ODPISY CELKEM 14 024 9,09

5 4.1     Odpisy dopr. prostředků 6 857 4,45

6 4.2     Odpisy dopr. cest 5 617 3,64

7 4.3     Odpisy napájecího systému 1 550 1,00

8 5.       OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CELKEM 29 664 19,23

9 5.1      Dopravních prostředků 18 274 11,85

10 5.2      Tratí 6 132 3,98

11 5.3      Napájecího systému 5 258 3,40

12 6.        OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5 796 3,76

13 6.1      Pojištění (zákonné, havarijní) 650 0,42

14 6.2      Cestovné 0 0,00

15 6.3      Odvody do fondů (SP a ZP) 3 842 2,49

16 6.4      Ostatní přímé náklady 1 304 0,85

17 7.        DOPRAVNÍ REŽIE CELKEM 14 131 9,16

18 8.        SPRÁVNÍ REŽIE 16 470 10,67

19 9 .       ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 105 325 68,26

           Ujeté kilometry v tisících 1 543
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2.6.1 Popis jednotlivých tramvajových linek 

Linka č. 1 - jejíţ délka trasy činí 17 187 m, začíná od zastávky Most Interspar a končí 

v Litvínově v zastávce Citadela. Slouţí jako součást páteře MHD, projíţdí centrem Mostu i 

Litvínova a zároveň zajišťuje obsluhu chemických závodů a okolních firem leţících 

v území mezi Mostem a Litvínovem. Na trase jsou realizovány přestupní vazby na 

autobusové linky MHD a na tramvajovou linku č. 2. 

Linka č. 2 - jejíţ délka činí 5 742 m, slouţí také jako součást páteře MHD. Obsluhuje jiţní 

a centrální část Mostu a její trasa končí na vlakovém nádraţí. Na zastávce Zimní stadion 

jsou realizovány přestupní vazby s tramvajovými linkami č. 1 a 4 a zajišťují spojení 

s vlakovým nádraţím v Mostě.   

Linka č. 3 - zabezpečuje dopravu po trase dlouhé 14 194 m. Vyjíţdí z Mostu nádraţí a 

odsud zajišťuje přímé spojení do Litvínova. Zároveň obsluhuje oblast chemických závodů 

a okolních firem mezi Litvínovem a Mostem. Na trase se realizují přestupní vazby na linky 

autobusové a na tramvajové č. 1 a 4, které zajíţdí do centra Mostu. Linka je provozována 

pouze v dopravních špičkách pracovního dne. 

Linka č. 4 - s trasou dlouhou 15 593 m je další součást páteře MHD. Projíţdí centrem 

Mostu a Litvínova, obsluhuje chemické závody a okolní firmy. Na trase jsou přestupní 

vazby na autobusové linky MHD a tramvajovou linku č. 2, která zajíţdí dále do zastávky 

Tesco a Most nádraţí. Je prakticky totoţná s tramvajovou linkou č. 1 a vzájemně se s ní 

časově doplňuje. [9] 

Na trasách tramvajové dopravy jsou 2 centrální přestupní uzly (Most Prior, Litvínov 

nádraţí) a 8 dalších přestupních uzlů (Most Interspar, Most DP, Most 1. Náměstí, Most 

zimní stadion, Most nádraţí, Záluţí Chemopetrol, Litvínov Poliklinika, Litvínov Citadela) 

na autobusovou dopravu DP nebo jinou veřejnou dopravu. Tramvajová doprava obsahuje 

49,5 km tratě - koleje (jednosměrné), 99 kusů výhybek, z toho 9 dálkově ovládaných, 10 

kusů mostních objektů a propustků, 5 kusů měníren (DP Most, Most zimní stadion, Most 

Souš, Litvínov Záluţí, DP Litvínov), z toho v jedné je centrální energetický dispečink, 129 

km kabelového vedení, 28 km napájecího vzduchem vedeného vedení, 977 kusů sloupů, 53 

kusů tramvajových stanic a přístřešků (jednosměrně). Páteřní tramvajová doprava na 

Mostecku je povaţována za ekologickou, kapacitní a vzhledem umístění na vlastním tělese 
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i vysoce bezpečnou.  Kapacita provozu je neustále prověřována dopravními průzkumy, 

které potvrzují, ţe nabídka dopravních kapacit v průběhu pracovních dní i o sobotách, 

nedělích a svátcích odpovídá poptávce cestujících.  

2.7 Autobusová doprava – současný stav 

Autobusová doprava, kterou zajišťuje DPmML,a.s. pro města Most, Litvínov, 

Meziboří, Lom, Osek, Horní Jiřetín, obce Korozluky, Obrnice, Havraň a průmyslové zóny 

Záluţí a Komořany navazuje na tramvajovou páteřní dopravu. Do českého legislativního 

rámce upravujícího provozování autobusové dopravy patří zejména zákon č. 111/1994 Sb. 

o silniční dopravě a zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 

cestujících.[10], [6]. DPmML, a.s. zajišťuje MHD (autobusovou i tramvajovou dopravu) 

pro statutární město Most a město Litvínov na základě smlouvy na zabezpečení dopravní 

obsluţnosti, která byla uzavřena s platností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2018. 

Statutární město Most obsluhuje 15 autobusových linek, které doplňují páteřní 

tramvajovou dopravu. V Litvínově vyuţívá cestující veřejnost 8 linek autobusové dopravy.  

Popis jednotlivých autobusových linek, které ve své podstatě zajišťují vnitřní dopravu v 

obou městech nikoli mezi městy samotnými, neuvádím, jelikoţ nejsou pro moji 

diplomovou práci vzhledem ke zvolenému tématu zásadní.   

Ekonomické výsledky městské autobusové dopravy v závazku veřejné sluţby za rok 2012 

činily: 

Roční náklady     166 172 tis. Kč 

Roční výnosy (jízdné a ostatní výnosy)   70 572 tis. Kč 

Roční výnosy (úhrada prokazatelné ztráty)  93 502 tis. Kč 

Výsledek hospodaření (ztráta)              - 2 098 tis. Kč 

Výsledek hospodaření tramvajové i autobusové dopravy za rok 2012 vykázal 

záporné hodnoty.  Ve výsledku hospodaření není promítnut ani přiměřený zisk, který by 

měl být dopravci hrazen ze strany objednatelů, aby mohl dopravce kontinuálně udrţovat a 

obnovovat vozový park a jeho zázemí. Obě města však hradí DPmML, a.s. prokazatelnou 

ztrátu dle moţností svých rozpočtů a přiměřený zisk nehradí vůbec. V účetní závěrce za 
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rok 2012 společnost vykázala zisk ve výši 116 tis. Kč, to znamená, ţe ztrátu z MHD 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova kompenzuje z jiných činností, jako je 

například údrţba autobusů a tramvají, zdravotnická a ostatní doprava. 

V tabulce č. 3, je uvedena skladba kalkulačního vzorce DPmML, a.s. pro 

autobusovou dopravu. Cena 1 ujetého kilometru činila za rok 2012 v DPmML, a.s. 49,38 

Kč.[8] 

Tabulka č. 3: Kalkulační vzorec autobusové dopravy k 31. 12. 2012 

 

Cena za jeden ujetý kilometr v porovnání s tramvajovou dopravou je o cca 19 Kč 

niţší. Je nutné však upozornit, ţe tramvajová doprava se pohybuje na tělese, které je ve 

vlastnictví DPmML, a.s., proto je nutné tuto dopravní cestu opravovat a udrţovat pro 

plynulý a bezpečný provoz a v souladu s platnými účetními předpisy dlouhodobý majetek 

odepisovat do nákladů společnosti. Náklady na jeden ujetý kilometr z titulu údrţby, oprav 

a odepisování tramvajové tratě činily v roce 2012 cca 12 Kč. 

DPmML, a.s. provozuje tedy v rámci městské hromadné dopravy v závazku veřejné 

sluţby dopravu tramvajovou a autobusovou. Náklady MHD jsou kompenzovány z trţeb od 

cestujících a prokazatelnou ztrátou od objednatelů dopravy, kterými jsou města Most a 

Litvínov a Ústecký kraj. 

řádek Název BUS v tis. Kč BUS na 1 km

1 1.       POHONNÉ HMOTY A TRAK. EN . CELKEM 42 234 12,55

2 2.       PŘÍMÝ MATERIÁL CELKEM 6 497 1,93

3 2.1     Náklady na pryž. obr. a prot. 1 251 0,37

4 2.2     Ostatní přímý materiál 5 246 1,56

5 3.       PŘÍMÉ MZDY 36 820 10,94

6 4.       PŘÍMÉ ODPISY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 14 513 4,31

7 5.       OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 24 590 7,31

8 6.        OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 15 912 4,73

9 6.1      Silniční daň 0 0,00

10 6.2      Pojištění (zákonné, havarijní) 1 412 0,42

11 6.3      Odvody do fondů (SP a ZP) 12 537 3,73

12 6.4      Ostatní přímé náklady 1 963 0,58

13 7.        DOPRAVNÍ REŽIE CELKEM 12 042 3,58

14 8.        SPRÁVNÍ REŽIE 13 564 4,03

15 9 .       ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 166 172 49,38

           Ujeté kilometry v tisících 3 365
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V tabulce č. 4 jsou uvedeny ceny jízdenek v jednotlivých tarifních pásmech, které 

platí pro tramvajovou i autobusovou dopravu. Cestující mohou dopravu hradit v hotovosti 

nebo prostřednictvím elektronického jízdného na čipových kartách, které je cenově 

zvýhodněné. [11] 

Tabulka č. 4:Tarif jízdného DPmML, a.s. 

 

Tarifní uspořádání DPmML, a.s., jak je uvedeno v tabulce č. 4, se jiţ několik let nezměnilo 

a je v platnosti od roku 2008. Z toho tedy vyplývá, ţe v tomto období nedošlo k navýšení 

cen jízdného. 

