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Anotace  

        Diplomová práce se zabývá  technicko – ekonomickým zhodnocením 

investičního projektu „Racionalizace řízení provozu na trati Louny (mimo) – Louny 

předměstí – Březno u Postoloprt (včetně). Práce má prokázat, zda daný projekt bude 

investičně odůvodněný, a zda lze danou racionalizaci řízení provozu na výše 

uvedeném úseku trati efektivně realizovat.              

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola diplomové práce 

představuje úvod, druhá kapitola zachycuje současný stav řízení provozu, provozní 

technologii práce, sdělovací a zabezpečovací zařízení před investičním projektem. 

Ve třetí kapitole je popsán navrhovaný stav po realizaci projektu. Ve čtvrté části je 

provedeno ekonomické zhodnocení výše uvedené racionalizace řízení provozu. 

Poslední část zahrnuje implementaci projektu. 

 

Klíčová slova: železniční stanice, investice, projekt, traťový úsek, racionalizace 

 

Summary 

 

Keywords:  railway station, investment , track section, rationalization 

 This thesis deals with the technical - economic evaluation of investment 

project "Streamlining of traffic management on track Louny (outside) - Louny 

předměstí - Březnu u Postoloprt  (inclusive). The work has demonstrated the project 

will be taxable investment justified, and whether you can streamline the management 

of traffic on that section line to effectively implement. 

 The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces the thesis, 

the second chapter describes the current state of operations management, 

technology, operational work, communication and safety equipment from the 

investment project. The third chapter describes the status of the proposed project. 

The fourth part of the economic value of the rationalization of management. The last 

part includes the implementation of the project. 

http://slovnik.seznam.cz/?q=rationalization&lang=en_cz�
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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 

odb. odbočka 

PSt. pomocné stavědlo 

PZS přejezdové zabezpečovací zařízení – světelné 

PZZ přejezdové zabezpečovací zařízení 

Se seřaďovací návěstidlo 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

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

TNŽ Technická norma železnic 

TRS traťový radiový systém 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

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 s elektrickým přestavníkem 

 výstražník se závorou a  pozitivním světlem 

 
hlavní návěstidlo 

 mezilehlý izolovaný styk 

 izolovaný styk – pravý 

 izolovaná kolejnice 

 venkovní telefonní objekt 
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1.  ÚVOD 
 

Železnice je velmi významným článkem každého dopravního trhu a je 

důležité jí věnovat zvýšenou pozornost. Hlavní důvodem její pozornosti  je, že se 

jedná o bezpečnou dopravu, která je ekologicky šetrná vůči životnímu prostředí 

oproti silniční dopravě.  

Z ročenky Ministerstva dopravy České republiky je patrné, že počet nehod 

v železniční dopravě je oproti silniční výrazně nižší. Pro srovnání uvádím, že 

v roce 2009 bylo na železnici způsobeno celkem 113 vážných železničních nehod, 

z toho jen 5 bylo způsobenou srážkou železničních vozidel, 3 případy při 

vykolejení vlaku a 42 případů bylo způsobeno neukázněností řidičů v silničním 

provozu, kteří měli nehodu na železničních přejezdech. V části „PŘÍLOHY“ této 

diplomové práce jsou pro srovnání uvedena získaná data z výše uvedené 

ročenky.  

Mluvíme-li o železnici jako druhu dopravy, který je ekologicky šetrný vůči 

životnímu prostředí, tak opět čerpám ze zdrojů Ministerstva dopravy České 

republiky. Z přehledů je zřejmé, že železniční doprava po lodní dopravě má skoro 

u všech emisí jedny z nejnižších hodnot. V roce 2009 byly emise oxidu uhličitého 

CO2 u železniční dopravy jen ve výši 339 tis. tun a emise oxidu dusíku NOx  ve 

výši 3 661 tun. V části „PŘÍLOHY“ této diplomové práce jsou pro srovnání 

uvedena získaná data z výše uvedené ročenky.  

Jednou z hlavních priorit při modernizaci a rozvoji železniční dopravy je 

právě zajištění bezpečnosti železničního provozu. V minulosti byla bezpečnost 

provozu ve velké míře závislá na lidském činiteli. Při modernizaci, optimalizaci či 

racionalizaci jsou zařízení nahrazována zařízeními, která závislost lidského 

činitele zásadně snižují. Dochází k úpravám v oblasti sdělovací a zabezpečovací 

techniky, ale také i v oblasti energetiky a elektrotechniky. 

Na základě zákona č. 77/2002 Sb. byly České dráhy, státní organizace 

rozděleny na dvě nové nástupnické organizace. První nástupnickou organizací je 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a druhou organizací jsou České dráhy, a.s.. 

V souladu se zmíněným zákonem zůstali zaměstnanci, kteří se podílejí na obsluze 

dopravní cestu u Českých drah, a.s. Majetkové vyrovnání mezi ČD, a.s. a SŽDC, 
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s.o. bylo jednou z podmínek při novelizaci zákona o Českých drahách. Jím byla 

oddělena dopravní cesta od dopravce. Vznikla tak „živá a mrtvá dopravní cesta“. 

Živou dopravní cestu tvoří především výpravčí a další zaměstnanci, kteří se starají 

řízení provozu. Nyní tito zaměstnanci spadají pod České dráhy, a.s. Mrtvá 

dopravní cesta je představována v podobě péče o železniční infrastrukturu a 

některé nemovitosti, které jsou pod Správou železniční dopravní cesty.    

Vzhledem k tomu, že zařízení na dopravní cestě, která obsluhují 

zaměstnanci Českých drah, a.s., jsou v  majetku Správy železniční dopravní cesty, 

s.o., potažmo České republiky, dochází ze strany Správy železniční dopravní 

cesty, s.o. k proplácení výkonů, které provádějí zaměstnanci Českých drah, a.s., 

řídící provoz. 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. má největší zájem na provedení co 

nejvíce modernizací, optimalizací či racionalizací řízení provozu, která přinesou 

úsporu finančních prostředků nejen za zaměstnance, ale i úsporu v oblasti údržby 

zařízení.  

 Zaváděním moderních technologií v souvislosti s racionalizačními 

investicemi je nutné i nadále sledovat snižování podílu takzvané živé práce na 

organizování a řízení železniční dopravy. Sledovaným cílem nebude jen 

racionalizace počtu pracovníků, kteří se podílejí na řízení dopravní cesty, ale 

především zvýšení efektivity těchto činností a snížení rizika chyb způsobených 

lidským činitelem. Významným efektem uplatnění moderních technických systémů 

dálkového řízení a ovládání bude i výrazné zvýšení plynulosti a rovnoměrnosti 

pohybu železničních vozidel po dopravní cestě, což zvýší propustnost tratí a dojde 

i k významným úsporám ve spotřebě trakční energie na straně dopravců. 

Pochopitelně to přinese zvýšení konkurenceschopnosti železničního sektoru nad 

ostatními druhy doprav.  

Cílem této diplomové práce bude provedení technicko-ekonomického 

hodnocení projektu „Racionalizace řízení provozu na trati Louny (mimo) – Louny 

předměstí – Březno u Postoloprt (včetně) a navrhnout proces jeho implementace.  
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2.  Stručná charakteristika projektu 
Projekt se zabývá racionalizací řízení dopravního provozu na úseku tratě 

Louny (mimo) – Louny předměstí – Březno u Postoloprt (včetně)“. Racionalizační 

akce je vyvolána na základě fyzické i morální zastaralosti dnešního 

zabezpečovacího zařízení a to jak staničního, tak i traťového. Tato zařízení jsou 

ve stanicích již 30 let bez zásadních úprav.  

V rámci projektu se nabízí pouze jedno řešení. Aby bylo možné porovnat 

výhodnost či nevýhodnost tohoto řešení, zavádím proto výchozí variantu, která 

předpokládá nerealizaci investičního projektu. Ve výchozí variantě by byl 

zachován současný stav.  

 

Obrázek 1 : Situační schéma stavby, zdroj: www.mapy.cz 

 

Varianta, která bude řešit celkovou obnovu staničního i traťového 

zabezpečovacího zařízení včetně většiny přejezdových zabezpečovacích zařízení, 

které nevyhovují podmínkám dálkového řízení a technické normě železnic        

TNŽ 34 2650, bude nazývána jako navrhovaný stav.  

Projekty , u kterých je investorem Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

jsou buď financovány z veřejných zdrojů (Státní fond dopravní infrastruktury) nebo  

kombinací veřejných zdrojů a zdrojů z evropských fondů. U investičních akcí  do    

1 milionu Kč jsou investiční záměry hrazeny z veřejných zdrojů. 

 

 

http://www.mapy.cz/�
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3.  Variantní řešení projektu 
3.1 Varianta 1 (stávající stav) 

Projektantem byla navržena jedna varianta řešení daného investičního 

projektu. Aby bylo možné porovnat výhodnost navrhované varianty, je nutné 

provést porovnání s variantou zachování současného stavu – varianta bez 

projektu. Varianta bez realizace projektu spočívá v zachování stávajícího stavu 

před projektem a bude podrobněji popsána v jednotlivých částech této diplomové 

práce. 

3.1.1  Provozně technologické vyhodnocení traťového úseku  Louny – Louny    
          předměstí – varianta 1 (stávající stav) 

Mezistaniční úsek trati Louny – Louny předměstí se nachází na celostátní 

jednokolejné neelektrifikované trati číslo 126 Louny – Rakovník. V tabulkách 

traťových poměrů je tato trať označena číslem 531A. V tomto mezistanicím úseku 

se nacházejí dvě zastávky a to Louny střed a Louny město. Traťový úsek je 

vybaven zabezpečovacím zařízením první kategorie -  telefonickým 

dorozumíváním. Délka traťového úseku je 7, 495 km. V zastávce Louny město je 

na manipulační koleji č. 2 zřízeno nákladiště , ze kterého odbočují vlečka „Agro 

ZZN a.s. – vlečka Louny“. J ízdy na a z vlečky jsou sjednávány a organizovány 

jako posuny mezi dopravnami ze železniční stanice Louny do Loun města a zpět 

bez uvolnění traťové koleje.  

Tabulka 1 : Technické parametry na úseku Louny – Louny předměstí, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

začátek trati Louny 

konec trati Rakovník 

zábrzdná vzdálenost 400 m 

provoz obousměrný 

trakce nezávislá 

rozchod 1435 mm 

druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC (ČD) D2 

největší traťová rychlost 60 km/hod 

maximální sklon trati od konce trati 17‰ 

radiová síť není, pouze v Lounech se síť SRD  
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Obrázek 2 : Situační schéma současného stavu mezistaničního úseku Louny – Louny předměstí,              
zdroj: vytvořeno autorem 

 
3.1.2 Provozně  technologické  vyhodnocení  traťového  úseku   Louny  
         předměstí – Březno u Postoloprt – varianta 1 (stávající stav) 

Mezistaniční úsek trati Louny předměstí – Březno u Postoloprt se nachází 

na celostátní jednokolejné neelektrifikované trati číslo 114 Lovosice – Postoloprty. 

