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ABSTRAKT 

V první části práce je hodnocen současný stav trati č. 096 Roudnice nad Labem 

– Straškov s ohledem na použitá zabezpečovací zařízení, vozový park a návaznost 

na dálkovou dopravu ve stanici Roudnice nad Labem. Další část diplomové práce 

se věnuje požadovaným časům, kterých je potřeba dosáhnout a následných možných 

technických řešení, jak těchto časů reálně dosáhnout. 

 
ABSTRACT 
  The first part of the thesis evaluates the current state of the line No. 096 

Roudnice nad Labem - Straškov with regard to the safety equipment used, the vehicle 

fleet and the connection to long-distance transport in the station Roudnice nad Labem. 

The next part of the thesis is devoted to the required times to be achieved 

and the subsequent possible technical solutions to achieve these times. 
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CBA  Cost Benefit-Analysis 

ČSN  Česká technická norma 
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GVD  Grafikon vlakové dopravy 

IAD  Individuální automobilová doprava 

IDS  Integrovaný dopravní systém 

JŘ  Jízdní řád 

Kč  Korun českých 

Min  minuta 

MHD  Městská hromadná doprava 

PZZ  Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PZS  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

s. o.  Státní organizace 

TSI  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TNŽ  Technická norma železnic 

TTP  Tabulka traťových poměrů 

VHD  Veřejná hromadná doprava 
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1. Úvod 

V současné době roste poptávka po kvalitní, rychlé a spolehlivé veřejné dopravě. 

Z hlediska neustále se zvyšujících intenzit provozu na silnicích je důvod vcelku logický 

– lidé nechtějí při stále rostoucích nákladech ztrácet čas čekáním v dopravních 

kongescích, a tak hledají alternativní možnosti přepravy. Ty jim díky zvyšujícímu 

se počtu technologií určených pro preferenci MHD mohou nabídnout právě prostředky 

veřejné dopravy. Preference MHD si však žádá finančně náročné kroky a relativně 

dlouhý reakční čas na změny dopravního proudu.  

Logický je tak přesun cestujících do dopravních prostředků, které prakticky 

nejsou ovlivňovány okolními dopravními vlivy – kolonami, dopravními uzavírkami, 

nehodami apod.  Právě kolejová doprava – tramvaj, lanová dráha, metro, vlak – nabízí 

veškeré výhody pro cestující a v poslední době společně s poptávkou roste také 

komfort cestování jak po stránce samotných vozidel, tak zejména po stránce kvalitní 

infrastruktury nabízející dostatečnou kapacitu, bezpečnost, rychlost a dostatečné 

linkové intervaly pro příměstské spoje.  

V poslední době tak dochází k častým rekonstrukcím starších tratí v Praze 

a širokém okolí s účelem dosažení potřebných vlastností zmíněných výše a nabídnutí 

adekvátní alternativy pro denně dojíždějící veřejnost. Často stačí pouhá rekonstrukce 

zabezpečovacího zařízení k získání několika jednotek až desítek minut. 

V této diplomové práci jsem se rozhodl věnovat pozornost trati v okolí Straškova, 

která přímo vybízí k podobné rekonstrukci. Tato diplomová práce si tak klade za cíl 

zjistit možnosti zrychlení vlakového spojení, které je v současné době absolutně 

nekonkurenceschopné v porovnání s individuální automobilovou dopravou. Zároveň je 

cílem práce vyčíslit náklady na případnou rekonstrukci tratě a vyčíslit náklady na 

zrychlení v jednotkách Kč/min. 

V úvodu práce se tak budu věnovat popisu lokality, analýze současného stavu 

z hlediska jízdních dob, vzdáleností, aktuálního grafikonu, technického stavu 

infrastruktury a vozidel pohybujících se na trati. 

V další kapitole se zaměřím na požadavky, kterých bych chtěl v této diplomové 

práci dosáhnout. Bude nutné stanovit si maximální jízdní dobu, které je nutné 

dosáhnout pro zavedení taktového grafikonu. Této jízdní době pak bude nutné 
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uzpůsobit rozsah možných úprav. Úpravy bych rozdělil na stranu infrastrukturní 

a vozidlovou.  

Dle takto navržených úprav pak sestavím nový GVD a budu analyzovat, jestli 

jsou změny parametrů dostatečné, případně jestli stačí pouze dílčí úprava k dosažení 

požadovaného cíle, nebo je nutné provést komplexní rekonstrukci na straně vozidla 

i infrastruktury.   
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2. Popis lokality 

V diplomové práci se zabývám tratí č. 096 Roudnice nad Labem – Straškov – 

Zlonice. Jedná se o regionální trať s nezávislou trakcí procházející v okolí hory Říp 

nacházejícího se na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. 