 

 

 

 

 

 

 

Dvoupásmová

1, 2, 3 1, 3 1+2 / 3+2

nepřestupní 30 minut 30 minut 60 minut 90 minut

16 - 69 let základní 17 Kč 21 Kč 23 Kč 28 Kč

6 - 15 let / od 70 let

spoluzavazadlo, živé zvíře

6 - 69 let / od 70 let víkendová

Dvoupásmová

1, 2, 3 1, 3 1+2 / 3+2

nepřestupní 30 minut 30 minut 60 minut 90 minut

16 - 69 let základní 13 Kč 17 Kč 19 Kč 24 Kč

6 - 15 let / od 70 let

spoluzavazadlo, živé zvíře

6 - 69 let / od 70 let víkendová 120 Kč platí pro 2 osoby v celé síti MHD (od pátku 15:00 do neděle 23:59 h)

15 Kč
zlevněná 7 Kč 9 Kč 10 Kč 12 Kč

16 Kč

120 Kč platí pro 2 osoby v celé síti MHD (od pátku 15:00 do neděle 23:59 h)

PLATBA ČIPOVOU KARTOU

Jednopásmová Třípásmová

1 + 2 + 3

(jízdenkový automat, řidič vozidla)

19 Kč
zlevněná 11 Kč 13 Kč 14 Kč

TARIF TARIFNÍ PÁSMO

PLATBA V HOTOVOSTI
Jednopásmová Třípásmová

1 + 2 + 3
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3. TECHNICKÁ ČÁST PŘEDBĚŢNÉ TECHNICKO-

EKONOMICKÉ STUDIE 

3.1 Popis podstaty projektu 

Projekt, pro který je předběţná studie proveditelnosti zpracovávána, počítá 

s ekonomickým, sociálním a ekologickým posouzením alternativního způsobu dopravy – 

autobusové dopravy místo stávající tramvajové. Autobusová doprava mezi oběma městy je 

doposud provozována jako náhradní, pouze v případě výluky tramvajové dopravy.  

Provoz elektrické tramvajové dráhy na Mostecku byl v minulosti vţdy preferován a 

dokonce v kaţdém časovém období existovaly plány na další rozvoj trati. Jejich výstavba 

však jiţ z různých důvodů realizována nikdy nebyla.  

V poslední době, kdy se na makro i mikroekonomické úrovni stále ještě promítají a 

zřejmě ještě dlouho budou promítat důsledky finanční a ekonomické krize, se však 

objevují i hlasy, zda má vůbec smysl tento způsob dopravy provozovat, zda by nebylo lepší 

tramvajovou dopravu úplně zrušit a nahradit autobusy.  

Z ekonomického hlediska je dnes provoz tramvají draţší, zejména z důvodu úplné 

úhrady nákladů na údrţbu vlastní tramvajové tratě (dráţního tělesa, vrchního vedení a 

měníren). Společnost zajišťuje prostřednictvím páteřní tramvajové dopravy více neţ třetinu 

(36,5 %) městské hromadné dopravy v obou městech.  

3.2 Návrh variant náhrady tramvajové dopravy 

Ve všech variantách by byla tramvajová doprava provozována jen na území města 

Mostu (dvě aţ tři tramvaje včetně dvou měníren). Zachovat tramvajovou dopravu na území 

města Most by vyţadovala případná realizace dotačního programu ROP IPRM, Doprava. 

Provoz by byl zajišťován na 6-ti km tramvajové tratě v jednom směru IntersparMost– Most 

nádraţí. 

Nově koncipovaná městská hromadná autobusová doprava by byla náhradou za 

dnešní tramvajové linky č. 1, 3 a 4 tak, aby nebyl narušen stávající komfort cestování 

městskou a příměstskou hromadnou dopravou (přestupování). 
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Jedním ze základních předpokladů pro reálnost úvah o dále uvedených variantách je 

samozřejmě veškerá spoluprácea koordinace DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a 

Litvínova, a.s., Ředitelství silnic a dálnic, a.s. (dále jen ŘSD), měst Mostu a Litvínova, 

Ústeckého kraje a ostatních dotčených subjektů. 

3.2.1 Varianta č. 1 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov 

a po celém území Litvínova s vedením příměstské dopravy po stávající 

komunikaci č. I/27. 

V této variantě by bylo nutné v Litvínově rozšířit autobusovou dopravu o jednu linku 

tak, aby byla zajištěna dopravní obsluţnost jiţní části města Litvínov. Jednáse zejména o 

ulice 9. května, Smetanova a Ţiţkova. Dopravní obsluţnost by byla vedena po komunikaci 

č. I/27 a mohlo by dojít ke změně objednatele dopravních sluţeb, kterou by se 

pravděpodobně stal Ústecký kraj (ÚK). V současné době na základě platné legislativy 

Ústecký kraj z pozice objednatele určuje rozsah dopravní obsluţnosti mezi městy a 

obcemia hradí poskytovateli (dopravci) prokazatelnou ztrátu. Se změnou objednatele by 

však mohlo s velkou pravděpodobností dojít i k tomu, ţe Ústecký kraj jako nový 

objednatel v souladu se zákonem č. 137/2006 S. o veřejných zakázkách, by musel vypsat 

na zajišťování dopravní obsluţnosti výběrové (zadávací) řízení. Tím můţe být DPmML, 

a.s. jako stávající poskytovatel (dopravce) ohroţen. Tato varianta má však relativně velmi 

mnoho rizikových faktorů.[12] 

Identifikovaná rizika pro DPmML: 

 Nedostatečná kapacita komunikace č. I/27 

 Zvýšená ekologická zátěţ 

 Nespokojenost cestujících a všech účastníků dopravního provozu na komunikaci č. 

I/27 mezi Mostem a Litvínovem  

 Zvýšené riziko nehodovosti 

 Moţné prodlouţení jízdní doby ve srovnání s tramvajovou dopravou 

 Nepřehlednost dopravní situace pro cestující 

 Silnice mezi Mostem a Litvínovem č. I/27 nemá vybudované zastávkové zálivy  

a bezpečné přechody (ohroţení bezpečnosti cestujících) 
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 Problémy při schvalovacím procesu autobusové dopravy na silnici č. I/27 (v současné 

době je schválena pouze autobusová doprava v podobě náhradní dopravy za 

tramvajovou dopravu).  

 Moţná změna v poskytovateli dopravní obsluţnosti meziměstské dopravy 

     Sníţení počtu zaměstnanců 

     Moţný problém při náboru zaměstnanců s odbornou způsobilostí 

3.2.2 Varianta č. 2 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov 

a po celém území Litvínova s vedením příměstské dopravy po 

zkapacitněné komunikaci č.I/27. 

Tato varianta vychází ze skutečnosti, ţeŘSD jiţ v roce 2000 nechalo 

zpracovatstudiiEIA (Environmental Impact Assessment) o vlivu stavby na ţivotní 

prostředí. V roce 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, které předpokládá vybudování 

čtyřpruhové rychlostní silnice v délce 6,9 km, která by umoţnila plynulejší a bezpečnější 

provoz mezi oběma městy. Dle dostupných informací byly náklady vyčísleny v hodnotě 

více neţ 1,1 mld. Kč.[13] 

V této variantě vycházím z toho, ţe ŘSD provedlo zkapacitnění silnice č. I/27, která 

tak nyní zcela vyhovuje bezpečnosti silničního provozu. V rámci rekonstrukce a 

modernizace byly vybudovány jednotlivé autobusové zastávky, přechody a dopravní 

značení dle platné legislativy.  

Na nově zkapacitněnou komunikaci bude ve městě Litvínov navazovat městská 

autobusová doprava, která musí být rozšířena o jednu linkutak, aby byla zajištěna dopravní 

obsluţnost jiţní části města Litvínovjako ve variantě č. 1. Jedná se zejména o dopravní 

obsluţnost ulic 9. května, Smetanova a Ţiţkova. Tramvajovou dopravu tedy nahradí 

autobusová s tím, ţe v Mostě bude tato autobusová doprava mít konečnou stanici totoţnou 

s konečnými zastávkami pro tramvajové linky č. 1, 3 a 4, tak jak je tomu dosud. 

V Litvínově bude autobus v zásadě kopírovat tramvajovou trať kromě tramvajové zastávky 

U dílen, protoţe by měla být trasa autobusu vedena ulicí S. K. Neumanna a dále směrem 

ke kulturnímu domu Citadela, kde se nyní nachází konečná stanice tramvajové 

dopravy.Autobusová doprava by byla v této variantě pravděpodobně také v kompetenci 

Ústeckého kraje. 
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Identifikovaná rizika pro DPmML: 

 Zvýšená ekologická zátěţ 

 Zvýšené riziko nehodovosti 

 Narušení plynulosti dopravního provozu při váţných dopravních nehodách 

 Moţná změna zadavatele meziměstské dopravy a tím i moţná změna objemu 

(sníţení) dopravních sluţeb (nespokojenost cestujících především z města Litvínova) 

 Sníţení počtu zaměstnanců 

 Moţný problém při náboru zaměstnanců s odbornou způsobilostí 

3.2.3 Varianta č. 3 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov 

a po celém území Litvínova s vyuţitím pozemků tramvajové dráhy na 

zkapacitnění komunikace č.I/27. 

Realizaci této variantyby muselo předcházet pozastavení varianty č. 2. Dále by 

musela být zahájena jednání akcionářů s ŘSD o moţném odkoupení pozemků od DPmML, 

a.s. na rozšíření silnice a posléze se všemi dotčenými orgány a případnými účastníky 

řízení. Vzhledem k tomu, ţe ze strany ŘSD je zpracována studie proveditelnosti, EIA, 

schválen investiční záměr a vydáno územní rozhodnutí na zkapacitnění silnice I/27,ŘSD ve 

svém záměru s touto variantou nepočítalo. 

Tato varianta je podle mého názoru jiţ nereálná, jelikoţ přípravný a schvalovací 

proces by se tak ocitlna samém počátku. 