V tabulkách traťových poměrů je tato trať označena číslem 531B. Traťový úsek je 

vybaven zabezpečovacím zařízením první kategorie -  telefonickým 

dorozumíváním. Délka traťového úseku je 3, 448 km. Z traťové koleje v km 5,529 

výhybkou č. S1 odbočuje „ Vlečka Elektroporcelán Louny – Březno“. Odbočná 

výhybka S1 je ze směru od železniční stanice Louny předměstí kryta krycím 

návěstidlem LK. Tato vlečka umožňuje jak obsluhu bez uvolnění traťové koleje, 

tak  i s uvolněním traťové koleje. Obsluha dráhy - vlečky „Vlečka Elektroporcelán 

Louny –Březno“ je prováděna ze železniční stanice Březno u Postoloprt a to jako 

posun mezi dopravnami.  

Odborně způsobilý zaměstnanec dopravce, který požaduje jízdu z dráhy 

celostátní na vlečku, si musí vyžádat svolení k jízdě na vlečku u výpravčího ŽST 

Březno u Postoloprt. Výpravčí sjedná jízdu na vlečku se stanovenou osobou 

provozovatele dráhy – vlečky. Výpravčí ŽST Březno u Postoloprt vydá odborně 

způsobilému zaměstnanci dopravce klíče od stavědlového domku St „STEPO“ a 

pákového zámku stavědlového přístroje krycího návěstidla LK proti podpisu v 

Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů. Dozorci výhybek St I nařídí přípravu 
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jízdní cesty. Po postavení jízdní cesty a vykonání všech úkonů dle SŘ ŽST Březno 

u Postoloprt udělí svolení k jízdě na vlečku.  

Po příjezdu vlečkového vlaku do km 5,529 při uvolnění traťové koleje 

provede odborně způsobilý zaměstnanec dopravce přestavení vlaku/posunového 

dílu na vlečkovou kolej obsluhou pákového zámku a na něm závislých ručně 

přestavovaných výhybek č. S1 a S2. Po jejich uzamčení do základní polohy a 

přestavení krycího návěstidla LK a předvěsti Př LK do polohy „Volno“, ohlásí 

odborně způsobilý zaměstnanec dopravce ze stavědlového domku St „STEPO“ 

traťovým telefonem výpravčím obou sousedních stanic. 

Před návratem z vlečky na dráhu celostátní odborně způsobilý 

zaměstnanec dopravce zavolá ze stavědlového domku St „STEPO“ traťovým 

telefonem výpravčího ŽST Louny předměstí, kterého požádá o sjednání jízdy 

vlečkového vlaku/PMD z km 5,529 do ŽST Březno u Postoloprt a sdělí potřebné 

údaje. Po udělení souhlasu k jízdě výpravčím ŽST Březno u Postoloprt výpravčí 

ŽST Louny předměstí následně udělí souhlas k jízdě vlečkového vlaku/PMD. 

Teprve po tomto souhlasu smí odborně způsobilý zaměstnanec dopravce přestavit 

krycí návěstidlo do polohy zakazující jízdu, přestavit výhybky a s posunovým dílem 

obsadit traťovou kolej. Následně přestaví výhybky č. S1 a S2 do základní polohy, 

obsluhou zab. zař. Přestaví krycí návěstidlo do polohy „Volno“ a uzamkne 

stavědlový domek. Následně strojvedoucí odjede z km 5,529 s vlečkovým 

vlakem/PMD do ŽST Březno u Postoloprt. 

Obrázek 3 : Situační schéma současného stavu mezistaničního úseku Březno u P – Louny předměstí, zdroj: 
vytvořeno autorem  
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Tabulka 2 : Technické parametry na úseku Louny předměstí – Postoloprty, zdroj: SŽDC, s.o.;                
interní materiál 

začátek trati Louny předměstí 

konec trati Postoloprty 

zábrzdná vzdálenost 700 m 

provoz obousměrný 

trakce nezávislá 

rozchod 1435 mm 

druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC (ČD) D2 

největší traťová rychlost 60 km/hod 

maximální sklon trati 15‰ 

radiová síť TRS Postoloprty – odb. Bažantnice 

3.1.3  Provozně technologické vyhodnocení traťového úseku   
          Louny předměstí – Hřivice – varianta 1 (stávající stav) 

Mezistaniční úsek trati Louny předměstí – Hřivice se nachází na celostátní 

jednokolejné neelektrifikované trati číslo 126 Louny – Rakovník. V tabulkách 

traťových poměrů je tato trať označena číslem 531A. Traťový úsek je vybaven 

traťovým zabezpečovacím zařízením první kategorie – telefonickým 

dorozumíváním. Délka traťového úseku je 6,770 km. V tomto mezistaničním úseku 

se nachází celkem 7 přejezdových zabezpečovacích zařízení, z toho je jeden 

zabezpečen pouze výstražnými kříži, jeden mechanicky ovládaný přejezd a pět 

zabezpečeno světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízení různého stáří. 

Obrázek 4 : Situační schéma současného stavu mezistaničního úseku Louny předměstí  – Hřivice, zdroj: 
vytvořeno autorem 
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Tabulka 3 : Technické parametry na úseku Louny předměstí – Hřivice, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 
začátek trati Louny 

konec trati Rakovník 

zábrzdná vzdálenost 400 m 

provoz obousměrný 

trakce nezávislá 

rozchod 1435 mm 

druh organizování drážní dopravy dle předpisu SŽDC (ČD) D2 

největší traťová rychlost 60 km/hod 

maximální sklon trati od konce trati 17‰ 

radiová síť není, pouze v Lounech se síť SRD  

 
3.1.4 Provozně   technologické  vyhodnocení  železniční  stanice   
         Louny předměstí  - varianta 1 (stávající stav) 
 
 Železniční stanice Louny předměstí leží v km 44,180 na jednokolejné 

neelektrifikované trati Louny – Rakovník. Je stanicí smíšenou podle povahy práce, 

mezilehlou po provozní stránce a odbočnou pro jednokolejnou trať Louny 

předměstí – Postoloprty.  

Technická zařízení 
a) koleje  

Tabulka 4 : Technické parametry kolejí v ŽST Louny předměstí, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

 
Kolej 
číslo 

 
Užitečná 
délka v 

m 

Omezená 
polohou  

Účel použití a jiné poznámky 
(trakční vedení, snížená rychlost,  

správce zařízení není-li jím SDC, apod.) 

1 2 3 4 

             dopravní koleje  

1 494 
námezníky výh.              

8 a 13 

Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná 
kolej pro všechny vlaky. 
Provozovatel - SŽDC. 

2 421 
námezníky výh.       

10 a 12 

Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná 
kolej pro všechny vlaky. 
Provozovatel - SŽDC. 
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b) situační schéma ŽST Louny předměstí  - varianta 1 (stávající stav) 

Obrázek 5 : Situační schéma současného stavu ŽST Louny předměstí: vytvořeno autorem 

 

3 498 
námezníky výh.       

7 a 14 

Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná 
kolej pro všechny vlaky. 
Provozovatel - SŽDC. 

5 420 
námezníky výh.       

9 a 11 

Vjezdová, odjezdová a průjezdná 
kolej pro všechny vlaky, vyjma 

zastavujících vlaků osobní dopravy. 
Provozovatel - SŽDC. 

1P 247 
námezníky výh.       

1 a 2 

Hlavní kolej, po které vlaky jedoucí 
z Loun do Března u Postoloprt a 

zpět projíždějí. Provozovatel - SŽDC. 
Lounská 

spojka 
302 

námezníky výh.       

1 a 3 

Hlavní kolej pro vjezd, odjezd a 
průjezd všech vlaků od/do ŽST 
Louny. Provozovatel - SŽDC. 

Postoloprtská 

spojka 
412 

námezníky výh.       

2 a 4 

Hlavní kolej pro vjezd, odjezd a 
průjezd všech vlaků od/do ŽST 

Březno u Postoloprt. 
Provozovatel - SŽDC. 

           manipulační koleje 

4 421 výkolejka Vk1 – 
výkolejka Vk3 

Všeobecně nakládková a 
vykládková kolej, deponovací kolej 

pro správkové vozy.  
Provozovatel - SŽDC. 

7 420 výkolejka Vk2 – 
výkolejka Vk4 

Odstavná a deponovací kolej pro 
správkové vozy. Provozovatel - SŽDC. 

9 136 
námezník 

výhybky č. 10A 
– vrata garáže 

Pro vozy SDC. Provozovatel - SŽDC. 
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c) nástupištní hrany v ŽST Louny předměstí - varianta 1 (stávající stav) 

Ve stanici se nacházejí tři úrovňová nástupiště, a to u dopravní koleje č. 1, 

2 a 3 v délce  168 metrů. Příchod k nástupištím a odchod od nástupišť je společný 

po pravé i levé straně výpravní budovy. 

d) zabezpečovací zařízení 
Staniční zab. zařízení v ŽST Louny předměstí - varianta 1 (stávající stav) 

Železniční stanice Louny předměstí je vybavena staničním 

zabezpečovacím zařízením I. kategorie podle TNŽ 34 2620 mechanické 

zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly. Vjezdová návěstidla jsou 

nezávislá na výhybkách. V celém obvodu stanice jsou ručně přestavované 

výhybky zabezpečené výměnovými zámky, závislými na elektromagnetickém 

zámku a ústředním zámku. 

Traťová zabezpečovací zařízení - varianta 1 (stávající stav)  
V mezistaničních úsecích Louny – Louny předměstí, Louny předměstí – 

Hřivice a Louny předměstí – Březno u Postoloprt jsou jízdy vlaků zabezpečeny 

telefonickým dorozumíváním. Jedná se o dle normy TNŽ 34 2620  o zařízení 1. 

kategorie. 

e)      osvětlení - varianta 1 (stávající stav) 
Osvětlení železničních prostranství je provedeno osvětlovacími věžemi typu 

OV 20 s výbojkovými reflektory a polohovými výložníky pro orientační osvětlení a 

perónní stožárky s výbojkovými svítidly. 

 

f)   Vlakotvorba, staniční technologie a personální potřeba v GVD 2010/2011 

• vlakotvorba 
V GVD 2010/2011 jsou všechny vlaky nákladní dopravy na úseku Louny – 

Louny předměstí, Louny předměstí – Březno u Postoloprt a Louny předměstí  - 

Hřivice vedeny jen podle provozní potřeby dopravce. 

• staniční technologie 
S ohledem na vlakotvorbu je patrné, že práce s vozy je ve stanici skoro 

nulová. Případné práce s vozy jsou prováděny posunující lokomotivou 

manipulačního vlaku. 
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• personální potřeba v ŽST Louny předměstí - varianta 1 (stávající stav) 

Do personální potřeby jsou zahrnuty pouze pracovní profese, které se 

zabývají řízením vlakové dopravy a kterých by se daná racionalizační akce dotkla.  