Současná trať č. 096 vedoucí z Roudnice nad Labem do Libochovic je složena 

ze dvou historických tratí, které vznikly v období Rakouska – Uherska. První 

vybudovanou tratí byla kolem roku 1900 dráha vedoucí z Roudnice nad Labem 

do Zlonic přes Straškov, druhá část trati vznikla o sedm let později a vedla z Libochovic 

do Vraňan. V úseku mezi zastávkami Bříza-obec a Libochovice byla v roce 2006 

přerušena pravidelná vlaková doprava. Od roku 2011 zde v letní sezóně o víkendech 

jezdí turistický motorový vlak dopravce KŽC Doprava s.r.o., který je od roku 2016 

začleněn do Integrovaného dopravního systému (dále jen „IDS“) Ústeckého kraje. 

Zkrácená trať č. 096 se dnes klikatí v okolí hory Říp (viz Obrázek 1 Zobrazení trati 096 

Roudnice nad Labem – Bříza-obec) a má tak velký potenciál stát se nejen dopravní 

tepnou pro místní obyvatele, ale především turisticky lukrativní možností dopravy 

do tohoto památného místa české mytologie a historie.  
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Obrázek 1 Zobrazení trati 096 Roudnice nad Labem – Bříza-obec 

Zdroj: Runkeeper, 2020 

 

2.1. Roudnice nad Labem 

Železniční trať 096 začíná v železniční stanici (dále jen „ŽST“) Roudnice nad 

Labem ležící ve stejnojmenném městě. Toto město se rozkládá na ploše přibližně 

16,67m1 a žije v něm trvale přibližně 13 tisíc obyvatel1 [1]. Nabízí široké množství 

zaměstnání, škol a zájmových aktivit, čímž se stává významnou cílovou destinací 

pro mnohé dojíždějící z okolí včetně zmiňované trati 096.  

 
1 Údaj k 1.1.2020 
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Jedná se o stanici ležící na celostátní elektrifikované (stejnosměrná trakční 

soustava 3 kV) trati č. 090 Praha – Děčín, respektive na 1. tranzitním koridoru Vídeň 

– Praha – Drážďany – Berlín.  

 

 
Obrázek 2 ŽST Roudnice nad Labem  

Zdroj: Hopp, 2019 

 

ŽST Roudnice nad Labem tak může být konečnou stanicí pro mnohé dojíždějící 

z okolních obcí, případně přestupní stanicí pro další pokračování v trase směrem 

do Prahy, které je nabízeno každou hodinu a trvá 47 minut v případě rychlíkového 

spojení, respektive 1 hodinu a 18 minut v případě spojení osobním vlakem2. Tento 

způsob spojení je však časově nekonkurenceschopný s autobusovou dopravou, 

jež ujede stejnou trasu za 35 minut. Za předpokladu ideálních dopravních podmínek 

lze tuto trasu ujet osobním automobilem za přibližně 30 minut3. 

Mnohem pravděpodobnější je tak pokračování v trase opačným směrem, tedy 

směrem do Lovosic. Přímé autobusové spojení mezi Roudnicí nad Labem 

a Lovosicemi neexistuje, nabízeno je vždy pouze přestupní cestování zabírající 

několik hodin. Proto se přímo nabízí možnost cestování vlakem. ŽST Lovosice je ze 

ŽST Roudnice nad Labem vzdáleny pouhých 18 km a vlakem je možné tuto trasu ujet 

 
2 Platí v případě spojení vlakem ze stanice Roudnice nad Labem – Praha – Holešovice 
3 Čas osobním automobilem zjišťován pomocí navigace Google Maps na trase Roudnice nad Labem 

(nádraží) – Praha-Holešovice (nádraží)/Ústí nad Labem hlavní nádraží 
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za 14 minut v případě rychlíku, respektive za 19 minut v případě cestování osobním 

vlakem. Město Lovosice nabízí široké pracovní možnosti zejména v chemickém 

a potravinářském průmyslu a dá se zde předpokládat vysoká poptávka po dopravním 

spojení z obcí přilehlých k posuzované trati č. 096.  

Další koncovou zastávkou může být Ústí nad Labem, které prakticky nenabízí 

přímé autobusové spojení s Roudnicí nad Labem. S přestupy je možné tuto trasu ujet 

za přibližně 2 hodiny. Vlakem pak za 30 minut v případě rychlíkového spojení, 

respektive 45 minut v případě spojení osobním vlakem. Toto spojení je nabízeno v půl 

hodinovém intervalu. V případě spojení osobním automobilem pak toto spojení trvá 39 

minut3. 

Ve městě Roudnice nad Labem se pak nachází další tři železniční zastávky ležící 

na trati 096 – Roudnice nad Labem-Bezděkov, Roudnice nad Labem město 

a Roudnice nad Labem-Hracholusky. Jízdní doby z těchto zastávek do ŽST Roudnice 

nad Labem jsou pak 2, 6 respektive 10 minut. Rozmístění těchto zastávek v Roudnici 

nad Labem viz Obrázek 3 Rozmístění zastávek v Roudnici nad Labem. 

