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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

        Bakalářská práce se zabývá problematikou modernizace železniční stanice, včetně 

dálkového řízení dopraven, která je velmi důležitá v oblasti provozuschopnosti 

železniční dopravní cesty. Cílem této práce je dokázat, zda navrhovaná modernizace, 

spojená s racionalizací železniční stanice Postoloprty s dálkovým ovládáním odboček 

Vrbka a Bažantnice, bude investicí odůvodněnou a zda lze modernizaci efektivně 

realizovat. 

         První kapitola této práce se zabývá provozně technologickým vyhodnocením 

současného stavu. V této části je uvedena charakteristika mezistaničních úseků, 

staničních zabezpečovacích zařízení, přejezdových zabezpečovacích zařízení a 

technologie práce. Ve druhé kapitole je uveden navrhovaný stav v rámci modernizace 

spojené s racionalizačními prvky a dálkovým ovládáním dvou odboček. V poslední 

části je stručně provedeno ekonomické zhodnocení dané modernizace. 

 

Klíčová slova: železniční stanice, investice, odbočka, modernizace 

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

        This Bachelor thesis deals with questions of the modernisation of railway stations, 

including the remote control of stations (event. railway branches), as is very important 

for the serviceability of the railway net.  

       The aim of this thesis is to achieve, if the proposed modernisation and 

rationalisation of the railway station Postoloprty and the remote control of railway 

branches Vrbka and Bažantnice will be justified investment and if it will be efficient to 

realise this investment.  

        The first chapter of this thesis deals with the operational - technological evaluation 

of the current estate. In this chapter there are characteristics of the block sections, 

station interlocking systems, crossing interlocking systems and the technology of the 

work described as well. The second chapter of this thesis deals with the suggested estate 

of the modernisation and rationalisation, and with the remote control of two railway 

branches. The last chapter of this thesis deals with the brief economical evaluation of 

this modernisation.  

 

Keywords:  railway station, investment , railway branch, modernisation 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AH automatické hradlo 

ČD, a.s České dráhy, akciová společnost 

EPS elektropožární signalizace 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

GŘ Generální ředitelství 

ISOŘ informační systém operativního řízení 

odb. odbočka 

PSt. pomocné stavědlo 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení – světelné 

PZZ přejezdové zabezpečovací zařízení 

Se seřaďovací návěstidlo 

SZZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ Technická norma železnic 

TRS traťový radiový systém  

TS technická specifikace 

Vk výkolejka 

Vn vyrovnávkový nákladní vlak 

ŽST železniční stanice 

             žluté světlo světelného návěstidla 

              zelené světlo světelného návěstidla 

              bílé světlo světelného návěstidla 

              modré světlo světelného seřaďovacího návěstidla 

           žlutý pruh – ukazatel rychlosti 

        svítící světlo 

  červené světlo 

 seřaďovací návěstidlo trpasličí 

 elektrický přestavník s kontrolou polohy jazyků 
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 výkolejka uzamykatelná s kontrolním zámkem – klíč vyjmut 

    výkolejka s elektrickým přestavníkem 

 výstražník se závorou a  pozitivním světlem 

 
hlavní návěstidlo 

 mezilehlý izolovaný styk 

 izolovaný styk – pravý 

 izolovaná kolejnice 

 venkovní telefonní objekt 

 stavědlová věž 

 stavědlo, umístění stavědlového přístroje vzhledem ke kolejišti 

 výměnový zámek 

 výměnový zámek kontrolní 

 řídící stanice dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 snímač počítače náprav 

 označník 

 snímač počítače náprav – snímání jen z pravé strany 

 snímač počítače náprav – snímání jen z levé strany 

 
pomocné stavědlo 
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1  ÚVOD 

         Železnice má své neopomenutelné místo na dopravním trhu. České dráhy, státní 

organizace byly největším národním železničním dopravcem s  dlouholetou tradicí a 

současně provozovatelem skoro celé železniční dopravní sítě České republiky. Na 

základě změn legislativy v oblasti železniční dopravy v roce 1990 docházelo k uvolnění 

železničního trhu ve vztahu přístupu na železniční dopravní cestu. Na základě zákona č. 

77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty došlo k citelnému zásahu do organizační struktury železniční dopravy 

v České republice. Státní organizace České dráhy byla dnem 1. ledna 2003 rozdělena na 

dvě nástupnické organizace - České dráhy, akciová společnost a Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace. Na základě výše zmíněného zákona byla Správa 

železniční dopravní cesty pověřena správou nad hospodařením železničního majetku a 

to především železniční dopravní cesty. Vykonává funkci vlastníka dráhy. Zabezpečuje 

provozování dráhy, provozuschopnost, modernizaci, racionalizaci a rozvoj železniční 

dopravní cesty. Její nedílnou součástí je i přidělovat kapacitu dopravní cesty na dráze 

celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky a provádět údržbu. I když toto 

spadalo do kompetence Správy železniční dopravní cesty, s.o., byly České dráhy, a.s. na 

základě mandátní smlouvy pověřeny vykonávat tyto činnosti a to až do 1.7.2008. Dne 4. 

prosince 2007 vláda rozhodla, že od 1. dubna 2008 má být funkce provozovatele dráhy 

pro celostátní dráhu i regionální dráhy vlastněné státem převedena z Českých drah a. s. 

na SŽDC, s.o., včetně výkonných útvarů a činností. Termín vlastní realizace se posunul 

až na 1.července 2008. A tak od 1. července 2008 přecházejí některé činnosti pod 

Správu železniční dopravní cesty, s.o. Jedná se především o sestavu jízdního řádu, 

výlukové činnosti, předpisové a legislativní činnosti, údržbu prováděnou Správou 

dopravní cesty včetně samotné Správy, přidělování kapacity dopravní cesty. Oficiálně 

se od uvedeného data stala SŽDC, s.o. provozovatelem dráhy, samotné řízení provozu 

výpravčími a dispečery však zůstává v rukou dopravce České dráhy, a.s. Nabízejí se dvě 

varianty. První variantou je převedení těchto činností pod Správu železniční dopravní 

cesty a druhou variantou je založení dceřiné společnosti Českých drah, a.s., která by 

zajišťovala pouze řízení provozu a organizování drážní dopravy. 
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         Management Českých drah, a.s. se snaží redukovat počet zaměstnanců a k tomu 

dochází až v posledních letech. Snižování počtu zaměstnanců, zejména zaměstnanců 

v řízení provozu a organizování drážní dopravy je nezbytné realizovat v závislosti na 

investicích do technického zařízení. Tento proces je patrný především v rámci výstavby 

prvního, druhého, třetího a čtvrtého tranzitního železničního koridoru a především na 

racionalizačních akcích s následným dálkovým řízením tratě z jednoho centra. Druhým 

aspektem, který nutí management snižovat počty zaměstnanců, je snižování provozních 

výkonů a tím není potřeba zajišťování vyšší propustnosti tratí s větším počtem 

zaměstnanců. SŽDC, s.o. ve spolupráci s Českými drahami, a.s. připravovaly koncepci 

dálkového řízení celé železniční sítě. Dálkové řízení bylo rozděleno do dvou stupňů 

řízení. Prvním stupněm je zřízení dvou Centrálních dispečerských pracovišť pro Čechy 

a Moravu s umístěním pro Čechy v Praze a pro Moravu v Přerově. Druhým stupněm 

dálkového řízení je zřízení Regionálních center dálkového řízení, které budou řídit 

ostatní tratě nezařazené do centrálního dispečerského řízení.  