Na základě Zákoníku práce, § 79 bodu 3 a podnikové kolektivní smlouvy 

Českých drah, a.s. je u pracovních profesí výpravčí a dozorce výhybek, kteří 

pracují ve vícesměnném provoze, stanovena týdenní pracovní doba na 36 hodin. 

Pracovní doba u těchto profesí je rozvržena rovnoměrně a začátek a konec 

směn stanovuje zaměstnavatel s ohledem na místní podmínky. 

Do evidenčního počtu pracovníků jsou zahrnuti všichni stálí i dočasní 

zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru a vykonávají činnost související 

s řízením vlakové dopravy na racionalizovaném úseku trati. Evidenční počet 

zaměstnanců vychází z týdenní pracovní doby a zálohy pro případy čerpání 

dovolené, nemoci apod. U Českých drah se celoplošně používá 16% záloha. 

V noční směně je nařízena u profese výpravčí pracovní pohotovost v délce 2 

hodin a 14 minut. U profese dozorce výhybek je pracovní pohotovost v délce 2 

hodiny a 20 minut. 

 

Evidenční počet pracovníků v ŽST Louny předměstí: 

 

                                
t

tt

PD
Z*H*DEPP =                                                                  (1) 

kde  Dt   -   počet dní v týdnu 

        Ht   -   počet odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost 

        Z     -  záloha, našem případě 16% 

        PDt -  týdenní pracovní doba 

Dosadíme-li do vzorce (1) součin počtu dní v délce 7 dnů, počtu 

odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost v hodnotě 21,4 hod. a zálohy, 

která činí 16% a podělíme-li tento součin týdenní pracovní dobou v délce 36 hodin, 

získáme 4,82 evidenčního počtu výpravčích v ŽST Louny předměstí.  

Dosadíme-li do vzorce (1) součin počtu dní v délce 7 dnů, počtu 

odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost v hodnotě 21,13 hod. a zálohy, 
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která činí 16%, podělíme-li tento součin týdenní pracovní dobou v délce 36 hodin a 

výsledek násobíme 2, což představuje počet pracovišť dozorců výhybek, získáme 

9,52 evidenčního počtu dozorců výhybek v ŽST Louny předměstí 

   
Tabulka 5 : Personální potřeba v ŽST Louny předměstí, zdroj: GŘ ČD, a.s..; interní materiál 

Funkce Počet ve směně 
Evidenční počet 

pracovníků podílejících 
na dopravní službě 

výpravčí 1 4,82 

Dozorce výhybek 2 9,52 

Celkem 3 14,34 

 
3.1.5  Provozně technologické vyhodnocení železniční stanice    
          Březno u Postoloprt - varianta 1 (stávající stav) 

Železniční stanice Březno u Postoloprt leží v km 3,184 na jednokolejné 

neelektrifikované trati Louny předměstí – Postoloprty. Je stanicí smíšenou podle 

povahy práce, mezilehlou po provozní stránce a odbočnou pro jednokolejnou trať 

Březno u Postoloprt – Počerady.  

Technická zařízení 
a) koleje  

Tabulka 6 : Technické parametry kolejí v ŽST Březno u Postoloprt, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

 
Kolej 
číslo 

 
Užitečná 
délka v 

m 

Omezená 
polohou  

Účel použití a jiné poznámky 
(trakční vedení, snížená rychlost,  

správce zařízení není-li jím SDC, apod.) 

1 2 3 4 

             dopravní koleje  

1 366 L1 – S1 
Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná 

kolej pro všechny vlaky. 
Provozovatel - SŽDC. 

3 304 L3 – S3 
Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná 

kolej pro všechny vlaky. 
Provozovatel - SŽDC. 
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b) situační schéma ŽST Březno u Postoloprt - varianta 1 (stávající stav) 

Obrázek 6 : Situační schéma současného stavu ŽST Březno u Postoloprt : vytvořeno autorem 

 
c) nástupištní hrany v ŽST Březno u Postoloprt - varianta 1 (stávající stav) 

Ve stanici se nacházejí dvě úrovňová nástupiště, a to u dopravní koleje č. 1 

v délce 90 metrů a u koleje č. 3 v délce 100 metrů. Příchod k nástupištím a odchod 

od nástupišť je společný po pravé straně výpravní budovy. 

d) zabezpečovací zařízení 
Staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Březno u Postoloprt - varianta 1 
(stávající stav) 

Železniční stanice Březno u Postoloprt je vybavena staničním 

zabezpečovacím zařízením II. kategorie podle TNŽ 34 2620 mechanické 

5 239 L5 – S5 

Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej 
pro vlaky nákladní dopravy. 

Kolej trvale vyloučena. 
Provozovatel - SŽDC. 

 
           manipulační koleje 

2 292 výkolejka Vk1 – 
výkolejka Vk4 

Všeobecně nakládková a 
vykládková kolej.Provozovatel - SŽDC. 

7 265 výkolejka Vk2 – 
výkolejka Vk3 

Kolej trvale vyloučena. 
Provozovatel - SŽDC. 
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zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly. Jedná se o zařízení, kde 

zajištění vlakových cest je prováděno za pomocí ústředních výměnových a 

elektromagnetických zámků. V celém obvodu stanice jsou ručně přestavované 

výhybky zabezpečené výměnovými zámky, závislými na elektromagnetickém a 

ústředním zámku. 

 
Traťová zabezpečovací zařízení - varianta 1 (stávající stav)  

V mezistaničním úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt jsou jízdy 

vlaků zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Jedná se o dle normy           

TNŽ 34 2620 o zařízení 1. kategorie. V mezistaničním úseku Březno u Postoloprt 

– odb. Bažantnice jsou jízdy zabezpečovány automatickým hradlem bez 

oddílového návěstidla. Jedná se o zařízení III. kategorie. 

 
e)   osvětlení - varianta 1 (stávající stav) 

Osvětlení železničních prostranství je provedeno osvětlovacími stožáry typu 

JŽ14. 

 

f)   Vlakotvorba, staniční technologie a personální potřeba v GVD 2010/2011 

• vlakotvorba 
V GVD 2010/2011 jsou všechny vlaky nákladní dopravy na úseku Louny 

předměstí – Březno u Postoloprt vedeny jen podle provozní potřeby dopravce. Do 

Března a z Března u Postoloprt jsou trasovány manipulační vlaky, které obsluhují 

vlečku -  „ Vlečka Elektroporcelán Louny – Březno“, která se nachází 

v mezistaničním úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt. 

• staniční technologie 
Místní práce na všeobecné nakládkové a vykládkové koleji podle výkonů 

pořízených z datového tržiště provozních výkonů je po dobu tří let nulová.  
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• personální potřeba v ŽST Březno u Postoloprt - varianta 1 (stávající 
stav) 

Evidenční počet pracovníků v ŽST Březno u Postoloprt: 

                                       
t

tt

PD
Z*H*DEPP =                                                          (1) 

kde  Dt   -   počet dní v týdnu 

        Ht   -   počet odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost 

        Z     -  záloha, našem případě 16% 

        PDt -  týdenní pracovní doba 

Dosadíme-li do vzorce (1) součin počtu dní v délce 7 dnů, počtu 

odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost v hodnotě 19,33 hod. a zálohy, 

která činí 16% a podělíme-li tento součin týdenní pracovní dobou v délce 36 hodin, 

získáme 4,36 evidenčního počtu výpravčích v ŽST Březno u Postoloprt.  

Dosadíme-li do vzorce (1) součin počtu dní v délce 7 dnů, počtu 

odpracovaných hodin mimo pracovní pohotovost v hodnotě 19,15 hod. a zálohy, 

která činí 16% a podělíme-li tento součin týdenní pracovní dobou v délce 36 hodin, 

získáme 4,32 evidenčního počtu dozorců výhybek v ŽST Březno u Postoloprt.  

 

 

  Tabulka 7 : Personální potřeba v ŽST Březno u Postoloprt, zdroj: GŘ ČD, a.s..; interní materiál 

Funkce Počet ve směně 
Evidenční počet 

pracovníků podílejících 
na dopravní službě 

výpravčí 1 4,36 

Dozorce výhybek 1 4,32 

Celkem 2 8,68 
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3.2    Varianta s realizací projektu – navrhovaný stav 

3.2.1 Stručný popis projektu v navrhovaném stavu 

V navrhovaném stavu se počítá s nahrazením stávajících staničních, 

traťových a některých přejezdových zabezpečovacích zařízení za nové 

zabezpečovací zařízení, které umožní dálkové ovládání z jednoho centrálního 

místa. Tímto krokem dojde nejen k personálním úsporám zaměstnanců, kteří se 

podíleli na řízení vlakové dopravy na zmíněném úseku racionalizace a tím snížení 

i nákladů na mzdové prostředky, ale i zajištění bezpečnosti železničního provozu. 

 

3.2.2   Provozně    technologické    vyhodnocení    na    traťovém    úseku                  
           Louny – Louny předměstí  -  navrhovaný stav 
 V traťovém úseku se vybuduje nové automatické hradlo s oddílovým 

návěstidlem na trati, jehož výstroj bude soustředěna do přilehlých železničních 

stanic. Oddílové návěstidlo automatického hradla bude umístěno zhruba do 

poloviny mezistaničního úseku Louny  - Louny předměstí. Nově vzniklé traťové 

zabezpečovací zařízení III. kategorie bude odpovídat normě TNŽ 34 2620. 

V současné době je již traťový úsek doplněn o prostředky pro indikaci 

volnosti koleje – počítače náprav. U nově vzniklých nebo renovovaných zařízení 

budou doplněny počítače náprav.  

Obrázek 7 : Situační schéma mezistaničního úseku Louny – Louny předměstí – navrhovaný stav, 
zdroj: vytvořeno autorem  
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3.2.3 Provozně technologické vyhodnocení navrhovaného stavu na traťovém   
         úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt 

V traťovém úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt dojde k zásadním 

změnám obsluhy vlečky Elektroporcelán Louny. Nově budou odbočující výhybky 

na vlečku Elektroporcelán Louny zahrnuty do obvodu železniční stanice Louny 

předměstí. Vjezdové návěstidlo BL bude přemístěno do nové polohy a bude krýt 

nově výhybky odbočující na vlečku. Vznikne tak nová dopravní kolej č. 91, která 

bude ohraničena z jedné strany odjezdovým návěstidlem S91 (původní poloha 

krycího návěstidla LK) ve směru do Března u Postoloprt a z druhé strany 

cestovým návěstidlem Lc91 (původní poloha vjezdové návěstidla BL). Pro 

možnost obsluhy výhybek S1 a S2 bude zřízeno pomocné stavědlo.  

Traťový úsek, nová kolej č. 91 a odbočující výhybky na vlečku, budou 

doplněny o prostředky pro indikaci volnosti koleje – počítače náprav. 

V mezistaničním úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt dojde 

k vybudování traťového zabezpečovacího zařízení III. kategorie. 