 
Obrázek 3 Rozmístění zastávek v Roudnici nad Labem  

Zdroj: maps.google.cz, 2020 

 

2.2. Kleneč 

Obec Kleneč se nachází v Ústeckém kraji a žije v ní 532 obyvatel1. Železniční 

zastávka je jednokolejná, nachází se přibližně 300 m východně od centra obec. 

Cestujícím poskytuje základní informace o jízdním řádu, případně možnost sezení 
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v kryté zastávce (viz Obrázek 4 Zastávka Kleneč). Zastávka Kleneč je od ŽST 

Roudnice nad Labem vzdálená 8 km a jízdní doba je 15 minut. 

 
Obrázek 4 Zastávka Kleneč  

Zdroj: Hopp, 2019 

 

2.3. Vražkov 

Obec Vražkov se rovněž nachází v Ústeckém kraji a žije v ní 401 obyvatel1. 

Železniční zastávka je jednokolejná, nachází se přibližně 750 m jižně od centra obce. 

Samotná zastávka je v technicky velmi špatném stavu. Cestujícím neposkytuje žádné 

zázemí, informace o jízdním řádu, není zde prostor pro sezení (viz Obrázek 5 Zastávka 

Vražkov). Zastávka Vražkov je od ŽST Roudnice nad Labem vzdálená 12 km a doba 

jízdy trvá 21 minut. 

 
Obrázek 5 Zastávka Vražkov (Hopp, 2019) 
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2.4.  Straškov-Vodochody 

Obec Straškov-Vodochody vznikla v 50. letech minulého století sloučením dvou 

do té doby samostatných stejnojmenných obcí. V obci Straškov-Vodochody trvale žije 

1100 obyvatel1.  

Železniční stanice Straškov se nachází na západě obce a je zde k dispozici 

čekárna pro cestující. Stanice disponuje čtyřmi dopravními kolejemi se třemi 

nástupními hranami a stanice je jako jediná v daném úseku obsazena výpravčím 

a výhybkářem. Z historického hlediska se jedná o uzel tzv. Podřípských lokálek – tedy 

z popisované trati 096 Roudnice nad Labem – Straškov, a dále tratí 095 Vraňany – 

Straškov – Libochovice a 095/096 Straškov – Zlonice. Na těchto tratích dnes již není 

objednávána ani provozována pravidelná vlaková doprava.  

Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje navrhuje výhledově vybudovat 

zastávku v blízkosti části Vodochody pro lepší obsluhu cestujících ze stejnojmenné 

části. Této variantě se více věnuji v kapitole 5.5 Vybudování zastávky Straškov-

Vodochody. 

 

 
Obrázek 6 Železniční stanice Straškov  

Zdroj: Hopp, 2019 

 

2.5. Bříza 

Bříza je obec ležící v Ústeckém kraji a žije v ní 4421 obyvatel. Zastávka Bříza-

obec, která byla na svůj současný název v jízdním řádu (dále jen „JŘ“) 2016/17 
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přejmenována ze zastávky Račiněves, se nachází přibližně 400 m severně od centra 

obce. Jedná se o jednokolejnou konečnou zastávku linky U21, kde dochází k obratu 

soupravy. Zastávka nedisponuje žádným zázemím pro strojvedoucí. Vzhledem 

ke krátkým pobytům vlaku v zastávce se nepředpokládají jakékoliv úpravy. Zastávka 

prošla v předchozích letech rekonstrukcí, v rámci které byla vybudována nový 

přístřešek pro cestující, dále nově vybudovanou přístupovou cestu a lavičky náležící 

k této zastávce (viz Obrázek 7 Zastávka Bříza-obec).  

 

 
Obrázek 7 Zastávka Bříza-obec  

Zdroj: Hopp, 2020 

 

2.6. Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 

Z hlediska Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pro rok 2017–2021 (dále 

jen „Plán“) se jedná o obslužnou linku s průměrnými přepravními výsledky, kdy oproti 

předchozím rokům 2011–2015 byl zaznamenám nepatrný pokles počtu cestujících. 

V dokumentu je tento pokles zdůvodněn evidentní reorientací přepravních vztahů 

tzv. podřipských obcí směrem do Prahy, což jak bylo zmíněno výše není z hlediska 

vlakové dopravy efektivní a většina lidí tak zvolí silniční dopravu. Z hlediska Plánu má 

linka s ohledem na dobrou dostupnost obcí, které obsluhuje, potenciál dlouhodobé 

udržitelnosti.  

Jako slabá stránka je pak v Plánu uvedena především délka cestovní doby, která 

neumožňuje zavedení hodinového intervalu ve špičkách pracovních dnů, čímž linka 
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U21 jako jediná v celém Ústeckém kraji nemá taktový jízdní řád, což má negativní 

dopad především na přestupní vazby ve městě Roudnice nad Labem.  