         V této práci bych se chtěl zaměřit na modernizaci železniční stanice Postoloprty 

včetně dálkového řízení sousedních odboček Vrbka a Bažantnice. Se snižováním 

výkonů úzce souvisí nutnost redukce provozních zaměstnanců. Cílem této práce bude 

dokázat, zda navrhovaná modernizace železniční stanice Postoloprty s dálkovým 

ovládáním odbočky Vrbka a odbočky Bažantnice, bude investicí odůvodněnou a zda lze 

modernizaci efektivně realizovat . 
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2  Popis současného stavu 

2.1 Traťový úsek Žatec západ – Obrnice 

         Železniční stanice Postoloprty se nachází v km 214,991 celostátní, jednokolejné 

elektrifikované trati číslo 123 Žatec západ – Obrnice. V tabulkách traťových poměrů je 

tato trať označena číslem 531D. Z Postoloprt odbočuje celostátní, jednokolejná 

neelektrifikovaná trať do Loun označená číslem 114. Trať Žatec západ – Obrnice je 

dlouhá celkem 30,4 km. Na této trati se nachází celkem dvě mezilehlé stanice (Lišany u 

Žatce, Počerady), jedna odbočka (Vrbka) a čtyři odbočné stanice (Žatec západ, Žatec, 

Postoloprty a Obrnice). V úseku Žatec západ – Postoloprty je trať zabezpečena 

traťovým zabezpečovacím zařízení druhé kategorie. V úseku Postoloprty – Počerady je 

trať zabezpečena traťovým zabezpečovacím zařízení třetí kategorie. Traťový úsek 

Počerady - Obrnice je vybaven zabezpečovacím zařízením první kategorie – telefonický 

způsob dorozumívání.  

 

2.2 Technické parametry úseku Žatec – Obrnice 
Tabulka 1 : Technické parametry úseku Žatec západ – Obrnice, Zdroj: SŽDC; interní materiál 
 

začátek trati Žatec západ 

konec trati Obrnice 

zábrzdná vzdálenost 700m 

provoz 

obousměrný v úseku 
Žatec západ – odb. Vrbka 

pravostranný v úseku 
odb.Vrbka - Obrnice 

trakce 3kV stejnosměrné soustavy 
rozchod 1435 
druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC(ČD)D2 

největší traťová rychlost Žatec záp. – odb. Vrbka 70 km/hod 
Odb. Vrbka – Obrnice 80 km/hod 

maximální sklon 6 0/00 

radiová síť SRD Tesla – kanálová skupina 62 
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2.3 Traťový úsek Postoloprty – Louny předměstí 

         V tabulkách traťových poměrů je tato trať označena číslem 531D. Z Postoloprt 

odbočuje celostátní, jednokolejná neelektrifikovaná trať do Loun předměstí označená 

číslem 114. Na této trati se nachází jedna mezilehlá stanice (Březno u Postoloprt), jedna 

odbočka (Bažantnice) a dvě odbočné stanice  (Postoloprty, Louny předměstí). V úseku 

Postoloprty – Březno u Postoloprt je trať zabezpečena traťovým zabezpečovacím 

zařízení třetí kategorie. Traťový úsek Březno u Postoloprt – Louny předměstí je 

vybaven zabezpečovacím zařízením první kategorie – telefonický způsob dorozumívání.  

 

2.4 Technické parametry úseku Louny předměstí – Postoloprty 

Tabulka 2 : Technické parametry úseku Louny předměstí - Postoloprty, Zdroj: SŽDC; interní materiál 
 

začátek trati Louny předměstí 

konec trati Postoloprty 

zábrzdná vzdálenost 700m 

provoz obousměrný  

trakce Nezávislá 
rozchod 1435 
druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC(ČD)D2 
největší traťová rychlost 70 km/hod 
maximální sklon 6 0/00 

radiová síť SRD Tesla  v úseku                      
odb. Bažantnice - Postoloprty 

 

2.5 Traťová kolej mezi odb. Bažantnice – odb. Vrbka 

         Traťová kolej se nachází mezi odbočkou Bažantnice a odbočkou Vrbka, která 

spojuje  trať číslo 114 Louny předměstí – Postoloprty s tratí číslo 123 Žatec západ – 

Obrnice bez nutnosti úvraťové jízdy. Na odbočce Vrbka dochází ke spojení tratí Žatec 

západ – Obrnice a traťové koleje. V tabulkách traťových poměrů je tato trať označena 

číslem 531C. Traťová kolej je zabezpečena traťovým zabezpečovacím zařízení třetí 

kategorie. 
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2.6  Technické parametry traťové koleje odb. Bažantnice – odb. Vrbka  

Tabulka 3 : Technické parametry úseku odb. Bažantnice – odb. Vrbka, Zdroj: GŘ ČD; interní materiál 
 

začátek trati odbočka Bažantnice 

konec trati odbočka Vrbka 

zábrzdná vzdálenost 700m 

provoz obousměrný  

trakce Nezávislá 
max. počet náprav vlaku nákl. dopravy 90 
rozchod 1435 
druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC(ČD)D2 
největší traťová rychlost 70 km/hod 
maximální sklon 6 0/00 

radiová síť SRD Tesla   

 

2.7  Mezistaniční úsek Lišany u Žatce – Postoloprty 

         Mezistaniční úsek Lišany u Žatce - Postoloprty je dlouhý 2,067 km a 

v mezistaničním úseku je jeden prostorový oddíl. V daném úseku se nenachází žádná 

zastávka. Na trati je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie – reléový 

poloautomatický blok. V traťovém úseku se nachází přejezd v km 212,412, typ AŽD 71 

bez závor. Situační schéma současného stavu je na obrázku 1. 
 

 

 

Obrázek. 1: Situační schéma mezistaničního úseku Lišany u Ž. - Postoloprty – současný stav, vytvořeno 
autorem 
 

 

L OPřL PřL Lišany u Žatce 

Postoloprty 

PřS   S 

 

km 212,412 

mezistaniční úsek Lišany u Žatce - Postoloprty – současný stav 
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2.8  Železniční stanice Postoloprty 

         Železniční stanice Postoloprty se nachází v km 214,991 celostátní, jednokolejné 

elektrifikované trati číslo 123 Žatec západ – Obrnice. Je stanicí smíšenou podle povahy 

práce, mezilehlou stanicí po provozní stránce, odbočnou stanicí pro jednokolejnou trať 

Postoloprty - Louny předměstí. Do počeradského zhlaví ŽST Postoloprty je zaústěna 

vlečka Tatinná. V současné době není od km 0,900 provozovaná. Z vlečkové koleje 

vlečky Tatinná odbočuje vlečka KB – Blok. Z vlečky KB-Blok odbočuje  výhybkou A1 

vlečka Agroslužby Žatec, a.s. – vlečka Postoloprty. Situační schéma současného stavu 

kolejiště je znázorněno na obrázku 2. 

 

2.9  Mezistaniční úsek Postoloprty – odb. Vrbka  

         Mezistaniční úsek Postoloprty – odb. Vrbka je dlouhý 0,643 km a v mezistaničním 

úseku se nachází jeden prostorový oddíl. V daném úseku se nenachází žádná zastávka. 

Na trati je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – automatické 

hradlo. Situační schéma současného stavu je na obrázku 3. 

 

2.10  odbočka Vrbka 

         Odbočka Vrbka se nachází v km 216,450 trati Žatec západ – Most a trati odbočka 

Bažantnice – odbočka Vrbka. Odbočka Vrbka má společné zabezpečovací zařízení i pro 

odbočku Bažantnici. Odbočka Bažantnice je dálkově řízena výpravčím z odbočky 

Vrbka. Situační schéma současného stavu kolejiště je znázorněno na obrázku 3.  