Obsluha vlečky Elektroporcelán Louny je prováděna v současné době 

lounskou posunovou četou ze železniční stanice Březnou u Postoloprt. V této 

stanici obdrží obsluha manipulačního vlaku klíče od odbočujících výhybek a 

stavědla „STEPO“, odkud obsluha vlaku obsluhuje krycí návěstidlo LK. Při 

zahrnutí odbočujících výhybek vlečky do stanice v zásadě odpadne nutnost jízdy 

manipulačních vlaků do železniční stanice Březno u Postoloprt a bude možné 

provést obsluhu vlečky přímo ze směru od Loun předměstí. 

Obrázek 8 : Situační schéma mezistaničního úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt navrhovaný stav, 
zdroj: vytvořeno autorem 
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3.2.4    Provozně   technologické   vyhodnocení   na   traťovém   úseku                  
            Louny předměstí – Hřivice – navrhovaný stav 

V mezistaničním úseku Louny – předměstí – Hřivice se vybuduje nové 

traťové zabezpečovací zařízení III. kategorie – automatické hradlo bez oddílového 

návěstidla, jehož výstroj bude soustředěna do sousedních železničních stanic a 

budou integrovanou součástí staničních zabezpečovacích zařízení. Traťový úsek, 

bude doplněn o prostředky pro indikaci volnosti koleje – počítače náprav. 

S ohledem na stáří přejezdových zabezpečovacích zařízení je v daném 

mezistaničním úseku nutné provést výměnu všech přejezdů. Jedná se celkem o 6 

přejezdů. 

Obrázek 9 : Situační schéma mezistaničního úseku Louny předměstí – Hřivice -  navrhovaný stav,          
zdroj: vytvořeno autorem 

3.2.5    Provozně    technologické     vyhodnocení    železniční    stanice           
            Louny předměstí  – navrhovaný stav 

V rámci investičního projektu dojde v železniční stanici Louny předměstí 

k vybudování staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie podle               

TNŽ 34 2620 elektronického typu s integrovanou vnitřní částí TZZ a závislostí 

přejezdů, které budou v základním režimu dálkově ovládané z jednotného 

obslužného pracoviště v ŽST Louny. Na základě nízkých provozních výkonů, které 

jsou rok od roku nižší, dojde k postradatelnosti dopravní koleje č. 5 a 

manipulačních kolejí č. 4, 7 a 9. S tímto krokem budou následně nově 

přečíslovány zbylé výhybky.  

Na výhybky č. 1 až 9 budou v železniční stanici instalovány 

elektromotorické přestavníky. Pro zjišťování volnosti zabezpečeného kolejiště 

stanice jsou navrženy počítače náprav. 
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V souvislosti s modernizací staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST 

Louny předměstí bude obsluha vlečky „Elektroporcelán Louny“ prováděna přímo 

vlečkovým vlakem z Loun na vlečkové kolejiště bez nutnosti zajíždění do ŽST 

Březno u Postoloprt, jako tomu je v současné době. Z tohoto důvodu bude 

vjezdové návěstidlo BL nově vloženo do km 5,400 před výhybku S1 ze směru od 

Března u Postoloprt. V prostoru mezi krycím návěstidlem Lk a původním 

vjezdovým návěstidlem BL v km 6,620 vznikne nově dopravní kolej č. 91. 

Odbočné výhybky S1 a S2 zůstanou z důvodu snížení nákladů na investici i 

nadále zabezpečeny výměnovým a odtlačným zámkem. Podmínkou rozsvícení 

návěsti „Posun dovolen“ na odjezdovém návěstidle S91 bude poloha výhybek S1 

a S2. Tyto výhybky musí být uzamčeny v přímém směru a klíče zajištěny v PSt.1. 

Ovládání seřaďovacího návěstidla Se10 z JOP Louny bude možné jen za 

předpokladu, že výhybky S1 a S2 budou uzamčeny opět v přímém směru a klíče 

zajištěny v PSt. 1, a to jen na dopravní kolej č. 91. Ovládání seřaďovacího 

návěstidla Se10 ve směru na vlečku bude možné provádět jen z PSt. 1.  

 

3.2.6    Personální obsazení ŽST Louny předměstí v navrhovaném stavu 

Po realizaci investiční akce nebude stanice obsazena žádným dopravním 

zaměstnancem. ŽST Louny předměstí bude řízena dálkově z JOP Louny. 

3.2.7    Vnější výstroj ŽST Louny předměstí – navrhovaný stav           
   Všechna původní návěstidla budou demontována a nahrazena novými 

světelnými stožárovými návěstidly schválenými pro provoz na síti provozované 

SŽDC, s.o. Výměnové a odtlačné zámky na výhybkách 1 – 15 budou 

demontovány a vyhybky č. 1 – 9 budou opatřeny třífázovými elektromotorickými 

přestavníky rozřezaného typu a zároveň budou doplněny o elektrický ohřev 

výhybek. 

3.2.8    Vnitřní výstroj ŽST Louny předměstí – navrhovaný stav           

Vnitřní zařízení SZZ včetně napájecí části spolu s výstrojí automatického 

hradla úseků Louny předměstí – Březno u Postoloprt a Louny předměstí – Hřivice 
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bude umístěno v adaptovaných místnostech pro technologii ve stávající výpravní 

budově.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dopravní kancelář zůstane situována v dnešní místnosti ve výpravní 

budově. Místnost bude stavebně upravena pro umístění zařízení pro nouzovou 

obsluhu SZZ včetně nutného sdělovacího zařízení.  

 Součástí SZZ bude diagnostické zařízení, jehož základní pracoviště bude 

ve stavědlové ústředně. Diagnostické informace budou přenášeny do centrálního 

pracoviště ve stanici Louny.  

 

Obrázek 10 : Situační schéma ŽST Louny předměstí -  navrhovaný stav, zdroj: vytvořeno autorem 

3.2.9    Provozně    technologické     vyhodnocení    železniční    stanice           
            Březno u Postoloprt  – navrhovaný stav 

V železniční stanici Březno u Postoloprt dojde k vybudování staničního 

zabezpečovacího zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 elektronického typu 

s integrovanou vnitřní částí TZZ a závislostí přejezdů, které budou v základním 

režimu dálkově ovládané z jednotného obslužného pracoviště v ŽST Louny. Na 

základě nízkých provozních výkonů, které jsou rok od roku nižší, dojde 

k postradatelnosti dopravní koleje č. 5, části manipulační koleje č. 2 a celé 

manipulační koleje č. 7 včetně napojení na již zrušenou vlečku do cukrovaru. 

V rámci těchto změn budou následně nově přečíslovány zbylé výhybky.  
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Na výhybky č. 1 a 3 budou v železniční stanici instalovány elektromotorické 

přestavníky. Pro zjišťování volnosti zabezpečeného kolejiště stanice jsou navrženy 

počítače náprav. Výhybka č. 2 spolu s Vk1 budou ponechány na ruční 

přestavování s vazbou na staniční zabezpečovací zařízení elektromagnetickým 

zámkem. 

3.2.10    Personální obsazení ŽST Březno u Postoloprt v navrhovaném stavu 

Po realizaci investiční akce nebude stanice obsazena žádným dopravním 

zaměstnancem. ŽST Březno u Postoloprt bude řízena dálkově z JOP Louny. 

3.2.11    Vnější výstroj ŽST Březno u Postoloprt – navrhovaný stav           
   Všechna původní návěstidla budou demontována a nahrazena 

novými světelnými stožárovými návěstidly schválenými pro provoz na síti 

provozované SŽDC, s.o.  Výměnové a odtlačné zámky na výhybkách 1 – 8 budou 

demontovány a vyhybky č. 1 a 3 budou opatřeny třífázovými elektromotorickými 

přestavníky rozřezaného typu a zároveň budou doplněny o elektrický ohřev 

výhybek. V mezistaničním úseku Březno u Postoloprt – odb. Bažantnice bude 

využito stávajícího traťové zabezpečovacího zařízení – AH88. Výhybka č. 2 spolu 

s Vk1 budou ponechány na ruční přestavování s vazbou na staniční 

zabezpečovací zařízení elektromagnetickým zámkem, který bude v základní 

poloze předán na řízení z JOP v ŽST Louny. 

3.2.12    Vnitřní výstroj ŽST Březno u Postoloprt – navrhovaný stav           

Vnitřní zařízení SZZ včetně napájecí části spolu s výstrojí automatického 

hradla úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt bude umístěno 

v adaptovaných místnostech pro technologii ve stávající výpravní budově.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dopravní kancelář zůstane situována v dnešní místnosti ve výpravní 

budově. Místnost bude stavebně upravena pro umístění zařízení pro nouzovou 

obsluhu SZZ včetně nutného sdělovacího zařízení.  

 Součástí SZZ bude diagnostické zařízení, jehož základní pracoviště bude 

ve stavědlové ústředně. Diagnostické informace budou přenášeny do centrálního 

pracoviště ve stanici Louny.  
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Obrázek 11 : Situační schéma ŽST Březno u Postoloprt -  navrhovaný stav, zdroj: vytvořeno autorem 

3.2.13    TRS – Traťové radiové spojení 

Nově budou ve stanicích Březno u Postoloprt a Louny předměstí 

vybudovány radiostanice včetně ovládacích pracovišť. Tato pracoviště budou 

sloužit pouze v době nouzového provozu. Radiostanice budou spojeny do stuhové 

sítě, jejíž dispečerské pracoviště bude umístěno na stole výpravčího v Lounech 

vedle ovládací soupravy stávající radiostanice.  

Zároveň budou radiostanice doplněny o nové záznamové zařízení pro 

záznam telefonní a radiotelefonní komunikace na úseku trati odb. Bažantnice – 

Březno u Postoloprt – Louny předměstí – Louny a na úseku Louny předměstí - 

Hřivice. 

3.2.14    Rozhlasové zařízení a kamerový systém 

V ŽST Březno u Postoloprt bude vybudováno nové rozhlasové zařízení, 

které bude ovládáno z pracoviště dispečera v Lounech, v případě přepnutí stanice 

na místní ovládání, bude zařízení umožňovat i místní obsluhu. Ozvučeny budou 

prostory nástupiště. Venkovní reproduktory budou instalovány na budovy a na 

samostatné rozhlasové stožáry. Rozhlasové zařízení bude doplněno o zařízení 

automatického hlasového informačního systému, které bude úzce navázáno na 

zabezpečovací zařízení. Mimořádná hlášení budou zajištěna pomocí místního 

telefonního zapojovače, z kterého bude prováděno ovládání místní rozhlasové 

ústředny. Vzhledem k tomu, že v ŽST Louny předměstí již vlaky osobní dopravy 

nezastavují, nebude v této stanici rozhlas instalován. 
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Na dálkově řízeném úseku trati bude vybudován kamerový systém s cílem 

sledovat nejen prostory nástupiště, ale i prostor zhlaví jednotlivých stanic. Kamery 

budou umístěné v dostatečné výšce tak, aby ani jedna nebyla mimo zorný úhel 

některé z kamer z důvodu hlídání kamer. Veškeré kamerové záznamy budou 

uchovávány po dobu 14 dnů. Ovládání kamerového systému bude pouze 

z dispečerského pracoviště v Lounech. 