Plán dále zmiňuje možné úpravy trati tak, aby bylo možné zavést právě hodinový 

takt na dané lince. Mezi hlavní návrhy patří přestavba přejezdových zabezpečovacích 

zařízení především ve městě Roudnice nad Labem a zrušení málo využívaných 

přejezdů na celé trati. Další možností zvýšení jízdní rychlosti a tím zkrácení doby jízdy 

je lokální zvýšení traťové rychlosti ve směrově příznivých mezi zastávkových úsecích.  

Součástí Plánu je dále zavedení zastávky Straškov-Vodochody, která by měla 

ležet přibližně 600 m od současné ŽST Straškov. Tato zastávka by měla zkrátit 

docházkovou vzdálenost ze stejnojmenné části obce a zároveň pak ze samotného 

centra Straškova. 

Jako další možnost zrychlení vlakové dopravy linky U21 je navrhováno zrušení 

zastávky Roudnice nad Labem – Bezděkov, nacházející se v blízkosti nádraží 

Roudnice nad Labem. Z hlediska počtu cestujících se řadí mezi frekvenčně nejslabší 

z celé linky.  
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3. Analýza současného stavu 

Cílem této kapitoly je popsat současný stav trati jak z hlediska aktuálních jízdních 

dob, vzdáleností jednotlivých dopraven a zastávek, aktuálního GVD a možnostem 

přípojů navazujícím na tuto lokální trať. Dále se v kapitole pokusím shrnout informace 

o současném vozovém parku a stavu infrastruktury. 

 

3.1. Aktuální jízdní doby a vzdálenosti 

Aktuální jízdní doby jsou popsány v Tabulka 1 Tabulka jízdních dob.  

Odkud 

Kam 
R.n.L. 

R.n.L. 

Bezděkov 

R.n.L. 

Město 

R.n.L. 

Hrach. 
Kleneč Vražkov Straškov 

Bříza-

obec 

R.n.L.  2 7 9 13 18 25 30 

R.n.L. 

Bezděkov 
2  5 7 11 16 23 28 

R.n.L. 

Město 
7 5  2 6 11 18 23 

R.n.L. 

Hrach. 
9 7 2  4 9 16 21 

Kleneč 13 11 6 4  5 12 17 

Vražkov 18 16 11 9 5  7 12 

Straškov 25 23 18 16 12 7  4 

Bříza-

obec 
30 28 23 21 17 12 4  

Tabulka 1 Tabulka jízdních dob [min] 

Zdroj: idos.cz, vlastní zpracování 

 

Z údajů v Tabulka 1 je zřejmé, že hodinového taktového grafikonu není možné 

dosáhnout z důvodu půlhodinové jízdní doby. Pokud se zahrne čas alespoň dvě 

minuty na změnu stanoviště strojvedoucího a obrat soupravy v zastávce Bříza a ŽST 

Roudnice nad Labem, získáme čas přesahující jednu hodinu a tím nemožnost 

dosáhnout pravidelného taktu. 
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Tabulka 2 pak vyjadřuje kilometrovou vzdálenost jednotlivých zastávek linky U21. 

 

Odkud 

Kam 

R.n.L

. 

R.n.L. 

Bezděko

v 

R.n.L

. 

Měst

o 

R.n.L. 

Hrach

. 

Klene

č 

Vražko

v 

Straško

v 

Bříza

-obec 

R.n.L.  1 4 5 8 12 14 16 

R.n.L. 

Bezděko

v 

1  3 4 7 11 13 15 

R.n.L. 

Město 
4 3  1 3 7 14 12 

R.n.L. 

Hrach. 
5 4 1  4 9 16 11 

Kleneč 13 11 6 4  5 6 8 

Vražkov 18 16 11 9 5  2 4 

Straškov 25 23 18 16 12 7  2 

Bříza-

obec 
30 28 23 21 17 12 4  

Tabulka 2 Vzdálenosti jednotlivých zastávek [km] 

Zdroj: idos.cz, vlastní zpracování 

 

3.2. Aktuální grafikon 

V současné době jezdí osobní vlaky dle platného grafikonu vlakové dopravy (dále 

jen „GVD“) na lince U21 v nepravidelném hodinovém, respektive dvouhodinovém 

intervalu.  

Tento aktuální jízdní řád neodpovídá trendům současného plánování GVD, 

k čemuž dochází především z důvodu nízké traťové rychlosti a častému zpomalování 

na trati. Vlivem těchto zpomalení a nízké traťové rychlosti není možné provést obrat 

soupravy za hodinu a tím uspokojit potřebu hodinového taktu. Dosažení hodinového 

taktu je důležité z důvodu pravidelnosti a stálosti spoje pro cestující, pro plánování 

oběhu souprav a personální organizaci. Předpokladem je, že pokud bude vlak jezdit 

v pravidelných (taktových) časech, bude takové spojení pro lidi pohodlnější, což může 
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to být jedním z argumentů dát přednost veřejné hromadné dopravě (dále jen „VHD“) 

před IAD.   

V aktuálním GVD tak odjíždí vlaky ze ŽST Roudnice nad Labem a Bříza-obec 

v nepravidelném a nesystémovém taktu (viz Tabulka 3 Výpis odjezdů vlaků ).  