 

Obrázek. 3: Situační schéma odbočky Vrbka – současný stav – vytvořeno autorem 
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2.11  Mezistaniční úsek odb. Vrbka - Počerady  

         Mezistaniční úsek odb. Vrbka - Počerady je dlouhý 3,563 km a v mezistaničním 

úseku se nachází jeden prostorový oddíl. V daném úseku se nachází zastávka Výškov v 

Čechách. Na trati je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – 

automatické hradlo. Situační schéma současného stavu je na obrázku  4. 

 
Obrázek.4: Situační schéma mezistaničního úseku odb. Vrbka – Počerady – současný stav - vytvořeno 

autorem 
 

2.12  odbočka Bažantnice 

         Odbočka Bažantnice se nachází v km 0,900 jednokolejné trati Postoloprty – 

Louny předměstí. Na odbočce dochází ke spojení traťové koleje od odbočky Vrbka. 

Odbočka je dálkově řízená z odbočky Vrbka. Situační schéma současného stavu 

kolejiště je znázorněno na obrázku 5. 

 
Obrázek 5: Situační schéma odbočky Bažantnice – současný stav- vytvořeno autorem 
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2.13  Mezistaniční úsek Postoloprty – odb. Bažantnice  

         Mezistaniční úsek Postoloprty – odb. Bažantnice je dlouhý 0,366 km a 

v mezistaničním úseku se nachází jeden prostorový oddíl. V daném úseku se nenachází 

žádná zastávka. Na trati je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – 

automatické hradlo. Situační schéma současného stavu je součástí obrázku 5. 

 

2.14  Mezistaniční úsek odb. Bažantnice – Březno u Postoloprt 

         Mezistaniční úsek odb. Bažantnice – Březno u Postoloprt je dlouhý 1,615 km a 

v mezistaničním úseku se nachází jeden prostorový oddíl. V daném úseku se nenachází 

žádná zastávka. Na trati je vybudováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – 

automatické hradlo. Situační schéma současného stavu je součástí obrázku 5. 

 

2.15  Dopravny v úsecích do sousedních stanic 

odbočka Vrbka – leží v km 216,450 mezi stanicemi Postoloprty – Počerady. 

odbočka Bažantnice – leží v km 0,900 mezi stanicemi Postoloprty – Březno u 

Postoloprt.  

zastávka Výškov v Čechách  -  leží v km 218,910 mezi stanicemi Postoloprty – 

Počerady.  

 

2.16  Technická zařízení  

a) koleje – situační schéma současného stavu ŽST Postoloprty je na obrázku 2 
Tabulka 4 : Technické parametry kolejí v ŽST Postoloprty, Zdroj: GŘ ČD, ZDD; interní materiál 

Kolej 
číslo 

Užitečná 
délka v m 

Omezená 
polohou 

 
Účel použití  

Dopravní koleje 

1 503 L1 - S1 
Hlavní kolej. Vjezdová, odjezdová a průjezdná 
kolej pro všechny vlaky. Trakční vedení v celé 

délce. 

2 458 L2 – S2 Vjezdová,odjezdová a průjezdná kolej pro všechny 
vlaky. Trakční vedení v celé délce. 

3 467 L3 – S3 Vjezdová,odjezdová a průjezdná kolej pro 
všechny vlaky. Trakční vedení v celé délce. 

5 439 L5 – S5 
Vjezdová,odjezdová a průjezdná kolej pro 

všechny vlaky. Trakční vedení v celé délce. 
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Manipulační koleje 

7 450 Vk1 – Vk5 Kolej pro zátěž pro Mn vlaky, pro místní zátěž na 
přístavbu. Trakční vedení v celé délce. 

4 315 Vk2 – Vk3 Skladištní kolej, správkové a doprovodné vozy, 
boční rampa. Trakční vedení v celé délce 

6 164 Výh. č. 6 - 
zarážedlo 

Kusá kolej, nakládková a vykládková, čelní 
rampa. Bez trakčního vedení. 

Koleje pro zvláštní účely 

8 50 Výh.č. 7 – 
zarážedlo 

Kusá kolej pro obytné a nářaďové vozy. 
Trakční vedení v celé délce 

9 15 Vk4 – vrata Kusá kolej vedoucí do bývalé výtopny. 
Bez trakčního vedení. 

11 90 P1a/b - 
zarážedlo Kusá kolej. Bez trakčního vedení. 

 

b)  nástupiště 

Zvýšená nástupiště jsou u kolejí č.2 -120m, č.1 -200m a č.3 -200m. U kolejí č.1,3,5 jsou 

nástupiště sypaná bez pevné hrany. U koleje č.2 je nástupiště ze zámkové dlažby s 

pevnou hranou z betonových obrubníků.  

 
c) zabezpečovací zařízení 
 
Staniční zabezpečovací zařízení ŽST Postoloprty 

         Stanice je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie, 

doplněným světelnými na sobě závislými návěstidly. V dopravní kanceláři je řídící 

přístroj RANK vzor 5007, který svými mechanickými a elektrickými částmi řídí dvě 

závislá výhybkářská stavědla. Výhybky jsou stavěny ústředně elektromotorickými 

přestavníky.  

 

Zabezpečovací zařízení odbočky Vrbka a Bažantnice 

         Odbočky Vrbka a Bažantnice jsou vybaveny reléovým zabezpečovacím zařízením 

cestového systému. Odbočka Bažantnice je dálkově řízena výpravčím odbočky Vrbka. 

 

Traťové zabezpečovací zařízení 

         Mezistaniční úsek Lišany u Žatce - Postoloprty je vybaven traťovým 

zabezpečovacím zařízením 2. kategorie - reléový poloautomatický blok. Mezistaniční 

úseky Postoloprty - odbočka Vrbka - Počerady a Postoloprty –odbočka Bažantnice - 
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Březno u Postoloprt jsou zabezpečeny traťovým zabezpečovacím zařízením  3. 

kategorie - automatickým hradlem bez oddílových návěstidel (AH). Stejným traťovým 

zabezpečovacím zařízením je zabezpečena i traťová kolej mezi odbočkami Vrbka a 

Bažantnice. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení 

Traťový úsek Lišany u Žatce - Postoloprty – Počerady 
Tabulka 5 : Technické parametry PZZ v úseku Lišany u Žatce - Počerady, Zdroj: GŘ ČD, ZDD; interní 
materiál 

Poloha 
(km) 

Druh 
komunikace 

Typ a  
kat. PZZ Poznámky 

ŽST Lišany u Žatce - km 211,399 

212,412 
účelová 

komunikace 
 

AŽD71 
PZS 

3SNLI 

Přejezd mezi předvěstí a vjezdovým 
návěstidlem ŽST Lišany u Žatce 

ŽST Postoloprty - km 214,991 

215,140 
(0,149) 

silnice 
III.třídy 

 

AŽD 71 
PZS 

3ZNLI 

Přejezd v ŽST Postoloprty u St 2, na 
počeradsko-březenském zhlaví.  

odbočka Vrbka - km 216,450 

217,451 
silnice 

III.třídy 
 

AŽD 71 
PZS 3SBI 

Přejezd u předvěsti odb. Vrbka, ve směru 
od ŽST Počerady.  

nz. Výškov v Čechách – km 218,880 
ŽST Počerady – km 221,516 
 

Traťový úsek Březno u Postoloprt –odbočka Bažantnice – Postoloprty 
Tabulka 6 : Technické parametry PZZ v úseku Březno u Postoloprt – odb.  Bažantnice - Postoloprty, 
Zdroj: GŘ ČD, ZDD; interní materiál 

Poloha 
(km) 

Druh 
komunikace 

Typ a  
kat. PZZ Poznámky 

ŽST Březno u Postoloprt - km 3,184 

3,000 
silnice 

III.třídy 
 

AŽD71 
PZS 

3SNLI 

Přejezd v ŽST Březno u P., u St II na 
postoloprtském zhlaví. 