3.2.15    Elektropožární signalizace a elektronické zabezpečovací systémy 

V železniční stanici Březno u Postoloprt a Louny předměstí bude vybudována 

nova ústředna EPS a EZS, která budou svými automatickými hlásiči monitorovat 

technologické (sdělovací místnost, stavědlová ústředna, rozvodna NN a příp. další 

místnosti v novém technologickém objektu, stávající místnost ATÚ). Únikové cesty 

budou hlídány pomocí tlačítkových hlásičů. Pro případ výpadku sítě NN bude 

napájení zálohováno na dobu 24 hodin. Ústředna EPS a EZS bude doplněna o PC 

(u dispečera v dopravní kanceláři, kde bude nepřetržitá služba 24 hod. denně) 

s potřebným nástavbovým a grafickým softwarem pro zobrazování poplachových 

zpráv z celé řízené oblasti. Při jakémkoliv neohlášeném vstupu do objektu nebo 

požáru v hlídaných objektech, bude poplach vyhlášen sirénou na objektu. Kromě 

toho se poplachové zprávy přenesou na dohledové pracoviště dispečera v 

Lounech.  

3.2.16    Sdělovací zařízení 

V železničních stanicích Březno u Postoloprt a Louny předměstí budou 

umístěny nové telefonní zapojovače, který nahradí stávající. Nové telefonní 

zapojovače umožní připojení potřebných okruhů (traťové okruhy VT, okruhy MB 

od vjezdových návěstidel, AUT pobočky, apod.) pro místní obsluhu nebo dálkově 

pro dispečera do Loun. V případě dispečerského řízení bude jeho provoz ovládán 

z Loun. Napájení telefonního zapojovače bude pro případ výpadku sítě NN 

zálohováno na dobu 6 hodin. Pomocí ovládací soupravy zapojovače bude možné 

ovládat i místní rozhlasovou ústřednu. Dále budou v železničních stanicích Březno 

u Postoloprt a Louny předměstí umístěny náhradní zapojovače s optickou a 

akustickou signalizací příchozích hovorů.  
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4.  Technicko-ekonomické hodnocení projektu 

4.1 Podstata hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Rozhodování o investicích „kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat kapitál 

firmy“ patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji 

podniku a jeho efektivnosti. Investice mají sloužit řadu let, a proto jsou po řadu let 

nejen zdrojem přírůstku zisku podniku, ale i břemenem, které zatěžuje ekonomiku 

podniku především fixními náklady. Bez investic se ovšem žádný podnik 

neobejde, zvláště pak podnik, který se chce rozvíjet a tak obstát v konkurenci.[3] 

S investování je spojeno i riziko. Investováním můžeme hodně získat nebo 

také hodně ztratit. Proto je důležité, aby firmy prováděly před každou investicí 

hodnocení její efektivnosti. Podnik si musí stanovit kritéria, podle čeho bude firma 

dané investiční projekty hodnotit. Zda bude cílem snížit náklady a zvýšit tak zisk 

nebo snížit výrobní náklady. 

Aby daná investice byla efektivní, musí být příjmy z investice vyšší než 

výdaje na tuto investici vynaložené. [3] 

4.2 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Pro hodnocení efektivnosti investičních projektů se využívá statických nebo 

dynamických metod. Statické metody jsou sice v hospodářské praxi dosti oblíbené 

a používané pro svoji jednoduchost, ovšem nepřihlížejí k působení faktoru času. 

Používají se spíše u jednoduchých a méně významných projektů s krátkou dobou 

životnosti. Dynamické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů by se 

mělo používat u těch projektů, které mají delší životnost. Tyto metody již přihlížejí 

k působení faktoru času. [2] 

Mezi statické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů patří: 

1. metoda výnosnosti investice 

2. metoda doby splacení (doba návratnosti) 

Mezi dynamické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů patří: 

1. metoda čisté současné hodnoty 

2. metoda vnitřního výnosového procenta 

3. metoda nákladová 
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Jestliže je projekt hrazen z části nebo celý z veřejných zdrojů, pak musí být 

vždy provedeno ekonomické hodnocení projektu. Obecná pravidla a podmínky 

financování nebo spolufinancování vychází z principu, že z veřejných prostředků 

budou podporovány jen ty projekty, které budou přinášet také veřejný prospěch. 

Za veřejný prospěch lze považovat takové účinky, které přispívají k rozvoji 

národního hospodářství a ke zvýšení blahobytu obyvatel. Za takové účinky 

projektů v oboru železniční dopravy se vedle zhospodárnění a zefektivnění 

přepravního procesu (jak pro provozovatele, tak i pro uživatele dopravy) považuje 

zlepšení mobility obyvatel, zrychlení přepravy, zvýšení komfortu, kvality služeb, 

zlepšení bezpečnosti v dopravě, snížení ekologické zátěže obyvatel apod. 

4.3  Základní pojmy používané při hodnocení efektivnosti investice 

Hodnocené období je období, za které provádíme hodnocení, resp. období, po 

které sledujeme finanční toky. U náročných železničních projektů je standardně 

stanovena doba životnosti investice 30 let. [10] 

Čistá současná hodnota je jednou z hlavních metod hodnocení efektivnosti 

investičního projektu v železniční dopravě. Vyjadřuje celkový reálný přínos 

projektu. A představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a 

nákladů na investici. [2] 

 

                                  IN
)k1(

CFINPVCFNPV
n

1t
t

t −
+

=−= ∑
=

                                (2) 

kde: 

NPV   -  čistá současná hodnota 

IN       -  investiční náklady 

PVCF - současná hodnota cash flow 

CF      - očekávaná hodnota cas flow v období t 

k         - diskontní podniková míra 

t          - období 1 až n 

n         - doba životnosti investice 
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Čím je vyšší čistá současná hodnota, tím je větší ekonomický přínos 

navrhované investiční akce. Abychom daný projekt mohli přijmout, musí být čistá 

současná hodnota kladná. 

ČSH>0 – projekt je efektivní 

ČSH<0 – projekt není efektivní, investici musíme zamítnout 

ČSH=0 – projekt je na hranici efektivnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou bude daná investice splacena a začne 

přinášet zisk. Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice výhodnější. Tato 

metoda nebere v úvahu působení faktoru času. Indikuje jen, kdy budou vložené 

kapitálové prostředky do investice zaplaceny. Vzhledem k tomu, že jsou příjmy 

v každém roce jiné, pak dobu návratnosti zjistíme kumulací cash flow. Tam, kde 

dosáhnou kumulované cash flow investičních výdajů, tak  to je rok , k dy bude 

investice zaplacena. [2] 

                                                
kv

kn

CF
CFTDN +=                                                        (3) 

kde: 

T       –  rok, kdy kumulované diskontované CF dosáhlo poslední záporné hodnoty 

CFkn –  kumulované diskontované Cash flow v roce, kdy kumulované diskontované   

            CF dosáhlo  poslední záporné hodnoty 

CFkv – Cash flow v roce, kdy kumulované CF dosáhlo první kladné hodnoty 

 

Diskontní podniková míra je výnosová míra, kterou jsou diskontovány 

(přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu. Dle platné Metodiky 

pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s.o.  je výše této míry 5%.  [2] , [10] 

Diskontovaný peněžní příjem vyjadřuje příspěvek daného roku k celkové 

ekonomice projektu (vyjádřeno v přepočtených cenách zohledňujících časovou 

hodnotu peněz. [2] 

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

daného roku. [2] 
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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. [2] 

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

jeho současnou diskontovanou hodnotu. [2]  

                                            Odúročitel t)k1(
1
+

=                                                  (4) 

kde: 

k         - diskontní podniková míra 

t          - období 1 až n 

 

4.4  Ekonomické účinky 

Při srovnání cílového stavu a současného stavu, kdy je provoz funkční a 

technický stav zařízení odpovídá podmínkám kladeným na provoz drah, lze 

zohlednit následující účinky a to za předpokladu, že stávající provozní náklady 

zůstanou zachovány ve stávající výši a uvedu pouze účinky, které znamenají 

rozdíly. 

Zachováme-li stávající stav, budou se postupem času snižovat dosažitelné 

parametry zařízení převážně v železničních stanicích s dopadem na technický 

stav např. omezení rychlosti, snížení kapacity propustnosti, nebo budou procházet 

průkazy způsobilosti na zařízení, což vyvolá požadavek v podobě zvýšení nákladů 

na údržbu. Vzhledem ke stáří zařízení je velmi pravděpodobné, že dané zařízení 

již nebude možné repasovat a bude nutné přistoupit k dílčí výměně zařízení. 

Pokud nebude daná investice provedena, tak budou muset být vynaloženy 

větší prostředky na zajištění provozuschopnosti zařízení. V prvních pěti letech 

budou v rámci údržby odstraněny technické závady a nedostatky omezující 

bezpečnost a provozuschopnost. 
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4.5  Investiční výdaje 

Investiční výdaje jsou výdaje společnosti na pořízení nového a obnovu 

starého fyzického majetku, jako např. zařízení, nemovitosti, průmyslové a 

technické vybavení. V tabulce č. 8 jsou vyčísleny investiční výdaje spojené s její 

realizací. 
Tabulka 8 : Přehled investičních výdajů, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

 tis. Kč 

Zabezpečovací zařízení 78 932 

Sdělovací zařízení   6 918 

Silnoproudé zařízení 6 393 

Pozemní stavby 1 030 

Celkem 93 273 

4.6  Úspora provozních zaměstnanců spojená s realizací investice 

Realizací investičního projektu dojde k úspoře zaměstnanců. V rámci výstavby 

investičního projektu dojde k vybudování dispečerského pracoviště, ze kterého 

budou ovládány jednotlivé úseky. S vybudování dispečerského pracoviště je nutné 

počítat s personálním obsazením v počtu 5,41 přepočtených pracovníků. Přesný 

přehled úspor je uveden v tabulce č. 9.  

 

Tabulka 9 : Přehled úspor provozních zaměstnanců, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

Provozní zaměstnanci Bez projektu Po realizaci projektu 

ŽST Březno u Postoloprt   

Výpravčí 4,36 -  4,36 

Dozorce výhybek St. I 4,32 -  4,32 

ŽST Louny předměstí   

Výpravčí 4,82 -  4,82 

Dozorce výhybek St.I 4,76 -  4,76 

Dozorce výhybek St.III 4,76 -  4,76 

DOZZ Louny 0 +5,41 

Úspora celkem  - 17,61 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klady�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost�
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Z tabulky č. 10 získáme úspory provozních zaměstnanců. Po dosazení 

nákladů na zaměstnance získáme celkové úspory provozních nákladů na mzdy 

provozních zaměstnanců. Úspora u profese výpravčího je ponížená o zavedení 

jednoho turnusového postu výpravčích na pracovišti obsluhy DOZZ v Lounech. 