Identifikovaná rizika pro DPmML: 

 Zvýšená ekologická zátěţ 

 Zvýšené riziko nehodovosti 

 Narušení plynulosti dopravního provozu při váţných dopravních nehodách 

 Zvýšená legislativní zátěţ 

 Sníţení počtu zaměstnanců 

 Moţný problém při náboru zaměstnanců s odbornou způsobilostí 
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3.2.4 Varianta č. 4 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov 

a po celém území Litvínova s vedením příměstské dopravy z počátku 

po zkapacitněné komunikaci č.I/27 a současně vybudovat samostatný 

autobusový koridor z původní tramvajové trati. 

 Součástí této varianty jeodstranění kolejového spodku, svršku, trolejového vedení 

včetně sloupů, bez likvidace mostních objektů nástupišť opěrných zdí a podobně. Otázkou 

pak zůstává případné vyuţití budov měníren, jejichţ zařízení v současné době zajišťuje 

elektrické napájení tramvajové tratě.  

Při realizaci stavby autobusového koridoru by bylo nutné prověřit rozměry a 

zrevidovat stavy mostních objektů pro budoucí silniční dopravu.  

Identifikovaná rizika pro DPmML: 

 Vysoké prvotní náklady pro DPmML, a.s. 

 Moţné legislativní komplikace při rozšíření autobusového koridoru 

 Zvýšená ekologická zátěţ 

 Sníţení počtu zaměstnanců 

 Udrţování celého dopravního koridoru by muselo být zajišťováno DPmML, a.s. 

 Moţný problém při náboru zaměstnanců s příslušnouodbornou způsobilostí 

3.2.5 Výběr varianty 

Po zváţení a vyhodnocení všech aspektů jednotlivých variant řešení se dále v mé 

diplomové práci budu zabývat pouze variantou č. 2, která je podle mého názoru za určitých 

okolností realizovatelná.  

Jedná se zejména o spolupráci a finanční účast zainteresovaných subjektů jako jsou 

obě města, Ústecký kraj a ŘSD.  Varianta č. 2 má jiţ zpracovanou studii EIA 

(Environmental Impact Assessment) o vlivu stavby na ţivotní prostředí a bylo vydáno 

územní rozhodnutí.Rizika a investiční náročnost pro DPmML, a.s. v této variantě, kdy 

příměstská autobusová doprava bude vedena po zkapacitněné komunikaci č. I/27, jsou ve 

srovnání s ostatními moţnými řešenímipřijatelnější. 
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4. VLIV INVESTICE NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Meziměstská doprava zajišťovaná prostřednictvím tramvajové dopravy je v celém 

rozsahu vedena po samostatném tělese s minimem kříţení s ostatní dopravou.  

Realizace investice do změny druhu meziměstské dopravy z tramvajové na 

autobusovou by zcela jistě byla spojenas určitýminegativními vlivy na ţivotní 

prostředí.Jedná se zejména o důsledky provádění likvidacestávající trati a následné 

výstavby buď samostatného koridoru či rozšíření stávající silnice I/27. Své vlivy na ţivotní 

prostředí má i dokončené dílo.   

Vliv stavby na ţivotní prostředí je tedy vţdy třeba posuzovat ze dvou hledisek: jak 

na ţivotní prostředí působí dokončené stavební dílo a jak je ţivotní prostředí ovlivňováno 

zhotovováním stavebního díla.   

Při zkoumání působení dokončené stavby na ţivotní prostředí musí být primárně 

zajištěna ochrana ţivotního prostředí zejména důkladným posouzením všech 

předpokládaných vlivů a to jiţ ve fázi posuzování a schvalování příslušné projektové 

dokumentace. Postupuje se vţdy v souladu se zákony, zejména se zákonem č. 114/92 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny a se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Cílem procedury EIA – Environmental Impact Assessment - není 

zdrţovat realizaci záměru či koncepce, ale identifikovat vlivy na ţivotní prostředí a 

společně hledat ekologicky proveditelné a obecně přijatelné řešení. 

Proces EIA probíhá zásadně vţdy předtím, neţ jsou záměry povoleny a neţ se 

započne s jejich vlastní realizací. Bez kladného stanoviska procesu EIA nesmí povolující 

úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. V rámci procesu EIA jsou 

posuzovány stavby, činnosti a technologie, uvedené v příloze č. 1 zmíněného 

zákona.Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní 

haly, těţby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. 

rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod. 

V rámci EIA dokončeného stavebního díla se posuzuje zejména: 

 vliv na obyvatelstvo 

http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia
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 vliv na ekosystémy jejich sloţky a funkce (ovzduší a klima, vlivy na vodu, vlivy na 

půdu, území a geologické podmínky, vlivy na flóru a faunu, vlivy na ekosystémy, 

vlivy na chráněné části přírody);  

 vlivy na antropogenní systémy, jejich sloţky a funkce 

 vlivy na strukturu a funkční vyuţití území 

 ostatní vlivy 

 velkoplošné vlivy v krajině 

Návrhy a opatření se pak týkají prevence, eliminace, minimalizace, případně i 

kompenzace účinků na ţivotní prostředí v oblasti územně plánovacích opatření, 

technických opatření, kompenzačních opatření nebo jiných opatření podle místních 

podmínek. [14], [15] 

4.1 Působení stavby na ţivotní prostředí při jejím 

zhotovování   

Ochrana ţivotního prostředí v dosahu staveniště je jedním z hlavních zájmů stavební 

společnosti při zhotovování staveb. Řídí se zákony na ochranu ţivotního prostředí, tj. 

jmenovitě: zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech; zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně 

krajiny a přírody; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami; zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod. 

Stavby dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, letiště, vodní toky nebo ţeleznice) 

jsou při stavebně-technologické přípravě posuzovány a řešeny i s ohledem na dočasnou 

ochranu ţivotního prostředí při výstavbě. Při těchto dočasných opatřeních je nutné zejména 

řešit:  

 ochranu okolí: před nadměrnými emisemi, před nadměrnou prašností, před 

nadměrným hlukem a vibracemi, před znečištěním komunikací blátem;  

 ochranu vzrostlé zeleně a náhradní výsadbu;  

 ochranu podzemních vod před povrchovým znečištěním;  

 nezávadnou likvidaci škodlivého odpadu;  
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 ochranu při nakládání s nebezpečnými látkami;  

 ochranu zemědělské půdy;  

 chránění fauny během výstavby;  

 vyuţití odpadových nezávadných surovin a recyklovaných materiálů. [16], [14], 

[17], [18] 

Obdobným způsobem je posuzováno i následné vlastní provozování dopravy na 

vybudované komunikaci. Zatímco při provozu tramvaje nevznikají ţádné emise a 

tramvajová doprava je tak povaţována za ekologickou(je však nutné odmyslet spotřebu 

elektrické energie, která mohla být vyrobena v tepelných elektrárnách), při provozu 

autobusové dopravy emise vznikají. Dopravce by k zajištění dopravy vyuţíval s největší 

pravděpodobností autobusy s naftovým pohonem, které uţ splňují evropskou normu 

EURO 5, EEV a posléze EURO 6. 

Emisní norma Euro je závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových 

exhalací při provozu motorových vozidel. Například norma Euro 5 omezuje mnoţství 

oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a mnoţství pevných částic 

(PM). Tyto látky však nejsou jediné, které vozidla vyprodukují (např. oxid uhličitý, který 

je často zmiňován v souvislosti s globálním oteplováním, tato norma ho však neřeší). Pro 

Euro 5 byl stanoven termín platnosti od 1. 9. 2009. Od roku 2011 jiţ normu Euro 5 plní 

všechny nově vyrobené autobusy.Z tabulky č. 5 vyplývá, ţe nejmenší limitní hodnoty 

škodlivin vykazuje předpis EURO 6, ovšemjedná se zatím pouze o návrh. [19] 

Tabulka č. 5: Limitní hodnoty škodlivin (g/kWh) a kouřivosti (m-1) zavedené jednotlivými 

evropskými předpisy EURO pro motory využívané v nákladních vozech a autobusech 

Předpis 

Rok 

vstupu v 

platnost 

Oxid uhelnatý 

(CO) 

Uhlovodíky 

(HC) 

Oxidy dusíku 

(NOx) 

Pevné částice 

(PM) 
Kouřivost 

EURO 3 2000 2,1 0,66 5,0 0,10 (0,13) 0,8 

EURO 4 2005 1,5 0,46 3,5 0,03 0,5 

EURO 5 2008 1,5 0,46 3,5 0,03 0,5 

EEV 1999 1,0 0,25 2,0 0,02 0,15 

EURO 6 2013 1,0 0,25 0,4 0,01 0,10 

http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu/
http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu/
http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu/
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4.2 Ostatní nepříznivé vlivy - hluk 

Kromě emisí z dopravy je obyvatelstvo negativně ovlivňováno také dopravním 

hlukem. Jak ukazují výzkumy, je dopravní hluk nejzávaţnější ze všech zdrojů hluku, neboť 

poměrně vysokými intenzitami postihuje celou populaci bez ohledu na věk, pohlaví či 

zdravotní stav. Zdroje hluku nejsou bodové, lokální liniové, zasahují obyvatelstvo 

rozsáhlých území podél dopravních cest. V našem případě se nebudeme zabývat hlukem 

v průmyslové zóně (mezi Mostem a Litvínovem), kde je dle mého názoru daleko vyšší 

negativní hluk z místního chemického závodu, dráţní dopravy (ČD, Unipetrol), 

individuální dopravy či nákladní dopravy.  

Hlukové studie, které si dopravní podnik nechal vypracovat, ukazují, ţe důleţitým 

faktorem je rychlost jednotlivých vozidel. Dopravní podnik pro sníţení hlučnosti tramvají 

v Mostě na tř. Budovatelůmá uloţeny koleje v pruţném loţi v panelech BKV.V Litvínově 

v ulici Ţiţkova se sníţil hluk rekonstrukcí celé ulice a to u tramvají sólo o 3,1 dB a u 

dvojčat o 3,4 dB. Přes veškeré snahy zůstal však nepříjemný hluk ve městě v obloucích 

tramvajové trati i přes pravidelné mazání těchto částí trati. 