2,757 
účelová 

komunikace 
 

AŽD 71 
PZS 

3SNLI 

Přejezd v ŽST Březno u P., u St II na 
postoloprtském zhlaví.  

odbočka Bažantnice - km 0,900 

0,149 
(215,140) 

silnice 
III.třídy 

 

AŽD 71 
PZS 

3ZNLI 

Přejezd v ŽST Postoloprty u St 2, na 
počeradsko březenském zhlaví.  

ŽST Postoloprty - km 214,991 
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3  Návrh na provedení modernizace stanice 

3.1  Úvod – zabezpečovací zařízení v navrhovaném stavu  

         V rámci modernizace železniční stanice Postoloprty dojde k vybudování 

staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie s návazným dálkovým ovládáním 

odbočky Vrbka a Bažantnice.  V rámci stavby dojde v železniční stanici Postoloprty 

k postradatelnosti koleje č. 9 včetně zabezpečovacího zařízení. Výhybka č. 9 starého 

číslování bude nahrazena kolejovým polem. V traťovém úseku Lišany u Žatce – 

Postoloprty bude nahrazeno stávající traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie  - 

reléový poloautomatický blok za traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie  s jedním 

traťovým oddílem. V ostatních přilehlých traťových úsecích bude využito stávající 

traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – automatické hradlo. Dopravní kanceláře 

na odbočce Vrbka  a na odbočce Bažantnice se nebudou zřizovat. Při normální obsluze 

se na odbočkách nepočítá s obsazením dopravními zaměstnanci. Při této akci budou 

všechny přejezdy přeznačeny. Značení v mezistaničních úsecích se bude skládat 

z počátečních písmen obou stanic a pořadového čísla. Značení přejezdů v obvodu 

stanice pouze počátečním písmenem stanice a pořadovým číslem. 

 

3.2  Mezistaniční úsek Lišany u Žatce – Postoloprty – navrhovaný stav 

         Při modernizaci železniční stanice Postoloprty bude nahrazeno stávající traťové 

zabezpečovací zařízení 2. kategorie – reléový poloautomatický blok za traťové 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s jedním traťovým oddílem. 

Zařízení bude odpovídat normě TNŽ 34 2620. Přejezd v km 212,412 bude zabezpečen 

novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3SBI bez závor s pozitivní 

signalizací. Přejezd bude vybaven dvěma výstražníky. Na přejezdu bude vyměněna 

veškerá vnější i vnitřní výstroj. Stávající kolejové obvody budou nahrazeny počítači 

náprav. Ovládání a indikace přejezdu bude i nadále v dopravní kanceláři železniční 

stanice Lišany u Žatce. Součástí nového staničního zabezpečovacího zařízení bude 

v Postoloprtech aktivována součtová hláska o stavu PZS. Situační schéma 

mezistaničního úseku Lišany u Žatce – Postoloprty v navrhovaném stavu je znázorněn 

na obrázku 6. 
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Obrázek 6 : Situační schéma mezistaničního úseku Lišany u Žatce – Postoloprty –navrhovaný stav - 

vytvořeno autorem 

 

3.3  Železniční stanice Postoloprty – navrhovaný stav 

         V rámci modernizace železniční stanice Postoloprty dojde k vybudování 

staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, které bude umožňovat stavění 

vlakových cest na a z dopravních kolejí s řídící úrovní umístěnou přímo ve stanici. 

Posunové cesty na a z dopravních kolejí budou stavěny ústředně. Na lišanském zhlaví 

budou výhybky č. 3, 5 vybaveny výměnovými a odtlačnými zámky v závislosti na 

výkolejkách Vk1 a Vk2. Výsledný klíč bude umístěn v kolonce pomocného stavědla 

č.1. Z pomocného stavědla PSt.1 bude možné po předání obsluhy výpravčím obsluhovat 

individuálně výhybky č. 1, 2, a 4  pomocí řadiče. V době, kdy je pomocné stavědlo 

PSt.1 předáno na místní stavění, je znemožněno stavění vjezdových jízdních cest od 

Lišan u Žatce,  Počerad, Března u Postoloprt a stavění odjezdových cest do Lišan u 

Žatce. Z pomocného stavědla PSt.2 bude možné po předání obsluhy výpravčím 

přestavovat individuálně výhybky č. P1a/b, 8/Vk3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a 15 pomocí 

řadiče. V kolonce bude navíc i ovládání přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 

215,140. V době, kdy je pomocné stavědlo PSt.2 předáno na místní stavění,  je 

znemožněno  stavění  vjezdových  jízdních  cest od   Lišan  u Žatce, Počerad a Března u 

Postoloprt a stavění odjezdových cest do Počerad a Března u Postoloprt . Jízdy na 

vlečku a z vlečky Tatinná budou prováděny zabezpečeným posunem. S ohledem na 

přejezd v km 215,140 budou osazena nově seřaďovací návěstidla před křižovatkovou 

výhybkou P1a/b ze směru od vlečky Letiště Tatinná a od vlečky KB – Blok Postoloprty. 

Nově se zřídí seřaďovací návěstidlo z manipulační koleje č.7 z důvodu přejezdu v km 

215,140. Rozsvícením návěsti „Posun dovolen“ na návěstidlech Se2 – Se8,  L2 – L5 

bude podmíněno uzavřením přejezdu v km 215,140. Vzhledem k postradatelnosti koleje 

č. 9 a výhybky číslo 9, která je určena pro zvláštní účely dráhy, dojde k přečíslování 

mezistaniční úsek Lišany u Žatce - Postoloprty - navrhovaný stav 

PřL OPřL L 

PřS   S 

Lišany u Žatce 
Postoloprty 
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výhybek. Číslování kolejí zůstane zachováno. Situační schéma navrhovaného stavu 

v železniční stanici Postoloprty je znázorněno na obrázku 7. V navrženém stavu bude 

zařízení doplněno diagnostikou zabezpečovacího zařízení. 

 

3.3.1  Vnější výstroj ŽST Postoloprty 

         Veškerá návěstidla ve stanici budou demontována a nahrazena novými světelnými 

návěstidly schválenými pro provoz na síti SŽDC. Všechna hlavní návěstidla a předvěsti 

jsou navržena jako stožárová. Seřaďovací návěstidla budou navržena jako trpasličí. 

Všechna odjezdová návěstidla budou umístěna minimálně 15m od námezníku přilehlé 

výhybky. Pro odjezdová návěstidla S2 až S5 budou zachovány samostatné opakovací 

předvěsti umístěné ve stávající poloze v km 214,856. Na výhybkách č. 1, 2, 4, P1b, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 a 15 nového číslování budou demontovány stávající elektromotorické 

přestavníky, které budou nahrazeny novými elektromotorickými přestavníky. Nově 

bude doplněna křižovatková výhybka P1a o třífázový elektromotorický přestavník 

rozřezného typu. Současně proběhne demontáž elektromotorických přestavníků na 

výhybkách 3, 5 a výkolejkách Vk1 a Vk2 starého číslování. Výhybky 3 a 5 budou 

opatřeny výměnovými a odtlačenými zámky v závislosti na výkolejkách Vk1 a Vk2 

.Tyto  Výhybky č. 1, 2, 4, P1b, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 nového číslování budou opatřeny  

elektrickým ohřevem výměn.  