 
Tabulka 10 : Přehled celkové úspory zaměstnanců, zdroj: SŽDC, s.o.; interní materiál 

 Úspora zaměstnanců 
Výpravčí -   3,77 

Dozorce 

výhybek 

- 13,84 

Celkem - 17,61 

 

4.7  Provozní příjmy 

Provozními příjmy jsou myšleny příjmy, které lze očekávat z investice 

prostřednictvím stanovení cen nebo poplatků po skončení fyzické realizace 

projektu a jeho uvedení do provozu po celou dobu referenčního období projektu. 

[2]. V následujících tabulkách budou znázorněny jednotlivé provozní příjmy, které 

budou použity při hodnocení efektivnosti invenčního projektu.  

 

4.7.1  Provozní příjmy z osobní a nákladní dopravy 

Provozní příjmy z osobní a nákladní dopravy představují pro podnik příjem, 

a to hned z několika oblastí. Dopravci, kteří využívají železniční síť, která je ve 

vlastnictví České republiky, musí za její použití uhradit poplatky za řízení provozu, 

poplatky za zajištění provozuschopnosti a za přidělení kapacity. Provozní příjmy 

z osobní i nákladní dopravy jsou vypočítávány dle platné Metodiky pro výpočet 

efektivnosti investic na SŽDC, s.o. části C.3, kterou schválilo Ministerstvo dopravy 

České republiky 
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Cena za použití vnitrostátní železniční dopravní sítě se vypočítá podle 

vzorce: 

                                321m CCCC ++=                                                       (5) 

                                 vlcc11 PLSC ++=                                                       (6) 

                                )P*L*S(*
1000

QC vlcc22 =                                           (7) 

                                vl3 P*kC =                                                                   (8) 

kde: 

 Cm -   celková cena složená z vybraných poplatků za řízení provozu a za zajištění   

           provozuschopnosti  

C1   -   poplatek za řízení provozu 

C2   -    poplatek za zajištění provozuschopnosti 

C3   -    poplatek za přidělení kapacity dráhy 

k     -    koeficient 15 Kč 

Pvl   -    počet vlaků 

S1c -    u osobního vlaku – 6,14 Kč/vlkm, u nákladního vlaku – 33,68 Kč/vlkm 

Lc   -    počet km ujetých na dané trati 
 

Tabulka 11 : Provozní příjmy z osobní dopravy, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Provozní příjmy - osobní doprava tis. Kč/rok 
příjem - poplatky za řízení provozu  1 441 
příjem - poplatky za zajištění provozuschopnosti 372 
příjem - poplatky za přidělení kapacity 324 
Provozní příjmy z osobní dopravy celkem 2 137 

 

 

Tabulka 12 : Provozní příjmy z nákladní dopravy, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Provozní příjmy - nákladní doprava tis. Kč/rok 
příjem - poplatky za řízení provozu  921 
příjem - poplatky za zajištění provozuschopnosti 12 471 
příjem - poplatky za přidělení kapacity 32 
Provozní příjmy z nákladní dopravy celkem 13 425 
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Realizací investičního projektu dojde k výrazné úspoře osobních nákladů při 

porovnání se současných stavem, kdy je potřeba na zajištění řízení a provozování 

dráhy potřeba větší počet provozních zaměstnanců. V následujících tabulkách 

jsou uvedeny jednotlivé úspory osobních nákladů a socioekonomické účinky. 

 

 

Tabulka 13 : Přehled úspory osobních nákladů, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Úspora osobních nákladů v případě realizace 
projektu výpravčí dozorce 

výhybek 
úspora výpravčích 3,77   
úspora dozorců výhybek   13,87 
mzdové náklady  306 233 
ostatní osobní náklady 265 202 
úspora mzdových a ostatních osobních nákladů 2 152 6 039 
Celková úspora nákladů (výpravčí+ dozorce výh.) 8 191 

 
 
4.8  Socioekonomické účinky  

Za socioekonomické účinky projektů v oboru železniční dopravy se vedle 

zhospodárnění a zefektivnění přepravního procesu jak pro provozovatele, tak i pro 

uživatele dopravy považuje zlepšení mobility obyvatel, zrychlení přepravy, zvýšení 

komfortu, kvality služeb, zlepšení bezpečnosti v dopravě, snížení ekologické 

zátěže obyvatel apod. 
           
 

Tabulka 14 : Přehled socioekonomických účinků, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 
 

 

 

 

 

∗ Výše procentuální hodnoty  z celkových investičních nákladů je dána 

Metodikou pro výpočet efektivnosti investic na SŽDC, s.o.   
 
 

Socioekonomické účinky v případě realizace projektu tis. Kč/rok 

zvýšení bezpečnosti cestujících (1,25% z CIN)* 1 166 
snížení nehodovosti (0,25% z CIN)* 233 
Socioekonomické účinky celkem 1 399 
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V případě realizace investičního projektu se příjmy v příslušném roce 

skládají z provozních příjmů z osobní a nákladní dopravy uvedených v tabulkách 

č. 11 a 12 a úspory socioekonomických účinků z tabulky č. 14.  

Příjmy v případě nerealizace investičního projektu se skládají pouze z 

provozních příjmů osobní a nákladní dopravy uvedených v tabulkách č. 11 a 12. 
 
 
 
 

Tabulka 15 : Přehled příjmů, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Roky 
životnosti CIN 

    Varianta s realizací projektu Varianta bez realizace 
projektu 

Provozní 
příjmy z 
osobní 

dopravy 

Provozní 
příjmy z 
nákladní 
dopravy 

úspora socio-
ekonomických 

účinků 
∑příjmů 

Provozní 
příjmy z 
osobní 

dopravy 

Provozní 
příjmy z 
nákladní 
dopravy 

∑příjmů 

roky léta tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
2012 1 93 273 2 137 13 425 0 15 562 2 137 13 425 15 562 
2013 2   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2014 3   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2015 4   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2016 5   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2017 6   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2018 7   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2019 8   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2020 9   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2021 10   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2022 11   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2023 12   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2024 13   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2025 14   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2026 15   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2027 16   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2028 17   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2029 18   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2030 19   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2031 20   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2032 21   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2033 22   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2034 23   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2035 24   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2036 25   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2037 26   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2038 27   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2039 28   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2040 29   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
2041 30   2 137 13 425 1 399 16 961 2 137 13 425 15 562 
prostý 
součet   64 109 402 743 40 574 507 425 64 109 402 743 466 852 

disk.součet   34 493 216 690 21 184 272 367 34 493 216 690 251 183 
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4.9  Provozní výdaje 

Provozní výdaje představují vynaložené prostředky. Rozdíl mezi provozními 

příjmy a provozními výdaji tvoří Cash flow [2]. 

 

4.9.1  Předpokládané výdaje na zajištění provozuschopnosti 

Předpokládané výdaje na zajištění provozuschopnosti jsou stanoveny podle 

platné metodiky SŽDC, přílohy C.3.2. Provozní výdaje na zabezpečovací, 

sdělovací a silnoproudé zařízení jsou ve výši 195 432 Kč/km trati. 

Dle stávající platné metodiky by se v případě nerealizace investičního 

projektu zvýšily provozní výdaje u investice s životností 30 let takto: 

• v prvních pěti letech o 60% 

• v následujících pěti letech o 25% 

• v následujících pěti letech o 60% 

• v následujících pěti letech o 30% 

• v následujících letech do konce životnosti investice o 50% 

 
 

Tabulka 16 : Přehled výdajů na údržbu a provozuschopnost – bez realizace projektu, zdroj: SŽDC, s.o.; 
vytvořeno autorem 

Výdaje na údržbu a zajištění provozuschopnosti - bez realizace 
projektu   
Výdaje na údržbu a zajištění provozuschopnosti - [tis. Kč/km]  195 
délka posuzovaného úseku [km] 14,751 
v prvních 5 letech - zvýšení o 60% [tis. Kč] 4 613 
v následujících 5 letech (6-10 let) - zvýšení o 25% [tis. Kč] 3 604 
v následujících 5 letech (11-15 let) - zvýšení o 60% [tis. Kč] 4 613 
v následujících 5 letech (16-20 let) - zvýšení o 30% [tis. Kč] 3 748 
v následujících letech (21-30 let) - zvýšení o 50% [tis. Kč] 4 324 
 

Výše zvýšených výdajů v jednotlivých letech je převzata z platné Metodiky 

SŽDC, s.o., pro určování provozních výdajů a tyto výše odpovídají plánovaným 

opravám a údržbám zařízení, které do metodiky dodávají správci zařízení.  

Realizací projektu naopak dojde ke snížení provozních výdajů na údržbu a 

opravy. Dle stávající platné metodiky by se v případě realizace investičního 

projektu snížily provozní výdaje u investice s životností 30 let takto: 
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- v prvních letech životnosti investice o 70% 

- v následujících pěti letech o 50% 

- v následujících pěti letech o 30% 

- v následujících letech do konce životnosti investice o 0% 

Výše snížených výdajů v jednotlivých letech je převzata z platné metodiky 

SŽDC pro určování provozních výdajů a tyto výše odpovídají plánovaným 

opravám a údržbám zařízení, které do metodiky dodávají správci zařízení. 

Jestliže je délka posuzovaného úseku 14,751 km a výdaje na 1 km trati jsou 

195 432 Kč, pak výše nezvýšených provozních výdajů na posuzovaný úsek jsou 

cca 2883 tis. Kč. V případě, že se jedná o případ, kdy by nebyla realizována 

investice, pak se částka nezvýšených výdajů zvyšuje o procenta v jednotlivých 

letech dle platné metodiky SŽDC. Pokud se jedná o případ, kdy bude realizována 

investice, pak se částka nezvýšených výdajů naopak snižuje o procenta 

v jednotlivých letech dle platné metodiky SŽDC.  
 

Tabulka 17 : Přehled výdajů na údržbu a provozuschopnost – po realizaci projektu, zdroj: SŽDC, s.o.; 
vytvořeno autorem 

Výdaje na údržbu a zajištění provozuschopnosti - po realizaci 
projektu   
Výdaje na údržbu a zajištění provozuschopnosti - [tis. Kč/km] 195 
délka posuzovaného úseku [km] 14,751 
za roky (2012-2016) snížení nákladů o 70% [tis. Kč] 865 
za roky (2017-2021) snížení nákladů o 50% [tis. Kč] 1 441 
za roky (2022-2026) snížení nákladů o 30% [tis. Kč] 2 018 
za roky (2027-2041) snížení nákladů o 0% [tis. Kč] 2 883 

 

4.9.2  Mzdové a ostatní osobní náklady 

Práce je primárním výrobním faktorem, jehož hlavním činitelem je člověk. 