 

Odjezd 

Bříza-

obec 

4:23 5:314 6:17 7:21 8:28 10:28 12:28 13:41 14:43 15:45 

Odjezd 

Roudnice 

nad 

Labem 

4:57 5:564 6:50 7:56 9:57 11:56 13:12 14:13 15:15 16:17 

Odjezd 

Bříza-

obec 

16:48 17:51 19:11 21:10 22:17 

Odjezd 

Roudnice 

nad 

Labem 

17:21 18:24 19:56 21:46 23:02 

Tabulka 3 Výpis odjezdů vlaků trati 096 – týden 

Zdroj: idos.cz, vlastní zpracování 

 

V současné době je tak linka U21 obsluhována dvanácti páry spojů jezdících 

ve špičce zhruba po jedné hodině, mimo špičku pak zhruba po dvou hodinách.  

Časy pro obrat souprav v ŽST Roudnice n. L. a v zastávce Bříza-obec jsou taktéž 

různé od rozpětí několika desítek minut po dvě minuty v případě zastávky Bříza-obec, 

respektive 3 minuty v případě ŽST Roudnice n. L. Tento technologický čas hodnotím 

jako ne zcela optimální z hlediska možnosti krácení případného zpoždění či jiným 

mimořádným událostem. Tato případná zpoždění tak mohou být krácena až v případě 

prodloužení hodinového intervalu na dvouhodinový.  

Tyto jízdní doby a seznam spojů platí pouze v pracovní dny. O víkendech 

a státních svátcích platí upravený jízdní řád. Od roku 2016 je během turistické sezóny 

 
4 Os 19640, respektive 19641 zajíždí, respektive odjíždí z/do Roudnice nad Labem – Hracholusky 
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o víkendu přidáván další spoj v rámci turistické linky T5, tzv. Podřípský motoráček. 

Jedná se o víkendový spoj realizovaný historickými soupravami dopravce KŽC 

Doprava, s.r.o. Tento spoj je součástí integrovaného systému Dopravy Ústeckého 

kraje a platí zde stejně jako u běžných spojů tarif a jízdenky Dopravy Ústeckého kraje 

(DÚK). Linka T5 je obsluhována dvěma páry spojů. Jak již bylo řečeno výše, jezdí 

pouze v sobotu, neděli a ve státní svátky dvěma páry spojů jedoucích na trase 

Libochovice – Mšené-lázně – Roudnice nad Labem. Odjezdy vlaků ze stanic Bříza-

obec a Roudnice nad Labem jezdící ve víkendovém provozu jsou k nahlédnutí 

v Tabulka 4 Výpis odjezdů vlaků trati 096 – víkend. Křižování sezónních vlaků s vlaky 

jedoucími dle běžného jízdního řádu je realizováno ve stanici Straškov.  

 

Odjezd 

Bříza-obec 
7:21 11:11 12:275 15:11 17:245 19:11 21:10 

Odjezd 

Roudnice 

nad 

Labem 

8:15 9:575 12:15 13:575 16:17 20:15 21:46 

Tabulka 4 Výpis odjezdů vlaků trati 096 – víkend 

 

Z údajů v Tabulka 4 můžeme vidět, že v současném stavu je víkendový provoz 

redukován z „týdenních“ dvanácti párů spojů na pouhých sedm párů denně, z nichž 

dva páry jsou obsluhovány historickými soupravami dopravce KŽC Doprava, s.r.o. 

 

3.2.1. Přípoje 

Co se týče návaznosti na přípoje, do Roudnice nad Labem přijíždí z Ústí 

nad Labem v pravidelném hodinovém taktu rychlík linky R20 v čase X:43 s minutovým 

pobytem. V témže směru a se stejným hodinovým taktem přijíždí osobní vlak v čas 

X:04 s dvouminutovým pobytem ve stanici Roudnice nad Labem.  

 
5 Spoje 18340, 18341, 18342 a 18343 jsou součástí linky T5 „Podřípský motoráček“ jedoucí ze ŽST 
Roudnice nad Labem přes Straškov, Břízu-obec Mšené Lázně, Budyně n.O. do ŽST Libochovice, 

případně v opačném směru 
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V opačném směru pak na lince R20 jezdí opět v hodinových intervalech rychlík 

linky R20 přijíždějící v čase X:11 s minutovým pobytem a v čas X:52 osobní vlak linky 

U4 (viz Obrázek 8 Grafické znázornění časů odjezdů a příjezdů ŽST Roudnice nad 

Labem jednotlivých spojů na lince U4, U21, respektive U21 a R20. Příjezdy a odjezdy 

ze/do směru Straškov jsou z důvodu nepravidelného intervalu značeny pouze na 

konkrétních minutách). 