 

3.3.2  Vnitřní výstroj ŽST Postoloprty 

         Dopravní kancelář se ponechá ve stávajících prostorách. Budou zde provedeny 

stavební úpravy. Stavědlová ústředna bude umístěna do prostoru bývalé nákladní 

pokladny. V místnosti stavědlové ústředny bude nainstalovaná chladící jednotka, která 

bude udržovat v místnosti teplotu od +5°C do +35°C. S ohledem na stav železničního 

svršku, intenzity dopravy, a traťové rychlosti budou pro indikaci volnosti použity 

počítače náprav. 
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3.3.3  Personální potřeba k 1.7.2008 

         Personální obsazení dopravními zaměstnanci železniční stanice Postoloprty 

k 1.7.2008 je 1 výpravčí ve směně s turnusovou potřebou 5,488 zaměstnanců a 2 

signalisté ve směně s turnusovou potřebou 10,902 zaměstnanců. Po realizaci stavby by 

ve směně zůstal 1 výpravčí. 

 

3.4  odbočka Vrbka – navrhovaný stav 

         Vlivem modernizace železniční stanice Postoloprty dojde k výměně stávajícího 

reléového staničního zabezpečovacího zařízení cestového systému za elektronické 

stavědlo obsluhované dálkově z ŽST Postoloprty. Na odbočce bude zachován stávající 

rozsah kolejiště a stávající dopravní program. Na odbočce se nebude zřizovat pracoviště 

pro zjednodušenou obsluhu. Ovládání odbočky bude řízeno dálkově výpravčím 

z dopravní kanceláře ŽST Postoloprty. V případě poruchy bude odbočka ovládaná 

z desky nouzových obsluh železniční stanice Postoloprty. Situační schéma 

navrhovaného stavu odbočky Vrbka je znázorněno na obrázku 8.  

 

 Obrázek 8 : Situační schéma odbočky Vrbka – navrhovaný stav – vytvořeno autorem 

  

3.4.1  Vnější výstroj odbočky Vrbka 

         Veškerá návěstidla na odbočce budou demontována a nahrazena novými 

světelnými návěstidly schválenými pro provoz na síti SŽDC. Všechna hlavní návěstidla 

a předvěsti jsou navržena jako stožárová. Polohy hlavních návěstidel a předvěstí 
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třífázové elektromotorické přestavníky za nové. Dojde k přečíslování výhybek do 

dvoustovkové řady (201,202,203 a 204). Stávající kolejové obvody budou nahrazeny 

počítači náprav. 

 

3.4.2  Vnitřní výstroj odbočky Vrbka 

         Dopravní kancelář se nebude zřizovat. Stavědlová ústředna bude přemístěna do 

nových prostor v ŽST Postoloprty.  

 

3.4.3  Personální potřeba k 1.7.2008 

         Personální obsazení odbočky Vrbka k 1.7.2008 je 1 výpravčí ve směně 

s turnusovou potřebou 5,488 zaměstnanců. 

 

3.5  Mezistaniční úsek odb. Vrbka – Počerady – navrhovaný stav 

         V mezistaničním úseku zůstane ponecháno stávající traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s jedním traťovým oddílem. Přejezd v km 

217,451 bude ponechán stávající, jen budou z důvodu menší intenzity dopravy 

nahrazeny kolejové obvody za počítače náprav. Situační schéma navrhovaného stavu 

v mezistaničním úseku odbočka Vrbka – Počerady je znázorněno na obrázku 9. 

 Obrázek 9 : Situační schéma mezistaničního úseku odbočka Vrbka – Počerady – navrhovaný stav – 
vytvořeno autorem 
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3.6  Mezistaniční úsek odb. Bažantnice – odb. Vrbka navrhovaný stav 

         V mezistaničním úseku zůstane ponecháno stávající traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s jedním traťovým oddílem. Z důvodu menší 

intenzity dopravy budou nahrazeny kolejové obvody za počítače náprav. Situační 

schéma navrhovaného stavu v mezistaničním úseku odbočka Vrbka – odbočka 

Bažantnice je znázorněno na obrázku 7.  

 

3.7  Mezistaniční úsek Postoloprty – odb. Bažantnice – navrhovaný stav 

         V mezistaničním úseku zůstane ponecháno stávající traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s jedním traťovým oddílem. Z důvodu menší 

intenzity dopravy budou nahrazeny kolejové obvody za počítače náprav. Situační 

schéma navrhovaného stavu v mezistaničním úseku Postoloprty – odbočka Bažantnice 

je znázorněno na obrázku 7 a 10. 

 

3.8  odbočka Bažantnice – navrhovaný stav 

         Ovládání odbočky Bažantnice bude přemístěno z odbočky Vrbka do železniční 

stanice Postoloprty. Stávající reléové zabezpečovací zařízení bude nahrazeno 

elektronickým stavědlem. V dopravně se nebude zřizovat deska nouzových obsluh. 

V případě poruchy bude odbočka ovládaná z desky nouzových obsluh železniční stanice 

Postoloprty. Kolejový obvod zrušené výhybky č. 102 bude zrušen bez náhrady. Situační 

schéma navrhovaného stavu odbočky Bažantnice je znázorněno na obrázku 10.  

 Obrázek 10 : Situační schéma odbočky Bažantnice – navrhovaný stav – vytvořeno autorem 
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3.8.1  Vnější výstroj odbočky Bažantnice 

         Veškerá návěstidla na odbočce budou demontována a nahrazena novými 

světelnými návěstidly schválenými pro provoz na síti SŽDC. Všechna hlavní návěstidla 

a předvěsti jsou navržena jako stožárová. Polohy hlavních návěstidel a předvěstí 

zůstanou ve stávajících polohách. Na všech výhybkách budou vyměněny stávající 

třífázové elektromotorické přestavníky za nové. Stávající kolejové obvody budou 

nahrazeny počítači náprav vyjma kolejové obvodu bývalé výhybky č.102, který bude 

zrušen bez náhrady. 

 

3.8.2  Vnitřní výstroj odbočky Bažantnice 

         Vnitřní výstroj bude umístěna ve stavědlové ústředně v železniční stanici 

Postoloprty v objektu bývalé nákladní pokladny. 

 

3.8.3  Personální potřeba  k 1.7.2008 

         Na odbočce Bažantnici není potřeba za normálních podmínek žádného 

obsluhujícího zaměstnance, odbočka je v současné době řízena dálkově z odbočky 

Vrbka. 

 

3.9  Mezistaniční úsek odb. Bažantnice – Březno u Postoloprt - navrhovaný stav 

         V mezistaničním úseku zůstane ponecháno stávající traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s jedním traťovým oddílem. Z důvodu menší 

intenzity dopravy budou nahrazeny kolejové obvody za počítače náprav. Situační 

schéma navrhovaného stavu v mezistaničním úseku odbočka Bažantnice –Březno u 

Postoloprt je znázorněno na obrázku 10. 
 