Za provedenou práci náleží člověku odměna v podobě mzdy. V následujících 

tabulkách jsou představeny mzdové a ostatní osobní náklady v případě, že by 

nedošlo k realizaci projektu.  
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Tabulka 18 : Přehled osobních nákladů v případě nerealizace projektu, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno 
autorem 

Osobní náklady v případě nerealizace projektu výpravčí dozorce 
výh. 

počet výpravčích v případě nerealizace projektu 9,14   
počet dozorců výhybek v případě nerealizace projektu   13,84 
mzdové náklady [tis. Kč] 306 233 
ostatní osobní náklady [tis. Kč] 265 202 
mzdové a ostatní osobní náklady [tis. Kč] 5 217 6 026 
Celkové osobní náklady (výpravčí+ dozorce výh.) [tis. Kč] 11 243 
 

 Pokud dojde k realizaci investičního projektu, zároveň dojde ke snížení 

počtu zaměstnanců, kteří se podílejí pro provozování a organizování drážní 

dopravy. Do výdajů musíme zahrnout i výši odstupného nebo rekvalifikace, která 

je stanovena dle platné metodiky ve výši 3 měsíční průměrné mzdy. 

Tabulka 19 : Přehled výdajů na vyplacení odstupného v případě realizace projektu, zdroj: SŽDC, s.o.; 
vytvořeno autorem 

Výdaje za vyplacení odstupného resp. rekvalifikace [tis. Kč] 
výdaje za vyplacení odstupného resp. rekvalifikace u výpravčího - 
jednorázové náklady ve výši 3 měsíční průměrné mzdy [tis. Kč] 143 
výdaje za vyplacení odstupného resp. rekvalifikace u dozorce výh.- 
jednorázové náklady ve výši 3 měsíční průměrné mzdy [tis. Kč] 109 
 

4.9.3  Účetní odpisy 

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) 

za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve 

formě poklesu aktiv) jedná se o náklad. Účetní odpisy slouží k přehledu o 

skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo 

zaostávání po technické stránce. Účetní odpisy si stanovuje sama účetní jednotka 

(podnik) tak, aby co nejvíce vyjadřovaly skutečné opotřebení dlouhodobého 

majetku [2]. U SŽDC, s.o. je výše ročních účetních odpisů rovna podílu celkových 

investičních nákladů a životnosti investice. 
Tabulka 20 : Přehled účetních odpisů, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Odpisy   
CIN [tis. Kč] 93 273 
životnost investice [roky] 30 
výše ročních účetních odpisů investice [tis. Kč] 3 109 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_(%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD)�
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad�
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4.9.4  Celkové výdaje 

V případě realizace investičního projektu se výdaje v příslušném roce 

skládají ze snížených výdajů na údržbu a zajištění provozuschopnosti uvedených 

v tabulce č. 17 v příslušných letech. Do prvního roku životnosti investice musíme 

započítat i výdaje na odstupné resp. rekvalifikace z tabulky č. 19.  

Výdaje v případě nerealizace investičního projektu se skládají ze zvýšených 

výdajů na údržbu a zajištění provozuschopnosti uvedených v tabulce č. 16 

v příslušných letech a osobních nákladů. V následující tabulce jsou zobrazeny 

výdaje, které budou využity při hodnocení efektivnosti investičního projektu.  
 

Tabulka 21 : Přehled výdajů, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 
 

 

Roky 
životnosti CIN 

    Varianta s realizací projektu Varianta bez realizace 
projektu 

Výdaje na 
údržbu a 
provozu-

schopnost  

výdaje na 
vyplacení 

odstupného 
∑výdajů 

Výdaje na 
údržbu a 
provozu-

schopnost  

osobní 
náklady ∑výdajů 

roky léta tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
2012 1 93 273 865 252 1 116 4 613 11 243 15 855 
2013 2   865   865 4 613 11 243 15 855 
2014 3   865   865 4 613 11 243 15 855 
2015 4   865   865 4 613 11 243 15 855 
2016 5   865   865 4 613 11 243 15 855 
2017 6   1 441   1 441 3 604 11 243 14 846 
2018 7   1 441   1 441 3 604 11 243 14 846 
2019 8   1 441   1 441 3 604 11 243 14 846 
2020 9   1 441   1 441 3 604 11 243 14 846 
2021 10   1 441   1 441 3 604 11 243 14 846 
2022 11   2 018   2 018 4 613 11 243 15 855 
2023 12   2 018   2 018 4 613 11 243 15 855 
2024 13   2 018   2 018 4 613 11 243 15 855 
2025 14   2 018   2 018 4 613 11 243 15 855 
2026 15   2 018   2 018 4 613 11 243 15 855 
2027 16   2 883   2 883 3 748 11 243 14 991 
2028 17   2 883   2 883 3 748 11 243 14 991 
2029 18   2 883   2 883 3 748 11 243 14 991 
2030 19   2 883   2 883 3 748 11 243 14 991 
2031 20   2 883   2 883 3 748 11 243 14 991 
2032 21   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2033 22   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2034 23   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2035 24   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2036 25   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2037 26   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2038 27   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2039 28   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2040 29   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
2041 30   2 883   2 883 4 324 11 243 15 567 
prostý 
součet   64 863 252 65 115 126 123 337 288 463 411 

disk.součet   29 810 252 30 062 68 085 181 473 249 558 
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V tabulce č. 22 jsou představeny příjmy a výdaje v jednotlivých letech životnosti 

investičního projektu. Investice, u kterých je investorem SŽDC, s.o. , nejsou založeny na 

vytvoření pozdějšího zisku. Hlavním důvodem jsou státem garantovaná výše poplatků za 

užití dopravní cesty a za přidělení kapacity dráhy, které jsou dány výměrem Ministerstva 

financí. Proto tyto získané příjmy v celonárodním měřítku nikdy nemohou pokrýt vzniklé 

výdaje. Stejný přístup platí i u silniční dopravy. 
 
 

Tabulka 22 : Přehled příjmů a výdajů, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Roky 
životnosti CIN 

Varianta s 
projektem 

Varianta bez realizace 
projektu 

Cash Flow diskontované s 
realizací projektu 

Cash Flow diskontované bez 
realizace projektu 

výdaje příjmy výdaje příjmy diskont disk. CF kum.disk.CF diskont disk. CF kum.disk.CF 

roky léta tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč   tis. Kč tis. Kč   tis. Kč tis. Kč 
2012 1 93 273 1 116 15 562 15 855 15 562 1,0000 -78 828 -78 828 1,0000 -294 -294 
2013 2   865 16 961 15 855 15 562 0,9524 15 329 -63 498 0,9524 -280 -573 
2014 3   865 16 961 15 855 15 562 0,9070 14 600 -48 899 0,9070 -266 -840 
2015 4   865 16 961 15 855 15 562 0,8638 13 904 -34 994 0,8638 -254 -1 094 
2016 5   865 16 961 15 855 15 562 0,8227 13 242 -21 752 0,8227 -242 -1 335 
2017 6   1 441 16 961 14 846 15 562 0,7835 12 160 -9 592 0,7835 560 -775 
2018 7   1 441 16 961 14 846 15 562 0,7462 11 581 1 989 0,7462 534 -241 
2019 8   1 441 16 961 14 846 15 562 0,7107 11 029 13 018 0,7107 508 267 
2020 9   1 441 16 961 14 846 15 562 0,6768 10 504 23 522 0,6768 484 751 
2021 10   1 441 16 961 14 846 15 562 0,6446 10 004 33 526 0,6446 461 1 213 
2022 11   2 018 16 961 15 855 15 562 0,6139 9 174 42 700 0,6139 -180 1 032 
2023 12   2 018 16 961 15 855 15 562 0,5847 8 737 51 436 0,5847 -172 860 
2024 13   2 018 16 961 15 855 15 562 0,5568 8 321 59 757 0,5568 -164 697 
2025 14   2 018 16 961 15 855 15 562 0,5303 7 925 67 682 0,5303 -156 541 
2026 15   2 018 16 961 15 855 15 562 0,5051 7 547 75 229 0,5051 -148 393 
2027 16   2 883 16 961 14 991 15 562 0,4810 6 772 82 000 0,4810 275 668 
2028 17   2 883 16 961 14 991 15 562 0,4581 6 449 88 450 0,4581 262 929 
2029 18   2 883 16 961 14 991 15 562 0,4363 6 142 94 592 0,4363 249 1 178 
2030 19   2 883 16 961 14 991 15 562 0,4155 5 850 100 442 0,4155 237 1 416 
2031 20   2 883 16 961 14 991 15 562 0,3957 5 571 106 013 0,3957 226 1 642 
2032 21   2 883 16 961 15 567 15 562 0,3769 5 306 111 319 0,3769 -2 1 640 
2033 22   2 883 16 961 15 567 15 562 0,3589 5 053 116 372 0,3589 -2 1 638 
2034 23   2 883 16 961 15 567 15 562 0,3418 4 813 121 184 0,3418 -2 1 636 
2035 24   2 883 16 961 15 567 15 562 0,3256 4 583 125 768 0,3256 -2 1 634 
2036 25   2 883 16 961 15 567 15 562 0,3101 4 365 130 133 0,3101 -2 1 632 
2037 26   2 883 16 961 15 567 15 562 0,2953 4 157 134 290 0,2953 -2 1 631 
2038 27   2 883 16 961 15 567 15 562 0,2812 3 959 138 250 0,2812 -2 1 629 
2039 28   2 883 16 961 15 567 15 562 0,2678 3 771 142 020 0,2678 -1 1 628 
2040 29   2 883 16 961 15 567 15 562 0,2551 3 591 145 611 0,2551 -1 1 626 
2041 30   2 883 16 961 15 567 15 562 0,2429 3 420 149 032 0,2429 -1 1 625 
prostý 
součet   65 115 507 425 463 411 466 852       

disk.součet   30 062 272 367 233 702 235 621       
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4.10  Hodnocení efektivnosti investice 

Čistá současná hodnota – NPV 

Tabulka 23 : Přehled současné hodnoty CF, investičních výdajů a čisté současné hodnoty,                      
zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

 

 

Dosadíme-li do vztahu (2) hodnoty z tabulky č. 23, získáme čistou 

současnou hodnotu NPV, která činní 55 759 tis. Kč. 

Kumulováním diskontovaného Cash flow jsme získali na konci životnosti 

investic současnou hodnotu Cash flow, od které jsem odečetl investiční náklady. 

Vzhledem k tomu, že hodnota NPV je kladná – INVESTICE JE EFEKTIVNÍ. 

Doba návratnosti – DN 
Tabulka 24 : Přehled hodnoty kumulovaného diskontovaného CF v letech, kdy přechází CF do kladných 

hodnot;  zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

 

Dosadíme-li do vztahu (3) hodnoty z tabulky č. 24, získáme dobu 

návratnosti DN, která činní 6,83 let.  

Doba životnosti investice je 30 let. Doba návratnosti investice je  menší, než 

je doba životnosti investice. Dle platné metodiky SŽDC, s.o., pokud doba 

návratnosti nepřesahuje více jak 15 let, je INVESTICE EFEKTIVNÍ. 
 

Bereme-li v úvahu posuzování v trvání 30 let, pak musím jednoznačně 

doporučit investiční projekt k realizaci. Z tabulky č. 22 je patrné, jak vysoké budou 

celkové výdaje, pokud se daná investice neuskuteční. Výše celkových výdajů 

v případě nerealizace projektu činí 463 411 tis. Kč. V případě, že by se daná 

investice realizovala, činily by celkové výdaje jen 65 115 tis. Kč. Během 30 let je 

možné ušetřit veřejné finanční prostředky ve výši 398 296 tis. Kč. 