Dle vyjádření odborníků v oblasti měření hluku má u tramvají velký vliv aktuální 

stav, profil kolejnic a vyjetý profil kola tramvaje. U autobusů se jedná o aktuální povrch 

vozovky, typ a dezén pouţité pneumatiky. 
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5. EKONOMICKÁ ČÁST TECHNICKO-EKONOMICKÉ 

STUDIE 

Předmětem ekonomické analýzy je varianta č. 2, kdy se jedná o nahrazení 

tramvajové dopravy dopravou autobusovou po jiţ zkapacitněné silnici I/27 mezi městy 

Most a Litvínov. Na nově zkapacitněnou komunikaci bude ve městě Litvínov navazovat 

městská autobusová doprava, která musí být rozšířena o jednu linku tak, aby byla zajištěna 

dopravní obsluţnost jiţní části města Litvínov. 

5.1 Analýza trhu 

Charakter veřejné dopravy v České republice je takový, ţe nelze pro poskytování 

těchto sluţeb uplatňovat důsledně veškeré trţní nástroje, neboť se jedná především o 

veřejnou sluţbu obyvatelstvu, v daném případě obyvatelům měst Mostu, Litvínova a 

Ústeckého kraje. 

DPmML, a.s.je v současné dobějediným poskytovatelem městské hromadné dopravy 

na území měst Mostu a Litvínova. Z tohoto stavu vychází jeho postavení na trhu, které lze 

do jisté míry vnímat jako monopolní. Dále zajišťuje příměstskou dopravu v okolí těchto 

měst a linkovou dopravu ve značné části regionu. Z tohoto důvodu je moţné trh 

charakterizovat následujícím způsobem.  

Segment trhu:veřejné sluţby (dotované) – doprava osob 

Typ služby: městská hromadná doprava (území měst Most, Litvínov, Meziboří), 

příměstská doprava  

Dle uvedeného typu sluţby lze blíţe analyzovat trh i poptávku po nabízeném 

produktu. Poskytování dopravy zde má svá specifika (intenzitu spojů, nároky na vybavení 

apod.). Ukazatele, z nichţ můţeme identifikovatvelikost trhu, jsou vyjádřeny níţe 

v tabulcea grafu.  

V tabulce č. 6, která čerpá ze statistik DPmML, a.s., jsou uvedeny výkony městské 

hromadné dopravy v letech 2005-2012. Z tabulky je patrné, ţe počty ujetých kilometrů 

v jednotlivých letech, se neustále sniţují, např. z důvodu zrušení některých linek či sníţení 

počtu spojů. S tím úzce souvisí i Graf č. 1, který zobrazuje počet přepravených osob 
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v uvedeném období a dokladuje pokles přepravených osob, který mezi roky 2005 a 2012 

činil cca 8 mil cestujících.Od roku 2010 se počet přepravených osob ustálil cca na 27 

milionech. [5] 

Tabulka č. 6: Přehled ujetých kilometrů v MHD v letech 2005 až 2012 

 

Graf č. 1: Přehled počtu přepravených osob v letech 2005-2012 

 

Z hlediska ekonomiky provozu MHDa sluţeb s tím souvisejících je nejdůleţitější, 

aby sluţby byly poskytovány optimálně vzhledem k potřebám jejich uţivatelů, při 

Ukazatel (tis. km) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ujeté vozové km TRAM 1 796 1 756 1 790 1 765 1 748 1 756 1 691 1 543

Ujeté vozové km BUS 3 893 3 977 3 562 3 613 3 623 3 563 3 463 3 365

Ujeté vozové km MHD 5 689 5 733 5 352 5 378 5 371 5 319 5 154 4 908

Městská hromadná doprava 
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zohlednění efektivity provozu. Jedná se tedy o volbu kompromisu mezi vynaloţenými 

náklady provozovatele MHDa přínosy pro obyvatelstvo. 

Cílem analýzy trhu je především na základě dostupných dat dostatečně kvantifikovat 

poptávku po městské hromadné dopravěv daném území. 

Sluţby, které v rámci projektu vzniknou, jsou spojené s přepravou osob veřejnou 

hromadnou dopravou (jsou na ni bezprostředně vázány). Poskytované sluţby budou 

vyuţívatobyvatelé regionu, zejména pak obyvatelé měst Mostu a Litvínova a jejich okolí. 

Zrakově postiţení, osoby se sníţenou schopností orientace a komunikace a senioři mající 

zájem o vyuţívání sluţeb MHD, příměstské a veřejné linkové dopravy na území měst 

Mostu a Litvínova a celého regionu vůbec. 

Cílová skupina těchto osob vyuţívá veřejné prostředky k dopravě do zaměstnání, do 

škol, za zájmovými činnostmi, sportem, nákupy apod.  

Mezi faktory ovlivňující poptávku na trhu patří zejména:  

 míra nezaměstnanosti – s jejím zvyšováním klesá četnost vyuţití prostředků veřejné 

dopravy 

 cena ropy – s poklesem ceny pohonných hmot se sniţuje počet přepravených osob 

 další individuální faktory  - např. komfort, doba cestování apod. 

 sezónní výkyvy, kdy nejmenší poptávka je v době prázdnin 

5.2 Marketingová strategie 

Poslání projektu: Posláním projektu, má-li být přijatelný a udrţitelný, je zkvalitnění 

veřejné sluţby poskytované DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova, a. s., 

prostřednictvím zvýšení komfortu cestování a také bezpečnosti cestující veřejnosti. 

Hlavní strategický cíl: Realizací projektu by mělo dojít ke zpomalení tempa (v lepším 

případě k zastavení) odklonu obyvatel regionu od veřejného způsobu přepravy a naopak 

její preference před dopravou individuální. 

Zvolené strategie: Uspokojovat nejen potřebu zákazníka týkající se samotné přepravy, ale 

vycházet mu vstříc i v dalších jeho poţadavcích (bezpečnost, informovanost, přesnost, 
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komfort, spolehlivost, krátký čas dopravy), a to při dostupné ceně pro všechny skupiny 

obyvatel. Síťový charakter systému veřejné dopravy, vyţadující přímé linky nebo spoje 

s přestupem bez dlouhých čekacích dob, je ekvivalentem prostorové dostupnosti. Proto je 

nezbytné pro naplnění těchto poţadavků nabídnout četnou a pravidelnou veřejnou dopravu 

pokrývající celé území v přiměřené kvalitě a za přijatelnou cenu. Je zapotřebí překonat 

chápání veřejné dopravy pouze jako sociální sluţby, která nabízí velice omezenou kvalitu 

dopravních sluţeb ve srovnání s individuální automobilovou dopravou.  

 Ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové 

dopravě a zastavení odlivu cestujících od veřejné dopravy, resp. udrţení stávajícího 

poměrně příznivého podílu na trhu dopravních sluţeb, je třeba v budoucnosti neustále 

postupně zvyšovat kvalitu veřejné dopravy i rozsah její nabídky. 

5.3 Marketingový mix 

Pro potřeby mé diplomové práce a zhodnocení marketingového zajištění výstupů 

projektu jsem vyuţila marketingového mixu. Účelem vhodného a účinného 

marketingového mixu je vhodně zkombinovat všechny proměnné tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny tak firemní marketingové cíle. 

Marketingový mix jako soubor nástrojů marketingu umoţňuje budování dlouhodobě 

udrţitelné konkurenční výhody organizace na trhu a zároveň má umoţnit maximální 

uspokojení potřeb a poţadavků zákazníka při respektování určitých stanovených pravidel. 

Úroveň spokojenosti spotřebitele a tím kvalita sluţby je dána rozdílem mezi očekávanou 

a skutečně dodanou (vnímanou) úrovní sluţby. Kvalita sluţby je subjektivní, silně závisí 

na individuálních potřebách a očekáváních. 

Pro tento projekt jsem navrhla tento soubor nástrojů k realizaci firemní strategie: 

1) Product – popis produktů nebo sluţeb, které budou v souvislosti s projektem 

poskytovány. 

2) Price (cena a cenová politika) – rozhodnutí za jaké ceny budou jednotlivé sluţby 

poskytovány. 

3) Promotion (propagace – komunikační mix) –popis komunikačních kanálů, které 

budou během realizace projektu vyuţívány. 



Bc. Hana Dlask: PŘEDBĚŢNÁ TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE VYBRANÉHO 

INOVAČNÍHO PROJEKTU 

2014  28 

4) Place (místo) – jedná se o distribuční cesty, kterými se dostávají produkty a sluţby 

od poskytovatele ke spotřebiteli. 

Jednotlivé okruhy marketingového mixu jsou specifikovány v následujících bodech: 

Product 

Produkt, který bude v rámci projektu poskytován a distribuován konečným 

uţivatelům, by měl poskytovat v případě předkládaného projektu kvalitnější dopravní 

obsluţnost. S tím lze obecně spojit výhody pro cestující, jako je zkrácení času cestování, 

rychlejší a spolehlivější plánování cestování apod.  

Smyslem poskytovaného produktu je zvýšit standard veřejné dopravy v tomto 

regionu a přiblíţit jej standardům obvyklým v jiných regionech Evropy. Mělo by dojít ke 

zvýšení komfortu cestování. 

Price 

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který produkuje příjmy, ostatní 

produkují náklady. Obvykle je cena rozhodujícím prvkem při výběru zboţí zákazníkem. 

Tuto zásadu však není moţné plně uplatňovat na poskytování takového typu sluţeb, které 

budou poskytovány v rámci projektu.    

Charakter městské hromadné dopravy v České republice neumoţňuje nastavit za 

poskytované sluţby trţní cenu za přepravu osob, která by měla být hlavním zdrojem 

příjmu podnikatelského záměru. 

V souvislosti s realizací projektu by nemělo dojít ke zvýšení ceny jízdného. 