3.10  Sdělovací zařízení 

         Pro zabezpečení dálkového ovládání se navrhuje nově řešit sdělovací zařízení tak, 

aby umožnilo dálkové řízení z jednoho pracoviště. V rámci stavby se navrhuje vybavit 

železniční stanici Postoloprty šestiřádkovým informačním panelem. Tři pro příjezdy a 

tři pro odjezdy vlaků. Stávající zapojovač v železniční stanici Postoloprty bude 

vyměněn za nový s dotykovým displejem komunikující s dálkovými zařízeními 



Pavel Konopásek: Modernizace železniční stanice Postoloprty 

2008/2009                                                                                                          20 

 

prostřednictvím počítačové sítě s napojením nastávající ústřednu. LCD obrazovka 

s dotykovým displejem bude umístěna v dopravní kanceláři na stole u výpravčího. 

Z důvodu dálkového ovládání pouze dvou dopraven nebude nasazena graficko-

technologická nástavba. DOZ bude vybavena přenosem čísel vlaku. V železniční stanici 

Lišany u Žatce, Počerady a Březno u Postoloprt se zřídí vstupní terminály pro zadávání 

čísel vlaků do řízené oblasti. V Postoloprtech bude zachován stávající elektronický 

dopravní deník a počítač s programem informačního systému operativního řízení - 

ISOŘ. 

 

3.10.1  TRS – Traťové rádiové spojení 

         V celém úseku trati Žatec západ – Obrnice je funkční traťové rádiové spojení na 

kanálové skupině 62. Dosah TRS je i na úsecích z odbočky Vrbka na odbočku 

Bažantnici a z Postoloprt na odbočku Bažantnici. Není pokryt úsek z Bažantnice do 

Března u Postoloprt. Na základě Technické specifikace pro dálkové ovládání 

zabezpečovacího zařízení č. TS 2/2006-Z článku 5.6 je nutné rozšířit úsek pokrytí i na 

úsek mezi odbočkou Bažantnice a Březnem u Postoloprt. Bude využito stávající 

záznamové zařízení REDAT umístěné v železniční stanici Postoloprty, které nahrává 

veškeré hovory procházející zapojovači v ŽST Postoloprty, ŽST Lišany  u Žatce, ŽST 

Počerady, ŽST Březno u Postoloprt a na odbočce Vrbka. 

 

3.10.2  Rozhlasové zařízení a kamerový systém 

         V železniční stanici Postoloprty se vybuduje kamerový systém s cílem sledovat 

obě zhlaví stanice včetně prostoru pro nástup a výstup cestujících. Dvě kamery bez 

možnosti otáčení s umístěním na výpravní budovu, jejichž cílem bude sledovat prostor 

pro nástup a výstup cestujících, na každé zhlaví stanice jedna otočná kamera s cílem 

možnosti sledování železniční stanice. Veškeré kamerové záznamy se navrhují 

s uchováním záznamu na 14 dnů. V návaznosti na modernizaci železniční stanice 

Postoloprty bude instalován nový hlasový a informační systém. Budou současně 

vyměněny staré reproduktory a  nahrazeny třemi novými pro vnější použití s umístěním 

v podhledu na nástupišti u první koleje a dva reproduktory pro vnitřní použití umístěné 

v hale u osobních pokladen. 
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3.10.3  Elektropožární signalizace a elektronické zabezpečovací systémy EZS 

         Elektropožární signalizace slouží k vyhodnocení požární situace ve střeženém 

prostoru, ke sledování správné činnosti systému, k akustickému a optickému upozornění 

na každou poruchu,  k přijmu signálů z připojených hlásičů a k vyhlášení poplachového 

stavu. Centrála EPS bude umístěna ve stavědlové ústředně v ŽST Postoloprty a do 

dopravní kanceláře bude instalováno ovládací zařízení EPS signalizující její stav. 

Elektropožární signalizací budou vybaveny tyto následující objekty: dopravní kancelář 

ŽST Postoloprty, odbočky Vrbka a stavědlové ústředny. Současně bude vybaven i 

objekt stavědlové ústředny v ŽST Postoloprty. 
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4  Vyhodnocení 

4.1  Základní údaje 

         Ekonomické hledisko je vedle problematiky bezpečnosti železniční dopravy, 

technického rozvoje a propustnosti tratí dalším důležitým prvkem, který je nutné 

důkladně zvážit. Samotná modernizace železniční stanice včetně dálkového řízení dvou 

odboček si vyžádá značné investiční náklady, které jsou spojeny především s nasazením 

nových staničních zabezpečovacích zařízení. Racionalizaci provozních nákladů lze 

dosáhnout především úsporou provozních zaměstnanců a úsporou finančních prostředků 

na údržbu starého zařízení. Sekundárním přínosem modernizace spojené s racionalizací 

dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, komfortnosti obsluhy a spolehlivosti 

vloženého zařízení železniční dopravní cesty. Hodnocení efektivnosti investice budu 

provádět dynamickými metodami, které se používají tam, kde  se počítá  s delší dobou 

pořízení dlouhodobého majetku a delší dobou jeho životnosti. Dynamické metody jsou 

přesnější než metody statické. Ze statické metody jsem využil jen dobu návratnosti 

investice. Z dynamické metody jsem použil v bakalářské práci výpočet čisté současné 

hodnoty ČSH a výpočet vnitřního výnosového procenta. 

 

4.2  Ekonomické pojmy 

Cash Flow je tok hotovosti v daném roce v cenách daného roku. 

Diskontní sazba je výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí 

peněžní toky na současnou hodnotu. 

Diskontovaný peněžní příjem  vyjadřuje příspěvek daného roku k celkové ekonomice 

projektu (vyjádřeno v přepočtených cenách zohledňujících časovou hodnotu peněz. 

Kumulované CF je průběžný součet všech toků hotovosti od nultého roku do daného 

roku. 

Kumulované diskontované CF vyjadřuje celkovou ekonomiku projektu do daného 

roku se zohledněním časové hodnoty peněz. Je to tedy průběžný součet všech 

diskontovaných toků hotovosti od nultého roku do daného roku.  

Odúročitel – je to koeficient, kterým když vynásobíme budoucí příjem, dostaneme jeho 

současnou diskontovanou hodnotu. 
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Čistá současná hodnota ČSH - je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v 

ní zahrnuta celá doba životnosti projektu i možnost investování do jiného stejně 

rizikového projektu. 
Vzorec převzat z knihy Josefa Valacha: Investiční rozhodování a dlouhodobé investování 
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Návratnost investice je počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy 

z investice. Doba splatnosti musí být kratší než je doba životnosti investice. S ohledem 

na různé příjmy v jednotlivých letech se stanovuje doba návratnosti investice jako rok, 

v němž kumulativní peněžní příjmy dosáhly hodnot, jako kapitálový výdaj investice. 

 

4.3  Investiční náklady  

V tabulce 7 jsou vyčísleny investiční náklady spojené s realizací investice  

Tabulka 7 : Přehled investičních nákladů, Zdroj: SŽDC; interní materiál 
 Náklady v (tis. Kč) 

Zabezpečovací zařízení 61 108 

Sdělovací zařízení 17 601 

Silnoproudé zařízení 10 499 

Pozemní stavby 3 876 

Celkem 93 084 

 

 

4.4   Úspora provozních nákladů spojená s realizací investice 

         Realizací stavby dojde k úspoře provozních zaměstnanců, jak ukazuje tabulka 9. 