PVCF(SHCF) 149 032 tis.Kč 
IN 93 273 tis.Kč 
NPV(ČSH) 55 759 tis.Kč 

Roky životnosti 
Cash Flow diskontované s realizací projektu 

disk. CF kum.disk.CF 

roky léta tis. Kč tis. Kč 
2017 6 12 160 -9 592 
2018 7 11 581 1 989 



Bc. Pavel Konopásek: Technicko-ekonomické hodnocení projektu Racionalizace řízení provozu 

 

39 
 

5.  Návrh implementace projektu 

5.1  Popis postupu stavby včetně termínů zahájení a ukončení stavby 

Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2012. Lhůta vzhledem 

k rozsahu prováděných prací a ve srovnání z dříve prováděných staveb 

obdobného rozsahu na cca 10 měsíců. 

V uvažovaných časech jsou obsaženy i časy potřebné pro veškeré zkoušky, 

revize zařízení, hlavní prohlídky, průkazy způsobilosti a přejímací řízení. Stavba je 

brána jako jeden funkční celek, který řeší dálkové ovládání nového 

zabezpečovacího zařízení na celém úseku Louny (mimo) – Louny předměstí – 

Březno u Postoloprt (včetně) se zabezpečením následného mezistaničního úseku 

Louny předměstí (včetně) – Hřivice (mimo). 

Stavba bude uváděna do provozu po jednotlivých stanicích a to vždy 

s příslušným mezistaničním úsekem. Výstavba  musí být řešena tak, aby dispečer 

(výpravčí) DOZZ Louny při postupném uvádění do provozu ovládal vždy ucelený 

úsek trati. 

5.2  Členění stavby na etapy 

Realizace výstavby byla rozdělena do 4 etap: 

- Etapa A : Realizace přenosové cesty 

- Etapa B : ŽST Louny 

- Etapa C : ŽST Louny předměstí 

- Etapa D : ŽST Březno u Postoloprt 

5.3  Popis jednotlivých etap 

Etapa A: Realizace přenosové cesty 
Realizována bude pokládka nového optického kabelu a metalických 

vazebních kabelů. Na postupném dokončování přenosové cesty je závislé 

dokončení následných etap B, C a D. Pokládka kabelů bude bez přerušení 

železničního provozu (bez výluk). 
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Etapa B: ŽST Louny  
Rozsah prací: 

V rámci stavební připravenosti budou: 

- realizovány úpravy prostor pro umístění nové technologie 

- provedeny úpravy silnoproudých rozvodů 

- v předstihu se montážně a stavebně připraví technologické celky sdělovacího 

i zabezpečovacího zařízení 

- úpravy stávajícího pracoviště DOZZ Louny včetně navazujícího TZZ 

Úpravy zabezpečovacího zařízení v ŽST Louny budou probíhat na živém a 

provozovaném zařízení. To si vyžádá po dobu výstavby přítomnost a dohled 

pracovníků Správy dopravní cesty – SSZT. Práce na živém zařízení musí být vždy 

prováděny po dohodě s dispečerem (výpravčím) DOZZ Louny, aby nedošlo 

k narušení bezpečnosti železničního provozu. 

Etapa C : ŽST Louny předměstí 

Rozsah prací: 

V rámci stavební připravenosti budou: 

- realizovány úpravy prostor pro umístění nové technologie 

- provedeny úpravy silnoproudých rozvodů 

- provedeny kolejové úpravy 

Dále budou vybudovány v ŽST veškeré kabelové trasy, venkovní prvky 

zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a elektrický ohřev výhybek. V předstihu se 

montážně a stavebně připraví technologické celky sdělovacího i zabezpečovacího 

zařízení. Rovněž budou upraveny přejezdy PH1 až PH7 v mezistaničním úseku 

Louny předměstí – Hřivice včetně doplnění TZZ. Po dokončení těchto prací dojde 

k aktivaci nového zařízení, které již bude ovládáno z pracoviště dispečera 

(výpravčího) DOZZ Louny. 

Etapa D : ŽST Březno u Postoloprt 

Rozsah prací: 

V rámci stavební připravenosti budou: 

- realizovány úpravy prostor pro umístění nové technologie 

- provedeny úpravy silnoproudých rozvodů 
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- provedeny kolejové úpravy 

Dále budou vybudovány v ŽST veškeré kabelové trasy, venkovní prvky 

zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a elektrický ohřev výhybek. V předstihu se 

montážně a stavebně připraví technologické celky sdělovacího i zabezpečovacího 

zařízení. Rovněž budou upraveny přejezdy v km 3,000 a 3,549 v ŽST Březno u 

Postoloprt včetně doplnění TZZ v mezistaničním úseku Louny předměstí – Březno 

u Postoloprt. Po dokončení těchto prací dojde k aktivaci nového zařízení, které již 

bude ovládáno z pracoviště dispečera (výpravčího) DOZZ Louny. 

V železničních stanicích Louny předměstí a Březno u Postoloprt budou 

v době přepínání ze stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení na definitivní 

zabezpečovací zařízení uskutečňovány jízdy vlaků na přivolávací návěst nebo na 

písemný rozkaz a rychlost bude snížena na 40 km/h. Provoz na přilehlých 

traťových úsecích bude zajištěn telefonickým dorozumíváním.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek 12 : Náčrtek harmonogramu postupu výstavby, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 

Vzhledem k rozsáhlosti harmonogramu postupu výstavby byl v textu použit 

pouze náčrtek tohoto harmonogramu. Přehlednější zobrazení harmonogramu 

bude vloženo do přílohy této diplomové práce. 
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6.  Závěr 

Dlouhodobým strategickým záměrem Správy železniční dopravní cesty, s.o. 

je realizace takových investičních akcí, jejichž základním cílem je snížení 

celkových fixních nákladů pro zajištění provozuschopnosti a provozování 

železniční dopravní cesty. Tyto investiční akce jsou souhrnně označovány jako 

akce racionalizační. 

V rámci racionalizační akce jsou nejčastěji provedeny takové změny 

železničních technologií, které vedou ke snížení potřebného počtu zaměstnanců 

podílejících se na zajišťování provozování železniční dopravní cesty a tím i 

k výrazným úsporám nákladů v této oblasti. Rozhodujícím ukazatelem pro 

zařazení investiční akce jako akce racionalizační, je návratnost investičních 

prostředků, které byly vynaloženy na realizaci investice. Racionalizaci se v zásadě 

neklade za cíl zvyšování technických parametrů infrastruktury (zvyšování traťové 

rychlosti, propustnosti apod.), ani řešení stávajících technických nedostatků 

infrastruktury, pokud nejsou vyvolané samotnou racionalizační akcí. 

 Snížení potřebného počtu provozních zaměstnanců podílejících se na 

zajišťování provozování železniční dopravní cesty je možné, pokud na daný úsek 

trati nasadíme moderní zabezpečovací zařízení, které buď částečně nebo úplně 

nahradí činnost dopravních zaměstnanců.  

 Tato investiční akce byla podrobena objektivnímu posouzení standardními 

metodami hodnocení efektivnosti. Výsledné hodnoty ukazatelů vyšly velmi 

příznivě. Realizací racionalizační investiční akce dojde k úspoře celkem 17 

provozních zaměstnanců včetně nákladů za tyto zaměstnance, které činní 11 243 

tis . Kč  za rok. V důsledku nasazení nových technologií a zabezpečovacích 

zařízení eliminujeme nehodové události a zvýšíme tak bezpečnost železničního 

provozu a snížíme provozní intervaly v železničních stanicích. Na základě 

pozitivního ekonomického hodnocení doporučuji danou racionalizační akci 

realizovat v plném rozsahu. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka 25 : počet vážných nehod v železničním provozu, zdroj: MD ČR.; ročenka MD ČR 2009 

 
Tabulka 26 : počet vážných nehod v silničním provozu, zdroj: MD ČR.; ročenka MD ČR 2009 

 

Tabulka 27 : počet obětí nehod, zdroj: MD ČR.; ročenka MD ČR 2009 

 
Tabulka 28 : emise oxidu uhličitého (CO2), zdroj: MD ČR.; ročenka MD ČR 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 
počet vážných nehod v železničním provozu 312 233 115 133 113 
z toho      
Srážky 2 13 3 4 5 
Vykolejení 1 10 3 2 3 
Nehody na úrovňových přejezdech 63 104 48 53 42 
Nehody osob způsobené pohybujícími se 
železničními vozidly 237 104 59 72 62 

Požáry v pohybujících se železničních 
vozidlech 0 0 1 1 1 

ostatní 9 2 1 1 0 

 2005 2006 2007 2008 2009 
počet nehod v silničním provozu celkem 25239 22115 23060 22481 21706 
z toho      
Nehody na dálnicích 450 449 481 447 412 
Nehody v obcích 15636 13552 13719 13443 12987 
Nehody mimo obce 9153 8114 8860 8591 8307 
Nehody mezi vozidlem a chodcem 4156 3859 3982 3772 3524 
Nehody jednotlivých vozidel 3502 3024 3212 3129 2985 
Nehody mezi vozidly 11686 10075 10474 11228 11184 
Nehody způsobené pod vlivem alkoholu 2688 2252 2363 2334 2197 

 2005 2006 2007 2008 2009 
počet usmrcených v silničním provozu 
celkem 1286 1063 1222 1076 901 

počet usmrcených v železničním provozu 
celkem (mimo osob v silničních vozidlech 36 18 19 61 12 

počet usmrcených v lodní dopravě celkem 3 2 1 0 0 
počet usmrcených v letecké dopravě 
celkem 5 1 19 17 11 

Druh dopravy – emise CO2 2005 2006 2007 2008 2009 
Doprava celkem  18191 18514 19629 19033 19093 
Individuální doprava 9791 9697 10165 9809 9868 
Silniční veřejná doprava včetně MHD         1868 2009 2149 2054 2079 
Silniční nákladní doprava  5132 5489 5819 5655 5724 
Železniční doprava – motorová trakce 270 260 298 329 339 
Vodní doprava 15 19 15 16 13 
Letecká doprava 1115 1040 1183 1170 1070 
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Tabulka 29 : emise oxidu dusíku (NOx), zdroj: MD ČR.; ročenka MD ČR 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dopravy – emise NOx 2005 2006 2007 2008 2009 
Doprava celkem  101560 97103 94212 90469 87710 
Individuální doprava 24490 19584 18353 16311 15058 
Silniční veřejná doprava včetně MHD         16507 17163 17380 16821 16550 
Silniční nákladní doprava  53385 53524 50923 49201 48273 
Železniční doprava – motorová trakce 2915 2814 3221 3560 3661 
Vodní doprava 170 203 170 170 136 
Letecká doprava 4093 3815 4165 4406 4032 
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Tabulka 30 : Harmonogram postupu výstavby, zdroj: SŽDC, s.o.; vytvořeno autorem 
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