Dlouhodobé časové jízdenky jsou cenově zvýhodňovány. Cenová strategie poskytované 

veřejné sluţby dále zvýhodňuje vymezené skupiny obyvatel (děti, seniory, zdravotně 

postiţené, matky s kočárky).  

Promotion 

Nejvýznamnějším komunikačním kanálem upozorňujícím na existenci sluţby bude 

samotný výstup projektu a jeho funkčnost, kdy ho lidé budou vyuţívat jiţ od samého 

spuštění. Tomuto systému bude navíc věnován prostor na Internetových stránkách 

dopravního podniku a na reklamních plochách umístěných ve vozidlech MHD. 
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Publicita projektu by měla být zajištěna v kaţdém vozidle, na kaţdém automatu či 

samoobsluţné zóně. Můţe být vyuţito standardních komunikačních (mediálních) kontaktů, 

jichţ DPmML standardně vyuţívá k informování svých cestujících. Obvyklými 

marketingovými prostředky uţívaných dopravním podnikem jsou:  

 Letákové kampaně 

 Tiskové zprávy a placená inzerce - Regionální tisk a noviny (Deník Mostecka, 

Mostecké listy a další). 

 Internet je univerzálním prostředkem (www.dpmost.cz)  

 Případně další média (např. spoty v regionálním vysílání rozhlasu a televize)  

 Polepy vozů tištěnými samolepícími foliemi 

Place 

Způsob distribuce sluţby, která je předmětem projektu, vyplývá z charakteru 

dopravní obsluţnosti jako veřejného statku a jeho základní charakteristiky spočívající 

v nedělitelnosti spotřeby. Příjemci poskytovaného produktu (kvalitnější a bezpečnější 

veřejná doprava v regionu) budou všichni obyvatelé regionu, kteří vyuţívají veřejnou 

dopravu. Popis distribučních cest nabízeného produktu v případě tohoto projektu není zcela 

relevantní, neboť distribuční cesty jsou spojeny přímo se samotným produktem. 

5.4 Zdroje financování projektu  

Při analýze moţných zdrojů financování projektu bylo uvaţováno s těmito 

variantami: 

 Vlastní zdroje financování 

Dopravní podnik nedisponuje takovou výší vlastních zdrojů, aby mohl takto 

náročnou investici samofinancovat. 

 Investiční dotace měst a Ústeckého kraje 

Obě města i Ústecký kraj provádí neustálé optimalizace svých rozpočtů a své 

výdaje kaţdoročně omezují.  

Při schvalování investice tohoto druhu (doprava a dopravní infrastruktura), se 

vţdy jedná o politické rozhodnutí. Vstupují do něho různé vlivy jednotlivých 

http://www.dpmost.cz/
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zájmových skupin a nelze tedy předem odhadnout výsledek schválení 

takovéto investice. Z těchto důvodů jsem tento způsob financování projektu 

vyhodnotila jako rizikový a závisející na mnoha nepředvídatelných 

okolnostech. 

 Dotace EU 

Financováním z prostředků EU nelze pokrýt 100% pořizovací ceny 

dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého majetku.  

Dalším problémem můţe být vhodný výběr oblasti podpory, který nemusí být 

v daném období vyhlášen Evropským fondem. 

 Leasing 

Tuto variantu financování projektu jsem ověřila poptávkovým řízením u 

několika leasingových společností a jednotlivé nabídky těchto společností 

jsem vyhodnotila. Z hodnocení těchto nabídek jsem dospěla k názoru, ţe 

ekonomicky nejlevnější nabídka je draţší neţ podmínky investičního úvěru. 

Proto jsem se touto variantou financování jiţ dále nezabývala. 

 Investiční úvěr 

Pro financování projektu byla vybrána forma prostřednictvím investičního 

úvěru ve výši 179 000 tis. Kč, neboť leasing je nákladnější variantou. 

Investiční úvěr je uvaţován s dobou splatnosti na 10 let a vzhledem 

k současnému vývoji úrokových sazeb v bankovním sektoru s úrokovou 

sazbou 3 %. Z mého pohledu se tedy jedná o nejšetrnější variantu financování 

projektu a téměř jedinou moţnou.  

5.5 Plán realizace projektu 

V tabulce č. 7, je uveden předpokládaný časový harmonogram projektu, který 

zahrnuje pořízení nových dopravních prostředků, vybudování nových odstavných ploch, 

rekonstrukci dílenských provozů a čerpací stanice na pohonné hmoty, včetně pořízení 

nových autobusů, stanovený na 12 měsíců. 

Provozní etapu projektu stanovím na 15 let s ohledem na ţivotnost dopravních 

prostředků. Ţivotnost dlouhodobého majetku pro účely účetního odepisování stanovuje 

v DPmML, a.s. technický úsek. Uvedená doba pouţitelnosti autobusů je garantována i 
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výrobcem, od něhoţ DPmML, a.s. pořídila 32 nových nízkopodlaţních vozidel 

SOR.Veškeré ekonomické analýzy jsou tedy zpracovány na časové období dle uvedených 

předpokladů.  

Tabulka č. 7:  Předpokládaný časový harmonogram projektu 

 

5.6 Lidské zdroje 

S nahrazením tramvajové dopravy mezi městem Most a Litvínov dopravou 

autobusovou je spojeno zajištění potřebných pracovních sil.Jednalo by se o 45 

zaměstnanců (řidičů autobusů) a o 17 zaměstnanců, kteří by zajišťovali opravy a údrţbu 

vozového parku. DPmML, a.s. by zřídilo 62 pracovních míst. 

Naopak se zrušením tramvajové dopravy by svá pracovní místa muselo opustit 35 řidičů 

tramvají a 40 zaměstnanců tramvajových dílen. 

Pro další ekonomické vyhodnocení budu kalkulovat s průměrnou mzdou zaměstnanců 

v této výši: 

Řidič autobusu: 21 tis. Kč 

Řidič tramvaje: 19 tis. Kč 

Mzdy zaměstnanců dílenských provozů jsou v dalších rozborech nákladů projektu zahrnuty 

do kategorie sluţeb, neboť v kalkulaci dopravních výkonů tramvajové i autobusové 

časové období v letech 1. 2. 3. 4.-18.

ŘSD Přípravná fáze - zkapacitnění silnice č. I/27

DPmML, a.s. Investiční fáze - zkapacitnění odstavných ploch

DPmML, a.s. Investiční fáze - rekontrukce dílen

DPmML, a.s. Investiční fáze - rekonstrukce čerpací stanice

DPmML, a.s. Investiční fáze - pořízení 30 ks autobusů

DPmML, a.s. Provozní fáze 

Předpokládaný časový harmonogram  projektu 
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dopravy jsou mzdové náklady zaměstnanců opravárenských provozů součástí poloţky 

oprav a udrţování. 

Tabulka č. 8: Přehled změn spojených se zrušením tramvajového provozu a jeho nahrazení 

autobusovým 

 

V  tabulce č. 8, jsem zrekapitulovala a porovnala údaje týkající se počtu zaměstnanců 

jednotlivých provozů, které by byly dotčeny při nahrazení tramvajové dopravy dopravou 

autobusovou.  

5.7 Investiční náklady na zavedení autobusové dopravy  

dle vybrané varianty 

 Nákup 30 autobusů představuje investici v hodnotě cca 162 000 tis. Kč bez DPH. 

Pořizovací hodnotu autobusu MHD předpokládám ve výši 5 400 tis. Kč bez DPH 

dle oznámení MDČR o cenách autobusů pro výpočet přiměřeného zisku u autobusů 

u 13m délky. 

 Odbavovací systém můţe být pouţit z likvidované tramvajové dopravy. 

 Zkapacitnění ploch na odstavování autobusů v provozovnách bude představovat 

náklady na vybudování nových míst k parkování, které předpokládám v hodnotě 

2 000 tis. Kč. 

 Náklady na rekonstrukci části tramvajových dílen z důvodu rozšíření kapacity 

střediska pro opravy a údrţbu autobusů se předpokládají aţ do výše 10 000 tis. Kč. 

 Rekonstrukce stávající nadzemní čerpací stanice na motorovou naftu by dle odhadů 

DPmML, a.s. činila cca 5 000 tis. Kč. 

Celkové investiční náklady by dle mého předpokladu mohly dosáhnout výše cca 179 mil. 

Kč, jak je uvedeno v tabulce č. 9. 

rok 2012 stav po změně úbytek/nárůst

Počet řidičů tramvají osoby 43 8 -35

Počet řidičů autobusů MHD osoby 127 172 45

Počet zaměstnanců údrţba tramvají osoby 51 11 -40

Počet zaměstnanců údrţba autobusů osoby 75 92 17

Počet zaměstnanců ostatní střediska osoby 54 54 0
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Tabulka č. 9: Přehled investičních nákladů 

Autobusy 30 kusů 162 000 000 

Odstavné plochy 2 000 000 

Rekonstrukce tramvajových dílen 10 000 000 

Rekonstrukce čerpací stanice 5 000 000 

CELKEM 179 000 000 

 

5.8 Provozní náklady projektu (roční) 

Provozní náklady projektu jsem stanovila dle následně popsaných skutečností a 

předpokladů, které vychází z kalkulačních vzorců autobusové dopravy za rok 2012, 

z výpočtu nově ujetých kilometrů a dalších plánovaných hodnot pro tento projekt. 

Po zavedení změny v provozu tramvajové dopravy, bude zachována původní linka č. 