V ŽST Postoloprty nebude obsazeno stavědlo č. 1, 2, odbočka Vrbka a odbočka 

Bažantnice. 
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Tabulka 8 : Plánované úspory provozních zaměstnanců vzniklé investicí, Zdroj: GŘ ČD; interní materiál 

Zaměstnanci Současný stav Navrhovaný stav 

ŽST POSTOLOPRTY 16,39 5,488 

Výpravčí 

Signalista St. 1 

Signalista St. 2 

5,488 

5,451 

5,451 

5,488 

0 

0 

odbočka VRBKA 5,488 0 

Výpravčí 5,488 0 

odbočka BAŽANTNICE 0 0 

Celkem 21,878 5,488 

Úspora zaměstnanců  16,39 

 

         Výpočty úspor provozních nákladů vycházejí z tabulky 9. Po doplnění o náklady 

na jednotlivé pracovníky tak získáme celkovou úsporu mzdových nákladů za rok. U 

mzdových nákladů předpokládejme roční nárůst v souladu s očekávaným tempem 

inflace. 
Tabulka 9 : Vyjádření úspory provozních zaměstnanců, Zdroj: GŘ ČD; interní materiál – vytvořeno autorem 

 Změna počtu 

zaměstnanců 

Náklady na 

zaměstnance v tis. Kč 

Úspora v tis. Kč 

Výpravčí - 5,488 564  3 095 

Signalista - 10,902 422 ,4 4 605 

Celkem 16,39 986,4 7 700 

 

4.5  Finanční a ekonomická analýza 

Finanční a ekonomická analýza vychází z následujících vstupních podkladů : 

Tabulka 10 : Vstupní údaje finanční analýzy, Zdroj: SŽDC; interní materiál – vytvořeno autorem 

Doba posuzování investice 30 let 

Začátek realizace 2010 

Doba výstavby 1 rok 

Diskontní faktor              
(očekávaná výnosnost        
stanovená organizací) 

5% 
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4.6  Účetní odpisy 

Organizace má sestavený odpisový plán pro účetní odpisy, které se rovnají daňovým 

odpisům. Výpočet účetních odpisů se řídí dle ustanovení zákona o dani z příjmů, §30 – 

zatřídění majetku do odpisových skupin a §31 – daňovými odpisy. Organizace 

nevyužívá možnost uplatnit zvýšený účetní odpis v prvním roce odepisování . 

 
Tabulka č. 11: Zatřídění investičního majetku dle §30 Zákona č. 586/1992 Sb.  o dani z příjmů 

druh investičního 
majetku 

náklady v tis. 
Kč 

odpisová 
skupina počet let odpisování 

Zabezpečovací zařízení 61 108 3 10 

Sdělovací zařízení 17 601 3 10 

Silnoproudé zařízení 10 499 3 10 

Pozemní stavby 3 876 5 30 

 

S ohledem na skutečnost, že je organizace prvním vlastníkem majetku, je možné u 

majetku zatříděného do 1 až 3 odpisové skupiny použít v prvním roce odepisování 

zvýšený odpis o 10%. 

 
Tabulka č.12: Odpisové sazby dle § 31 odst. 1a) Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů 

Odpisová skupina sazba pro první rok 
odepisování 

sazba pro další léta 
odepisování 

3 5,5 10,5 

5 1,4 3,4 

 

Vzorec převzat  ze Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů  
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4.7  Výpočty peněžních toků a ukazatelů finanční analýzy 

         Finanční analýza zachycuje peněžní toky během plánovacího horizontu. Představuje tak 

závěrečné shrnutí všech relevantních údajů a jejich ekonomické posouzení pomocí finančních 

ukazatelů. 
Tabulka 13 : Peněžní toky z investic po zahrnutí ekonomických přínosů v tis. Kč, Zdroj: vytvořeno autorem 

počet 
let rok 

kapitálový 
výdaj 

investice 

úspora 
mzdových 
prostředků 

náklady odpisy  
celkový 
peněžní 
příjem 

kumul. 
peněžní 
příjmy 

Od-úročitel 
disk.    

peněžní  
příjmy 

kumul. 
disk. 

příjmy 

CF 
kumul. 
disk. 

0 2010 93 084       -93 084     -93 084   -93 084 
1 2011   7 700 140 4 961 12 521 12 521 0,9524 11 925 11 925 -81 159 
2 2012   7 700 140 9 499 17 059 29 580 0,907 15 472 27 397 -65 687 
3 2013   7 700 140 9 499 17 059 46 639 0,8638 14 735 42 132 -50 952 
4 2014   7 700 140 9 499 17 059 63 698 0,8227 14 034 56 166 -36 918 
5 2015   7 700 140 9 499 17 059 80 755 0,7835 13 365 69 532 -23 552 
6 2016   7 700 140 9 499 17 059 97 814 0,7462 12 729 82 261 -10 823 
7 2017   7 700 140 9 499 17 059 114 872 0,7107 12 124 94 384 1 300 
8 2018   7 700 140 9 499 17 059 131 931 0,6768 11 545 105 930 12 846 
9 2019   7 700 140 9 499 17 059 148 990 0,6446 10 996 116 926 23 842 

10 2020   7 700 140 9 499 17 059 166 048 0,6139 10 472 127 398 34 314 
11 2021   7 700 140 132 7 692 173 740 0,5847 4 497 131 895 38 811 
12 2022   7 700 140 132 7 692 181 432 0,5568 4 283 136 178 43 094 
13 2023   7 700 140 132 7 692 189 124 0,5303 4 079 140 257 47 173 
14 2024   7 700 140 132 7 692 196 815 0,5051 3 885 144 142 51 058 
15 2025   7 700 140 132 7 692 204 507 0,481 3 700 147 842 54 758 
16 2026   7 700 140 132 7 692 212 199 0,4581 3 524 151 366 58 282 
17 2027   7 700 140 132 7 692 219 891 0,4363 3 356 154 721 61 637 
18 2028   7 700 140 132 7 692 227 583 0,4155 3 196 157 917 64 833 
19 2029   7 700 140 132 7 692 235 274 0,3957 3 044 160 961 67 877 
20 2030   7 700 140 132 7 692 242 966 0,3769 2 899 163 860 70 776 
21 2031   7 700 140 132 7 692 250 658 0,3589 2 761 166 621 73 537 
22 2032   7 700 140 132 7 692 258 350 0,3418 2 629 169 250 76 166 
23 2033   7 700 140 132 7 692 266 042 0,3256 2 504 171 754 78 670 
24 2034   7 700 140 132 7 692 273 733 0,3101 2 385 174 139 81 055 
25 2035   7 700 140 132 7 692 281 425 0,2953 2 271 176 411 83 327 
26 2036   7 700 140 132 7 692 289 117 0,2812 2 163 178 574 85 490 
27 2037   7 700 140 132 7 692 296 809 0,2678 2 060 180 634 87 550 
28 2038   7 700 140 132 7 692 304 500 0,2551 1 962 182 596 89 512 
29 2039   7 700 140 132 7 692 312 192 0,2429 1 868 184 464 91 380 
30 2040   7 700 140 132 7 692 319 884 0,2314 1 780 186 244 93 160 

Celkem 93 084 231 000 4 200 93 084 319 884    186 244     
Čistá současná hodnota dané investice       93160 tis. Kč 
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Tabulka 14 : Podrobné vyjádření peněžních toků z investice vyjádřeno v tis. Kč, Zdroj: vytvořeno autorem 

počet 
let rok 

kapitálový 
výdaj 

investice 

úspora 
mzdových 
prostředků 

náklady odpisy  
celkový 
peněžní 
příjem 

kumul. 
peněžní 
příjmy 

odúročitel 
disk.    

peněžní  
příjmy 

kumul. 
disk. 

příjmy 

CF kumul. 
disk. 