 

 

 
Obrázek 8 Grafické znázornění časů odjezdů a příjezdů ŽST Roudnice nad Labem jednotlivých spojů na lince 

U4, U21, respektive U21 a R20. Příjezdy a odjezdy ze/do směru Straškov jsou z důvodu nepravidelného intervalu 
značeny pouze na konkrétních minutách  

Zdroj: Hopp, 2020 

 

 Jak je patrné z Obrázek 8, některé přípoje směrem do Straškova odjedou těsně 

před příjezdem rychlíku nebo osobního vlaku z ostatních směrů. Nepravidelnost 

vlakové dopravy navíc vede ke zmatení cestujících, kteří následkem těchto časových 

odchylek mohou preferovat jiný druh dopravy, než aby museli každou hodinu zjišťovat 

čas odjezdu vlaku a návaznosti na příjezd a odjezd vlaků.  
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3.3. Současný vozový park 

Dopravní obslužnost trati Roudnice nad Labem – Straškov v současné době 

zajišťují České dráhy a.s. Ty zde provozují osobní přepravu pomocí jednotek řady 809. 

Jedná se o úpravu vozů řady 810, které vznikly v 90. letech 20 století, přičemž 

se nejedná o celkovou modernizaci. Došlo zde pouze k úpravám části odbavující 

cestují tak, aby jízdenky mohl prodávat či kontrolovat samotný strojvedoucí vlaku. Dále 

pak byl vybudován informační systém pro cestující, radiová stanice, tlačítko pro 

kontrolu bdělosti strojvedoucího a tlačítko pro zastavení na zastávce na znamení. 

Po integraci do jednotného středočeského tarifu PID pak v roce 1997 došlo k osazení 

automatu pro označení jízdenek. 

 
Obrázek 9 Ukázka vozu 809 

Zdroj: Hopp, 2019 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci: přestože v 90. letech minulého 

století došlo k rekonstrukci motorových jednotek, byly úpravy spíše kosmetické 

a vybavení vlaku odpovídá roku výroby těchto motorových jednotek, tedy 70. létům 

20. století.  

Sezónní víkendový provoz linky T5 „Podřípský motoráček“ je pak obsluhován 

pomocí historických motorových jednotek řady 830 (M 262.0) dopravce KŽC Doprava, 

s.r.o. Jedná se o historický motorový vlak v původním vybavení bez klimatizace 

a audiovizuálního systému. 
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3.4. Infrastruktura 

Traťový úsek Roudnice nad Labem – Straškov spojuje Středočeský a Ústecký 

kraj. Leží na trati č. 096 Roudnice nad Labem – Zlonice, která je součástí dráhy 

regionální.  

V traťovém úseku se nachází dvě dopravny s kolejovým rozvětvením (Kleneč 

a Vražkov) a tři železniční zastávky (Roudnice nad Labem-Bezděkov, Roudnice 

nad Labem město, Roudnice nad Labem-Hracholusky). Celý traťový úsek je 

zjednodušeně řízen předpisem D3.  

Zjednodušené řízení drážní dopravy na tratích Správy železnic, s.o. podle 

předpisu SŽDC D3 jsou tratě, na kterých platí odlišná ustanovení. Na rozdíl od tratí 

řízených „standardním“ předpisem SŽDC D1, zastávky a dopravny na tratích řízených 

předpisem D3 nejsou obsazeny výpravčím. Tyto stanice nejsou osazeny standardními 

návěstidly, používají se pouze návěstidla krycí, a to pro krytí železničních přejezdů. 

Obvod dopraven je pak vymezen pouze lichoběžníkovou tabulkou. Provoz na tratích 

D3 je řízen pouze dirigováním – prostřednictvím GVD, případně prostřednictvím 

dispečera. Výhybky a výkolejky jsou vybaveny výměnovými zámky a jsou 

přestavovány ručně strojvedoucím, případně vlakovým doprovodem. Některé 

dopravny jsou vybaveny tzv. samovratnými výhybkami. V takovém případě se jazyky 

přestavují a obsluhují samotnou jízdou vlaku – jízdou vlaku směrem po hrotu dojde 

k rozřezu výhybky, přičemž samovratný přestavník po projetí vlaku vrátí výhybku 

do původního směru. Tím je umožněno rychlejší křižování vlaků bez nutnosti 

přestavování výhybek vlakovým personálem. Pokud je doprava na trati D3 řízena 

dispečerem, zakresluje údaje o jízdě vlaku přímo do Grafikonu splněné vlakové 

dopravy. Křižování, předjíždění či dostižení vlaků je možné pouze v rámci dopraven 

D3 určených prováděcím nařízením.  Komunikace mezi strojvedoucím a dispečerem 

probíhá pomocí telefonu nebo vysílačky v dopravnách, ve kterých je to nařízeno 

jízdním řádem. Maximální rychlosti na tratích řízených předpisem D3 je 60 km.h-1. 

Tato rychlost je však na trati 096 velmi často snížena z důvodu technického stavu 

trati, nedostatečných převýšení trati a také velmi vysoké četnosti přejezdových 

zabezpečovacích zařízení (dále jen „PZZ“).  
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Seznam přejezdů včetně omezení rychlosti je uvezen v Tabulka 5 Seznam 

přejezdů na trati 096 – Roudnice nad Labem – Straškov. 