2 s ročním počtem ujetých kilometrů ve výši 350 tis. km.Dopravní plán na rok 2012 

v oblasti tramvajové dopravy (bez linky č. 2)kalkuloval s ujetím 1 200 tis. km mezi městy 

Most a Litvínov. Dle obsaditelnosti tramvajového vozidla je nutné na místo jedné tramvaje 

vypravit cca 1,25 autobusu. Celkový rozsah autobusové dopravy, který tak nahradí 

původních 1 200 tis. km, tak bude činit cca 1 500 tis. km. Tento výpočet jsem ověřila 

přímo v dopravní kanceláři DPmML, a.s., která mi potvrdila předpokládaný počet ujetých 

kilometrů autobusovou dopravou. Dopravní kancelář na základě jízdních řádů provedla 

výpočet předpokládaných ujetých kilometrů (dle výše zmíněné trasy) s tím, ţe náhrada za 

sólo tramvajové vozidlo je jeden autobus a za dvojče autobusy dva. Tímto výpočtem 

dospěla k předpokladu ve výši cca 1 480 tis. ujetých km v autobusové dopravě, která by 

nahradila dopravu tramvajovou mezi městem Most a Litvínov, s konečnými stanicemi 

Most DPmML, a.s. nebo Most Interspar a Litvínov Citadela. Pro svoji analýzu budu tedy 

kalkulovat s 1 500 tis. ujetých kilometrů.[9] 

Počet ujetých kilometrů v autobusové dopravě za rok 2012 sice činil 3 365 tis. km, 

ale vzhledem k optimalizaci dopravních sluţeb, kterou dopravní podnik zpracoval a 

realizoval jiţ od 1. ledna 2013 na základě ţádosti obou měst, sníţím o zhruba 10% na 

3 000 tis. km a připočtu kilometry ujeté autobusovou dopravou jako náhradu za 
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tramvajovou dopravu. Z uvedeného vyplývá, ţe předpokládaný roční počet ujetých 

kilometrů činí 4 500 tis.km (3 000 tis. km+1 500 tis. km). 

Pro výpočet nákladů na pohonné hmoty byla pouţita současná průměrná cena 

motorové nafty, za kterou ji DPmML, a.s. pořizuje, a která činí 28,50 Kč za litr. Průměrná 

spotřeba motorové nafty v městském a příměstském provozu u autobusů MAN a Karosa, 

se pohybuje na úrovni 36 litrů na 100 km.  

Oblast osobních nákladů vychází z průměrné hrubé mzdy řidičů tramvají a autobusů 

zvýšené o 34 % z titulu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

V případě odpisů dlouhodobého majetku, které jsou specifikovány v příloze č. 2, jsou 

odpisy nových autobusů stanoveny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Doba 

daňového odepisování ve druhé odpisové skupině, do které jsou motorová vozidla 

zařazena, činí 5 let. Odpisové procento v prvním roce odepisování činí 11% a v dalších 

letech 22,25 %. U ostatního dlouhodobého majetku, který má v zásadě charakter 

stavebních objektů, je tento majetek odepisován v páté odpisové skupině s dobou 

odepisování 30 let a odpisové procento v prvním roce odepisování činí 1,4 % a v dalších 

letech 3,4 %. [20] 

Nákup 30 nových autobusů DPmML, a.s. není schopna pokrýt ze svých zdrojů, proto 

v přehledu nákladů je kalkulováno s tím, ţe společnost bude čerpat investiční úvěr ve výši 

179 000 tis. Kč s dobou splatnosti 10 let. Úrokovou sazbu jsem stanovila na 3 % vzhledem 

k současnému vývoji úrokových sazeb v bankovním sektoru. 

Náklady spojené s dopravní a správní reţií (např. dispečink, řízení dopravy, správa 

společnosti a další) zůstanou přibliţně na stejné úrovni a ve výpočtech s nimi není 

kalkulováno. 

V tabulce č. 10 – Přehled nákladů projektu, jsou druhově rozčleněny a 

zrekapitulovány náklady projektu. Pro úplnost jsou zde uvedeny i úroky z investičního 

úvěru, se kterými se dále ve výpočtech neuvaţuje. Z tabulky vyplývá, ţe  v prvních 5 

letech realizace projektu dojde k nárůstu v nákladové oblasti, zejména z důvodu daňového 

odepisovánídopravních prostředků.  
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Tabulka č. 10: Přehled nákladůprojektu 

 

5.9 Výnosy projektu 

Jedním z  cílů projektu by měla být snaha sníţit, příp. pokusit se dokonce zastavit 

dlouhodobý trend poklesu počtu cestujících. Zkvalitnění a rozšíření sluţeb, nové 

komunikační technologie umoţňující být tzv. „user friendly“ k zákazníkům představuje 

dnes asi jedinou šanci, jak přivést nové cestující (resp. o ty současné nepřicházet) k veřejné 

dopravě. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu budu předpokládat, ţe nedojde 

k nárůstu ani k poklesu přepravených osob, jak je zřejmé z grafu č. 1, kdy se počet 

přepravených osob ustálil od roku 2010 na cca 27 milionech. 

 Úprava tarifu je záleţitostí akcionářů společnosti a vesměs se jedná o polická 

rozhodnutí. Ke zvýšení jízdného se nepřistoupilo ani v minulých letech, kdy došlo ke 

investič

ní fáze

Druh/Rok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Spotřeba materiálu

přírůstek BUS 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895 2 895

Spotřeba energie a 

pohonných hmot

přírůstek BUS 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390 15 390

řádek 9 VZaZ  B.1. 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285

Služby

přírůstek BUS (opravy a 

udrţování autobusů) 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965

řádek 10 VZaZ B.2. 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965

Osobní náklady

přírůstek BUS (řidiči 

autobusů) 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120

řádek 12 VZaZ  C. 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120

Ostatní provozní náklady 

přírůstek BUS (pojištění) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

řádek 27 VZaZ   H. 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

Odpisy dlouhodobého 

majetku

přírůstek BUS (nové 

autobusy a stavby) 18 058 36 623 36 623 36 623 36 623 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

řádek 18 VZaZ   E. 18 058 36 623 36 623 36 623 36 623 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

Celkem provozní náklady 63 058 81 623 81 623 81 623 81 623 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578

Poplatky a úroky z úvěru 5 124 4 587 4 050 3 512 2 975 2 438 1 901 1 364 827 290

řádek 43 VZaZ  N. 5 124 4 587 4 050 3 512 2 975 2 438 1 901 1 364 827 290 0 0 0 0 0

Celkem náklady 0 68 182 86 210 85 673 85 135 84 598 48 016 47 479 46 942 46 405 45 868 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578

provozní fáze 
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zvýšení sazby DPH. Předpokládám tedy, ţe ani realizace projektu nebude mít vliv na 

zvýšení tarifu. 

Ve výsledku hospodaření projektu se pozitivně projeví jen úspora  nákladů, která by 

vznikla zrušením tramvajové dopravy. Plánované hodnoty jsou odvozeny zejména 

z kalkulačního vzorce tramvajové dopravy za rok 2012. 

V následující tabulce č. 11 -  Přehled úspor vzniklých z realizace projektu v tis. Kč 

jsou vyčísleny pravděpodobné úspory, které představují zvýšení finančních prostředků. Pro 

další analýzu jsem uvedené hodnoty zahrnula do výnosů projektu.  

Tabulka č. 11: Přehled úspor vzniklých z realizace projektu  

 

5.10 Finanční analýza a hodnocení projektu 

5.10.1 Plánovaný peněţní tokprojektu(roční) 

Hotovostní toky jsou kalkulovány ve stálých (reálných) cenách a jsou tak 

ovlivňovány pouze změnami hmotných toků, inflace není uvaţována. V následující tabulce 

č. 12,je zobrazen peněţní tok pro výpočet kriteriálních ukazatelů, kterývychází 

z provozního výsledku hospodaření projektu upraveného o odpisy dlouhodobého majetku. 

investič

ní fáze

Druh úspory/Rok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Materiál 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008 4 008

El. energie a pohonné 

hmoty 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756 6 756

Služby (opravy a udržování 

tramvají a dopravních 

cest) 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076 23 076

Mzdy a pojistné 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710

Pojistění majetku 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504

Celkem úspora 0 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054

řádek 5 VZaZ  II.1 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054

provozní fáze 
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Tabulka č. 12:Peněžní tok projektu pro výpočet kriteriálních ukazatelů 

 

V příloze č. 3 je zpracován statistický výkaz Cash flow projektu nepřímou metodou. 

5.10.2 Kriteriální ukazatelé 

Z předchozích tabulek a příloh č. 4 a č. 5 vyplývá, ţe DPmML, a.s. při nahrazení 

tramvajové dopravy dopravou autobusovou bude vytvářet po celé provozní období záporný 

výsledek hospodaření. Celková vzniklá ztráta projektu v provozní fázi, je dokladem toho, 

ţe projekt není komerčního charakteru.  

V následující tabulce č. 13 jsou zrekapitulovány údaje z předchozích kapitol, ze 

kterých je vypočtena současná hodnota a čistá současná hodnota. 

Tabulka č. 13: Rekapitulace a výpočet kriteriálních ukazatelů  

 

inv. fáze

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 0 63 058 81 623 81 623 81 623 81 623 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578

2 0 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054

3 0 -18 004 -36 569 -36 569 -36 569 -36 569 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 -18 004 -36 569 -36 569 -36 569 -36 569 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524

6 0 18 058 36 623 36 623 36 623 36 623 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

7 0 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

provozní fáze 

Cash flow-peněžní 

příjem z investice 

(ř.7=ř.5+ř.6)

Provozní náklady 

projektu

Provozní výnosy 

projektu

Provozní výsledek 

hospodaření (ř.3=ř.2-

Odpisy

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření  

po zdanění (ř.5=ř.3-ř.4)

1 roky 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 celkem

2 Kapitálový výdaj v  tis. Kč (I) 179 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 000

3 Výnosy 0 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 45 054 675 810

4 Náklady na materiál a energie 0 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 18 285 274 275

5 Sluţby 0 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 10 965 164 475

6 Osobní náklady 0 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 226 800

7 Odpisy 0 18 058 36 623 36 623 36 623 36 623 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 170 330

8 Ostatní provozní náklady 0 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 9 450

9 Celkové provozní náklady 0 63 058 81 623 81 623 81 623 81 623 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 45 578 845 330

10 Provozní výsledek hospodaření 0 -18 004 -36 569 -36 569 -36 569 -36 569 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -169 520

11 Daň z příjmů 0

12

Provozní výsledek hospodaření 

včetně daně z příjmů 0 -18 004 -36 569 -36 569 -36 569 -36 569 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -169 520

13 Peněžní příjem z investice 0 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 810

14

Diskontovaný příjem z investice 

(PV present value) 0 47 41 36 31 27 23 20 18 15 13 12 10 9 8 7 316

15

Čistá současná hodnota

(NPV net present value) -178 684

16 roky ( t) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 diskontní sazba (r) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

18 1+r 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

19 (1+r)
t

1,000 1,150 1,323 1,521 1,749 2,011 2,313 2,660 3,059 3,518 4,046 4,652 5,350 6,153 7,076 8,137
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Současná hodnota (PV - PresentValue) 
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= 316 tis. Kč (1) 

Současná hodnota, viz vzorec (1) je součet všech budoucích peněţních toků (cash-

flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu.Jedná se o 

diskontovaný příjem z investice. 