0 2010 93 084       -93 084     -93 084   -93 084 
1 2011   7 700 140 4 961 12 521 12 521 0,9524 11 925 11 925 -81 159 
2 2012   7 700 140 9 499 17 059 29 580 0,907 15 472 27 397 -65 687 

 

Úspora mzdových prostředku vychází z tabulky č. 9 …..7 700 tis. Kč 

Náklady na chod zařízení jsou ve výši 140 tis. Kč ( získáno z interního zdroje SŽDC, s.o.) 

Účetní odpisy zařízení : účetní odpisy jsou vypočteny z údajů z tabulky č. 11 a jsou rovné 

daňovým odpisům (procenta jsou dána Zákonem o dani z příjmů) 

zabezpečovací zařízení (3. odpis. skupina) 61 108 *5,5%= 3 360,94   tis. Kč 

sdělovací zařízení (3. odpis. skupina)           17 601*5,5% =      968,05 tis. Kč 

silnoproudá zařízení (3. odpis. skupina)       10 499*5,5% =      577,45 tis. Kč 

pozemní stavby (5. odpis. skupina)                   3 876* 1,4% =      54,264 tis. Kč 

1. rok            

Celkem (zaokrouhleno)                                                     4 961      tis. Kč 

zabezpečovací zařízení (3. odpis. skupina) 61 108*10,5% = 6 416,34 tis. Kč 

sdělovací zařízení (3. odpis. skupina)           17 601*10,5% =   1 848,10  tis. Kč 

silnoproudá zařízení (3. odpis. skupina)       10 499*10,5% =   1 102,39  tis. Kč 

pozemní stavby (5. odpis. skupina)                 3 876* 3,4% =     131,78 tis. Kč 

2. - 10          

rok 

Celkem (zaokrouhleno)                                                       9 499      tis. Kč 

11.–30. 

rok 

pozemní stavby (5. odpis. skupina)                 3 876*3,4% =     132       tis. Kč 

Celkový peněžní příjem: úspora mzdových prostředků – náklady + odpisy 

Příklad rok 2011 : 7 700 – 140 + 4 961 = 12 521 tis. Kč 

Kumulativní peněžní příjmy: součet kumul. peněžních příjmu z předchozího roku a celkového 

peněžního příjmu v daném roce  : rok 2012 :  12 521 + 17 059 = 29 580 Kč 

Odúročitel: je dán vztahem  n)i1(
1


 kde i je 5% ….v 1. roce  9524,0
)05,01(

1
1 


  

Diskontované peněžní příjmy: součin celk. peněžních příjmů a odúročitele   

rok 2012 : 17 059*0,907 = 15 472 tis. Kč  

Cash flow kumulativní diskontované : součet CF kumul. disk. z předchozího roku a disk. 

peněžních  příjmů v daném roce  : rok 2012 : - 81 159 + 15 472  = - 65 687  tis. Kč 
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4.8  Zhodnocení 

         Čistá současná hodnota ČSH (dynamická metoda): 
Vzorec převzat z knihy Josefa Valacha: Investiční rozhodování a dlouhodobé investování 

 
 






N

1n n 9316093084186244K
i1

1PnČSH Kč 

n – doba životnosti projektu    i – diskontní sazba  K – kapitálový výdaj investice  

Pn – peněžní příjem diskontovaný 

Vzhledem k tomu, že diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj, je tato 

investice pro podnik přijatelná 

 

   Návratnost investice (statická metoda) 

S ohledem na různé příjmy v jednotlivých letech se stanovuje doba návratnosti investice jako 

rok, v němž kumulativní peněžní příjmy dosáhly hodnot, jako kapitálový výdaj investice. 

Podle údajů z tabulky č. 11 vychází doba návratnosti mezi 6 a 7 rokem. Přesně jsem vypočítal 

dobu návratnosti z údajů, zjištěných v tabulce č. 11 
Postup převzat z knihy Josefa Valacha: Investiční rozhodování a dlouhodobé investování 

  

89,6
8226194384
82261930846

CFCF
CFKTDN

KNKV

KN 







  roků  

T – počet let, kdy kumulované diskontované CF dosáhlo poslední záporné hodnoty 

CFKN – kumulovaný diskontovaný peněžní příjem v roce, kdy kumulované diskontované CF   

            dosáhlo  poslední záporné hodnoty 

CFKV - kumulovaný diskontovaný peněžní příjem v roce, kdy kumulované diskontované CF   

           dosáhlo  první kladné hodnoty 

K -      kapitálový výdaj investice 

 

Životnost investice je 30 roků. Doba návratnosti investice je menší než je životnost investice a 

proto lze projekt doporučit k realizaci. 
 

Náklady na modernizaci železniční stanice Postoloprty spojené s dálkovým řízení odbočky 

Vrbka a odbočky Bažantnice činí včetně DPH 93 084 000 Kč. Realizací návrhu je možné 

dosáhnout úspory 16 zaměstnanců. Návratnost dané investice je necelých 7 let. Což je v době 

životnosti daného zařízení. 
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5  ZÁVĚR 

         Železniční doprava má za sebou již téměř dvousetletou historii. V žádném případě však 

nepatří do minulosti. Aby vyhovovala požadavkům na ní kladeným v současnosti i 

budoucnosti, je nezbytné provést celou řadu úprav a změn. Jedině tak může železnice uplatnit 

své nesporné přednosti, mezi něž patří - menší znečištění ovzduší, malý zábor půdy s ohledem 

na kapacitu, vysoká bezpečnost, vyšší úroveň pohodlí, dobré podmínky pro dálkovou 

přepravu, efektivní začlenění v integrovaných dopravních systémech.  

         V současnosti však dochází na většině nekoridorových tratí k poklesu osobní i nákladní 

dopravy, a tím se stává dopravní infrastruktura na těchto tratích předimenzovanou. Nevyužitá 

infrastruktura se stává neefektivně nákladnou pro obsluhu vlaků (velký počet staničních 

zaměstnanců). Přitom zůstávají zachovány vysoké požadavky na údržbu, kontroly, ostrahu a 

revize málo využívaných nebo i nevyužívaných zařízení dopravní infrastruktury. Každé 

zbytečné zařízení je drahé – váže na sebe náklady, které by v jiných oblastech přinášely 

užitek. Vysoké provozní náklady se nepříznivě promítají do ekonomického výsledku správců 

i dopravců. Modernizace a racionalizace zároveň eliminují možné lidské chyby, zvyšují 

bezpečnost, propustnost a rychlost.  

            Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s. musí tak jako ostatně i jiné 

firmy snižovat své náklady. V této práci jsem se zaměřil na modernizaci železniční stanice 

Postoloprty včetně dálkového řízení sousedních odboček Vrbka a Bažantnice.  

         Cílem této práce bylo dokázat, zda navrhovaná modernizace železniční stanice 

Postoloprty s dálkovým ovládáním odbočky Vrbka a odbočky Bažantnice bude investicí 

odůvodněnou a zda lze modernizaci efektivně realizovat. Investice byla podrobena 

objektivnímu posouzení standardními metodami hodnocení. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou 

velmi příznivé Modernizací spojenou s racionalizací dojde nejen k úspoře 16 provozních 

zaměstnanců, ale také dojde k vyloučení lidského činitele, a tím ke zvýšení bezpečnosti 

železničního provozu. Dále také ke snížení nákladů na mzdy zaměstnanců a snížení nákladů 

na údržbu infrastruktury. Na základě výsledků doporučuji posuzovanou investici realizovat 

v navrhovaném rozsahu.  
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