 

 
Číslo 

přejezdu 
ŽKM 

přejezdu 
Zabezpečení 

Omezení 
rychlosti 

na 
přejezdu 

1 P2537 1,714 PZS 3ZBI  

2 
P2538 2,300 

výstražné 

kříže (k) 
30 

3 P2539 2,466 k 20 

4 P2540 2,954 k 40 

5 P2541 3,448 k 20 

6 P2542 3,459 k 20 

7 P2543 3,623 k 40 

8 P2544 3,712 k 30 

9 P2545 4,130 k 50 

10 P2546 6,183 k  

11 P2547 7,129 k 40 

12 P2548 7,862 k 10 

13 P2549 8,770 k 20 

14 P2550 10,370 k  

15 P2551 11,263 k  

16 P2552 11,263 k  

17 P2553 12,182 k 30 

18 P2554 12,960 PZS 3ZI  

19 P2514 13,638 k 50 

20 P2513 13,995 k 30 

21 P2512 14,149 k 20 

22 P2511 14,403 k 10 

23 P2510  k  
Tabulka 5 Seznam přejezdů na trati 096 – Roudnice nad Labem – Straškov (zdroj: TTP530, Tabulka 07 – 

„Seznam přejezdů, způsob zabezpečení, umístění přejezdů, opakovacích přejezdníků a drhlíků) 
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 Jak můžeme vidět v Tabulka 5, na přibližně 16 km dlouhém úseku se nachází 

dvacet tři přejezdů, přičemž na většině těchto přejezdů je omezená rychlost. 

V důsledku takto častých změn rychlosti není možné zkracovat případná zpoždění 

a není možné dodržet pravidelný hodinový takt. Umístění jednotlivých přejezdů 

můžeme vidět na Obrázek 10 Polohy jednotlivých přejezdů na trati 096. Z tohoto 

obrázku je patrné, že jen ve městě Roudnice nad Labem je umístěno devět z dvaceti 

tří přejezdů. Dalších pět je umístěno v obci Straškov-Vodochody.  

 

 
Obrázek 10 Polohy jednotlivých přejezdů na trati 096 

Zdroj: mapy.cz, 2020  
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4. Možnosti změny parametrů 

V této kapitole se pokusím shrnout možnosti úpravy parametrů trati 096, kterými 

je možné dosáhnout požadované rychlosti, času dojezdu včetně potřebných časů 

pro obraty souprav. Nejprve bylo nutné definovat cíl práce, kterých chci dosáhnout. 

Těm se budu věnovat v následující kapitole. V dalších kapitolách se pak budu věnovat 

technickými možnostmi řešení, jak těchto cílů dosáhnout. 

  

4.1. Definice cíle práce 

Z výše popsaného aktuálního stavu infrastruktury a vozového parku je zřejmé, 

že stávající parametry neumožňují zvýšení komfortu drážní dopravy, zvýšení zájmu 

cestujících a tím jejich převedení z méně atraktivní autobusové, respektive individuální 

automobilové dopravy. V této kapitole se budu zabývat možnostmi zatraktivnění trati 

pro současné, ale především potenciální nové cestující. 

Za cíl práce si tak kladu zavedení taktového jízdního řádu s hodinovým 

intervalem. Současný stav popsaný výše však tento takt neumožňuje, proto je potřeba 

najít časovou úsporu buď ve variantě rekonstrukce jak na straně infrastruktury, 

tak na straně vozidel. Zavedením hodinového taktu by mělo dojít k lepší orientaci 

cestujících v jízdním řádu. Výsledkem by mělo být třináct párů vlaků, které do ŽST 

Roudnice nad Labem přijíždějí v čase X:58 a odjíždějí zpět do Straškova v čase X:02 

(viz Obrázek 11 Navržený čas příjezdů a odjezdů vlaků z/do Straškova).  
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Obrázek 11 Navržený čas příjezdů a odjezdů vlaků z/do Straškova  

Zdroj: Hopp, 2020 

 

Podle tohoto návrhu by tak bylo možné přestupovat z linky R20/U4 přijíždějící 

jak z Ústí nad Labem při čekací době 10 minut, tak z Prahy při čekací době 19 minut 

na linku U2. Stejně tak je tento čas vhodný pro přestup cestujících přijíždějících 

ze Straškova na lince U2 a pokračující dále směrem do Lovosic a Ústí nad Labem 

s čekací dobou 6 minut, respektive 14 minut v případě cestování směrem do Prahy.  

Čas 4 minuty sloužící k obratu soupravy je z hlediska technologie zcela 

dostačující. 

Jak bylo popsáno v předchozích částech, současný stav neumožňuje „vyjezdit“ 

hodinový takt a je potřeba najít časové úspory. Těch je možné dosáhnout několika 

možnými způsoby: celkovou rekonstrukcí trati 096, částečnou rekonstrukcí dílčích 

součástí traťového úseku nebo novým vozovým parkem. 