Čistá současná hodnota (NPV - Net PresentValue) 

I
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NPV

n

t
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= - 178 684 tis. Kč (2) 

Čistá současná hodnota je metoda, která za ekonomický efekt z investice povaţuje 

peněţní tokz projektu. Při respektování časové hodnoty peněz je základem metody součet 

diskontovaných čistýchpeněţních toků v jednotlivých létech ekonomické ţivotnosti 

investičního projektu. Jinými slovymůţeme čistou současnou hodnotu definovat jako 

rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmyz projektu a kapitálovými výdaji na 

projekt[3].Při výpočtu jsem kalkulovala s časovým obdobím 15 let. 

Pro diskontování jako očekávanou míru výnosnosti, která vyjadřuje ušlé příleţitosti 

získat stejný výnos vloţením kapitálu do finančních investic,jsem pouţila hodnotu 

diskontní sazby 15%, jelikoţ se jedná o zavedení nových postupů v organizaci městské 

hromadné dopravy ve městě Most a Litvínov. Dalším kritériem pro určení této sazby byla 

výše popsaná rizika projektu, která jsou velmi významná a je třeba je zohlednit. 

V tabulce č. 13 – Rekapitulace a výpočet kriteriálních ukazatelů, dosahuje čistá 

současná hodnota vzhledem k charakteru projektu záporné částky. Výpočet dalších 

ukazatelů nemá vzhledem k záporné hodnotě NPV své opodstatnění.   

Je třeba dále říci, ţe výsledky hodnocení finanční efektivity veřejně prospěšných 

projektů, do kterých bychom projekt nahrazení tramvajové dopravy mohli také zařadit, 

jsou do značné míry neobjektivní, neboť smysl těchto projektů je jiný neţ tvorba či 

dokonce maximalizace zisku. Finanční hodnocení je standardně vyuţíváno pro analýzu 

komerčních projektů.  
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Z vypočtených hodnot finančních ukazatelů lze konstatovat, ţe realizace projektu 

náhrady tramvajové dopravy dopravou autobusovou by pro DOPRAVNÍ PODNIK měst 

Mostu a Litvínova, a.s. byla velice náročná jak z ekonomické tak z technické stránky. 

Investiční úvěr v takovém objemu, se kterým je kalkulováno ve finanční analýze by 

byl pro DPmML, a.s. velkou zátěţí, a jelikoţ by společnost nebyla schopna z vlastních 

zdrojů kompletně pořídit nové dopravní prostředky, nutně by musela hledat jiné alternativy 

financování.  

5.10.3 Plánovaná Výsledovka (Výkaz zisků a ztrát) 

Vývoj výsledku hospodaření dle jednotlivých poloţek nákladů a výnosů a v podobě 

výkazu zisků a ztráty za 15 let ţivotnosti projektu je uveden v příloze č. 4. U jednotlivých 

poloţek nákladů a výnosůjsou uvedeny předpokládané hodnotyspojené s realizací 

nahrazení tramvajové dopravy dopravou autobusovou, kterévychází z kalkulačních vzorců 

tramvajové a autobusové dopravy za rok 2012 a z předpokladu nově ujetých kilometrů a 

dalších plánovaných hodnot pro tento projekt. Výsledek hospodaření je v kaţdém účetním 

období záporný.  

5.10.4 Plánovaná Rozvaha 

V příloze č. 5 – Rozvaha projektu, je plán projektu zobrazen z hlediska bilance na 

aktiva a pasiva. V průběhu investiční fáze předpokládám pořízení dlouhodobého majetku, 

jak je uvedeno v tabulce č. 9. Zdrojem financování je dlouhodobý úvěr se splatností 10 let. 

Hodnoty uvedené v rozvaze jsou bez daně z přidané hodnoty, jelikoţ DPmML, a.s. je 

plátcem DPH. 

Z plánované rozvahy je patrné, ţe pořízený dlouhodobý majetek nebude na konci 

provozní fáze zcela odepsán. Zůstatková hodnota stavební části projektu bude činit 8 670 

tis. Kč, jelikoţ doba daňového odepisování u staveb je zákonem stanovena na 30 let. 
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5.11 SWOT analýza 

Na základě výše uvedených skutečností jsem pro lepší názornost zpracovala získané 

informace pomocí SWOT analýzy.  

Strengths - Silné stránky 

- Sníţení hlučnosti v Litvínově.  

- Odpadá povinnost pravidelných prohlídek dle příslušných zákonů. 

- Lepší zajištění plynulosti provozu při poruše vozidla (rychlejší náhrada 

poškozeného vozidla). 

- Provoz není závislý na elektrické síti. 

Weaknesses - Slabé stránky 

- Vysoké vstupní náklady. 

- Nejasná skutečná doba realizace rekonstrukce komunikace I/27 mezi Mostem a 

Litvínovem. 

- Zvýšená ekologická zátěţ, především ve městě Litvínově a na komunikaci I/27 

mezi Mostem a Litvínovem.  

- Závislost na údrţbě komunikace v zimním období. 

- Nespokojenost cestujících a všech účastníků dopravního provozu na komunikaci 

č.I/27 mezi Mostem a Litvínovem. 

- Narušení plynulosti dopravního provozu při váţných dopravních nehodách na 

komunikaci I/27 mezi Mostem a Litvínovem.  

- Moţnosti změny objednatele meziměstské dopravy (ÚK), a tím i moţná změna 

objemu (sníţení) dopravních sluţeb (nespokojenost cestujících především z města 

Litvínova) 

Opportunities - Příležitosti  

- Obnova vozového parku (nákup autobusů) 

- Zpřístupnění veřejné dopravy pro skupinu handicapovaných a měně pohyblivých 

osob na všech spojích. 

- Vyšší komfort cestování 

Threats – Hrozby  
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- Moţnost změny zajišťovatele meziměstské dopravy (ÚK) a tím i moţná změna 

objemu (sníţení) dopravních sluţeb (nespokojenost cestujících především z města 

Litvínova). 

- Zvyšování individuální dopravy prostřednictvím vlastních osobních automobilů. 

- Zhoršování ţivotního prostředí. 

Po zhodnocení slabých a silných stránek mohu konstatovat, ţe tak jako finanční plán i 

SWOT analýza potvrdily vysokou rizikovost projektu. Projekt má velmi mnoho slabých 

stránek, ke kterým by se mělo při investičním rozhodování přihlédnout. 

5.12 Rizikové aspekty projektu  

Projekt je podroben moţným rizikům, která jsou dále identifikována včetně popisu 

vlastností identifikovaného rizika, jeho závaţnost ve vztahu k realizovatelnosti projektu 

podle jeho plánovaných parametrů, pravděpodobnost výskytu rizika a způsobu, jak předejít 

či eliminovat vznik příslušného rizika. 

Technická rizika: 

- Nejasná situace v realizaci projektu, který je zaměřen na zkapacitnění silnice I/27 

Závažnost rizika: velká 

Eliminace rizika: není v kompetenci DPmML, a.s.  

- V případě, ţe by byla tramvajová doprava nahrazena dopravou autobusovou dle 

předpokládané varianty č. 2 (provoz po zkapacitnění silnice I/27), by muselo dojít 

k likvidaci tramvajové tratě mezi Mostem a Litvínovem a v Litvínově. Jednalo by 

se o kolejový svršek a spodek, trolejové vedení a sloupy, měnírny a trolejové 

sloupy, tramvajové zastávky. 

Místním šetřením a konzultací s technickým ředitelem DPmML, a.s., se jedná 

především o likvidaci: 

- 43,8km (bez linky č.2) kolejí (jednosměrné) tratě 

- 28km napájecího vzduchem vedeného vedení 

- vybavení měníren 

- 977 kusů sloupů bez patek 
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- 53 kusů tramvajových přístřešků 

- 10 kusů mostních objektů 

- 3 kusů měníren (Most Souš, Litvínov Záluţí, DP Litvínov) 

- 129 km kabelového vedení 

- 43,8 km kolejového svršku 

- 977 kusů patek sloupů 

Případnou likvidaci tramvajovéhokoridoru a všech souvisejících technických zařízení 

by musel řešit samostatný podrobný projekt likvidace, který není předmětem této 

diplomové práce. 

Závažnost rizika: velká 

Eliminace rizika: na likvidaci tramvajové tratě hledat alternativní zdroj financování 

a efektivně nakládat s vyzískanou hodnotou  

Finanční rizika 

 Nemoţnost financování prvotního pořízení dopravních prostředků společností 

z vlastních zdrojů v případě zachování stejného trendu úhrady prokazatelné ztráty. 

Dopravnímu podniku nebyla v některých letech plně kompenzována ztráta v plné 

výši. Objednatelé dopravních výkonů (statutární město Most a město Litvínov) 

hradilo prokazatelnou ztrátu dle svých rozpočtových moţností a přiměřený zisk, 

který dopravci (DPmML, a.s.) za dopravní sluţby dle zákona také náleţí a má 

slouţit na obnovu vozového parku, nehradily vůbec. 

Závažnost rizika:střední 

Eliminace rizika: na pořízení dopravních prostředků hledat i alternativní zdroje 

financování  

Provozní rizika 

 Ze 43dosavadních řidičů tramvají  95 % nevlastní oprávnění k řízení autobusu. 

V cca 70 % se jedná o ţeny ve středním věku, jde tedy o velmi citlivý sociální 

problém vzniklý s případným propouštěním těchto zaměstnankyň. Jedná se o 

redukci cca 35 řidičů tramvají. 

 Redukce zaměstnanců tramvajových dílen 
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Závažnost rizika: velká 

Eliminace rizika: úzká spolupráce s Úřadem práce ČR 

 V Litvínově by mohlo dojít k problémům s ukončením autobusových linek např. u 

Citadely (otáčení vozidel) v Mostě např. u DPmML, a.s., Most Interspar. S těmito 

problémy je spojená i bezpečnost cestujících při nastupování a vystupování 

(přecházení chodců přes frekventovanou komunikaci). 

Závažnost rizika:nízká 

Eliminace rizika: Uvedená riziková místa zabezpečit tak, aby nebyla narušena 

bezpečnost cestujících   

 Jestliţe by stávající tramvajová doprava byla plně nahrazena dopravou 

autobusovou, mohlo by dojít k částečnému odlivu cestujících, poklesu 

přepravovaných osob a tím pádem i k poklesu trţeb.  

 

Závažnost rizika: střední 

Eliminace rizika: Zatraktivnit cestující veřejnosti autobusovou dopravu, zlepšit 

komfort cestování 
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6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

Varianta č. 1 – Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov a po celém 

území Litvínova s vedením příměstské dopravy po stávající komunikaci č. I/27. 

Tato varianta má velmi mnoho rizik, zejména z technického a sociálního hlediska 

není vhodná k realizaci. Vzhledem k velkému mnoţství popsaných rizik, viz Kapitola č. 

3.2.1, nebyla tato varianta mnou ekonomicky hodnocena. 

Varianta č. 2 – Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov a po celém 

území Litvínova s vedením příměstské dopravy po zkapacitněné komunikaci č. I/27.  

Při výběru moţných variant, nahrazení tramvajové dopravy za dopravu autobusovou, 

se tato alternativa zdála být tou optimální. Z kalkulačních vzorců je totiţ patrné, ţe 

autobusová doprava je sice levnější, ale ze všech dalších provedených ekonomických 

analýz a výpočtů vyplývá, ţe pro DPmML, a.s. jako samotného investora by byla realizace 

tohoto projektu velice náročná jak po ekonomické tak technické stránce. Stávající 

tramvajová doprava je vedena převáţně po samostatném tělese a vzhledem k dopravě 

autobusové je pro cestující veřejnost daleko bezpečnější. Lépe je na tom tramvajová 

doprava i v oblasti ekologie.  

Celkové hotovostní toky související s projektem jsou během provozní fáze záporné, 

jak vyplývá z přehledu peněţního toku projektu v tabulce č. 12. Skutečnost nahrazení 

tramvajové dopravy autobusovou, s sebou nese vysoké vstupní investiční náklady 

v podobě pořízení nových vozidel pravděpodobně hrazené z investičního úvěru. Bez jiného 

alternativního zdroje financování nebo příslibu objednatelů dopravy, ţe v plné míře uhradí 

prokazatelnou ztrátu spojenou s nahrazením dopravy, není podle mého názoru 

v moţnostech DPmML, a.s. tento projekt realizovat.  

Analyzovanou náhradu za stávající tramvajovou dopravu můţeme v podstatě zařadit 

do veřejně prospěšných projektů, jelikoţ jeho smyslem není tvorba a maximalizace zisku, 

ale veřejná sluţba. Projekt se týká dopravy, která je v současné době provozována v rámci 

městské hromadné dopravy v závazku veřejné sluţby. Záporná hodnota kriteriálního 

ukazatele čistá současná hodnota, jak vyplývá z provedeného výpočtu, tento charakter 

projektu potvrzuje.  
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S tím je spojen i propad výsledku hospodaření uvedený ve výkazu zisku a ztrátyza 15 

let provozní fáze, který by musel uhradit objednatel dopravních sluţeb, tedy město Most a 

Litvínov, popř. Ústecký kraj, coţ je v současnosti i blízké budoucnosti nereálné. Vedení 

obou měst i Ústeckého kraje v posledních letech provádí optimalizaci svých rozpočtů a své 

výdaje striktně omezují. Tato optimalizace se od 1. 1. 2013 promítla i v dopravních 

sluţbách, které poskytuje DPmML, a.s. 

V případě, ţe by byla tato varianta realizována, doporučuji akcionářům (městu Most 

a Litvínov) uvaţovat o zvýšení cen jízdného tak, aby se sníţila úhrada prokazatelné ztráty 

z veřejné dopravy a zároveň nedošlo k výraznému poklesu počtu přepravených osob. Je 

tedy zřejmé, ţe najít kompromis mezi odlivem cestujících a zvýšením cen jízdného by bylo 

velmi sloţité. 

Jestliţe nebudou v blízké budoucnosti nalezeny jiné zdroje financování, 

nedoporučuji tedy realizovat ani tuto variantu. 

Varianta č. 3 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov a po celém 

území Litvínova s využitím pozemků tramvajové dráhy na zkapacitnění komunikace 

č. I/27. 

U této varianty by muselo předcházet pozastavení varianty č. 2, jelikoţ je jiţ ze 

strany ŘSD zpracována studie proveditelnosti, EIA, schválen investiční záměr a vydáno 

územní rozhodnutí na zkapacitnění silnice I/27. Dále by musela být zahájena jednání 

akcionářů s ŘSD o případném odkoupení pozemků od DPmML, a.s. na rozšíření silnice a 

posléze se všemi dotčenými orgány a případnými účastníky řízení. Tato varianta je podle 

mého názoru jiţ nereálná, jelikoţ přípravný a schvalovací proces by byl úplně na samém 

počátku. ŘSD ve svém záměru s touto variantou nepočítalo. 

Varianta č. 4 - Zrušení tramvajové dopravy mezi městy Most a Litvínov a po celém 

území Litvínova s vedením příměstské dopravy z počátku po zkapacitněné 

komunikace č. I/27 a současně vybudovat samostatný autobusový koridor z původní 

tramvajové tratě. 

Tato varianta je velmi nákladná, zejména z finančního a technického hlediska a není 

vhodná k realizaci, proto nebyla tato varianta mnou ekonomicky hodnocena. 
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7. ZÁVĚR 

Systém veřejné dopravyje důleţitým činitelem sociální politiky, udrţitelného rozvoje 

sídelních aglomerací a vyváţeného regionálního rozvoje. Tento projekt, který je 

předmětem diplomové práce se zaměřuje na základní aspekty nahrazení tramvajové 

dopravy autobusovou a na bezproblémové fungování veřejné dopravy ve vzájemně 

propojitelných regionálních systémech.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo najít a analyzovat optimální variantu 

nahrazení tramvajové dopravy a zavedení příměstské autobusové dopravy. Ekonomickou 

analýzou bylo zjištěno, ţe varianta č. 2, se z hlediska připravenosti projektu ze strany ŘSD 

jevila jako reálná uskutečnit v brzkém horizontu. Jedná se o nahrazení tramvajového 

způsobu dopravy za dopravu autobusovou po jiţ zkapacitněné silnici I/27, mezi městy 

Most a Litvínov a ve městě Litvínov.  

Po zhodnocení všech skutečností, které vyplynuly z výpočtů provedených v rámci 

analýzy změny způsobu dopravy v Mostě, lze konstatovat, ţe v současné době i blízké 

budoucnosti se ekonomicky, ekologicky i sociálně jakákoliv změna způsobu dopravy mezi 

oběma městy nevyplatí. 

Vzhledem k zjištěným informacím by tato změna způsobu dopravy vyţadovala pro 

DPmML, a.s. velmi vysoké prvotní investiční náklady. Jedná se o investici ve výši cca 180 

mil. korun na pořízení nových autobusů, rekonstrukci čerpací stanice, zkapacitnění 

odstavných ploch, rozšíření střediska oprav a údrţby autobusů a mnoho dalších dílčích 

úprav stávajícího vnitřního uspořádání dopravního podniku. Nezanedbatelným faktem je 

také zvýšené riziko zhoršení ţivotního prostředí a v neposlední řadě je nutné přihlédnout 

k sociálnímu a historickému podtextu celého konceptu nového řešení. 

Kompenzace této investice formou úhrady prokazatelné ztráty se vzhledem 

k napjatým rozpočtům obou měst jeví jako nereálná. Jediným moţným prostředkem, který 

by generoval příjem DPmML, a.s. by bylo zvýšení cen jízdného, coţ ovlivňuje mnoho 

sociálních faktorů a závisí na politické vůli představitelů obou měst. 

 Je tedy zřejmé, ţe bez podpory akcionářů, tzn. měst Mostu a Litvínova nebo 

některého z dotačních titulů, které by bylo moţné na tento projekt získat, není dopravní 

podnik takto vysokou investici schopen samofinancovat. 
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Jsem tedy přesvědčena, ţe v současné době je změna způsobu dopravy mezi městy 

Most a Litvínov z ekonomického, ekologického a sociálního hlediska zcela nevhodná a 

nedává dobrý smysl. 
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http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb?Open&hide=&title=Stavby%20pl%C3%A1novan%C3%A9&lng=CZ&selection=kraj,komunikace&option=�steck�%20kraj,I/27
http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb?Open&hide=&title=Stavby%20pl%C3%A1novan%C3%A9&lng=CZ&selection=kraj,komunikace&option=�steck�%20kraj,I/27
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[16] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

[17]  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami;  

[18] Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod. 

[19] Emisní normy - http://www.dopravcetridya.cz/kriteria-hodnoceni/emisni-normy 

[20] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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