Cílem práce tedy je navrhnout taková technická řešení, která umožní zkrátit jízdní 

dobu na čas 25 minut jízdy mezi Roudnicí nad Labem – Straškov a 25 minut 

na zpáteční cestu. 

Spoje OS19640 a OS19641 navrhuji prodloužit do stanice Roudnice nad Labem 

a zachovat tak stabilní systém všech spojů.  



 

 

  

22 

Sezónní linku T5 „Podřípský motoráček“ navrhuji zachovat beze změn, pouze 

dojde k úpravě jízdních dob na základě technických změn infrastruktury. Křižování 

navrhuji zachovat ve stanici Straškov. 

 

4.2. Možnosti rekonstrukce 

Jako hlavní parametry pro zatraktivnění budu předpokládat rychlost, komfort 

pro cestování a návaznost na přípoje v ŽST Roudnice nad Labem. Jak bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, zvýšení rychlosti na trati se dá dosáhnout několika možnostmi: 

celková rekonstrukce trati a změna geometrického uspořádání kolejiště, částečná 

rekonstrukce stávající se z rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, zejména 

zabezpečení přejezdů, na kterých dochází k největším poklesům traťové rychlosti, 

nákupu nových, dynamičtějších vozidel, případně kombinací těchto možností. 

Vzhledem k morálně zastaralé infrastruktuře se nabízí možnost celkové 

rekonstrukce trati. Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, jedná se o trať s morálně 

i fyzicky dožitým zařízením infrastruktury a zabezpečovacího zařízení. Z tohoto 

důvodu se nabízí celková rekonstrukce kolejového svršku a spodku, vybudování 

nových zastávek, nástupišť splňujících nejnovější požadavky TSI a zázemí 

pro cestující. V současné době je však nutné posuzovat každý projekt nezávisle 

Analýzou nákladů a přínosů (CBA – Cost Benefit-Analysis) [2], která by vzhledem 

k obrovským investičním požadavkům při minimálním zvýšení zájmu cestujících 

pravděpodobně vyšla záporně.  

Pro srovnání nákladů na celkovou rekonstrukci jsem vybral již realizovanou 

stavbu „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha-Smíchov – Hostivice“. Tato 

stavba je podobná možné rekonstrukci trati 096. Jedná se o regionální, 

neelektrifikovanou trať, délka rekonstruovaného úseku je 10 km, na trati se nachází 

sedm železničních zastávek, v rámci stavby došlo k rekonstrukci zabezpečovacího 

zařízení, železničního svršku a spodku, vybudování nových nástupišť 

a bezbariérového přístupu na tato nástupiště pro cestující. Celková cena rekonstrukce 

byla 431 411 753,77 korun6. Vzhledem k tomu, že trať 096 měří přibližně o 6 km více, 

dá se předpokládat, že cena bude vyšší při výrazně nižší vytíženosti cestujících. 

 
6 Cena vychází ze zveřejněné smlouvy o dílo. [3] 
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Dalším hlediskem může být potenciální přínos celkové rekonstrukce dané trati. 

V případě komplexní rekonstrukce by zůstalo zachováno řízení zjednodušeným 

předpisem D3. Ke zvýšení maximální rychlosti by tak nedošlo. Z hlediska kapacity 

se navíc jedná o trať, kde ve výhledu několik následujících let či desetiletí není 

plánováno zvýšení objemu ať už osobní či nákladní přepravy. Vždy se tak bude jednat 

o trať, kde se bude pohybovat maximálně jeden vlak. Z těchto důvodů se domnívám, 

že rekonstrukce celého traťového úseku trati č. 096 nedává smysl, a proto se jí v této 

práci věnovat nebudu.  

Jako možnost zrychlení se jeví zrušení zastávky Roudnice nad Labem – 

Bezděkov, kterou navrhuje Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pro roky 2017-

2021. V případě, že by se dále navržená řešení jevila jako nedostatečná, tuto variantu 

prozkoumám v rámci modelování nového GVD. 

Dalším návrhem tohoto Plánu je vybudování zastávky Straškov-Vodochody. Tuto 

možnost rovněž zakomponuji do konstrukce nového GVD, kterou budu analyzovat 

v následující kapitole.  

 

4.3.1. Možnost dílčí rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 

Další nabízenou možností je rekonstrukce samotných PZZ. Jak je zmíněno 

v Tabulka 5, na trati 096 se v traťovém úseku Roudnice nad Labem – Straškov 

dlouhém 14 km nachází 22 PZZ s propady rychlosti od 10–50 km.h-1. Takové snížení 

rychlosti je příliš vysoké zejména v případech, kdy se jedná o přímý, přehledný úsek 

trati, na kterém se nachází právě zmíněné PZZ, kvůli kterému musí vlak složitě 

snižovat rychlost a následně po projetí opět zrychlovat. Možností je také zrušení 

vybraných přejezdů a snížení nákladů na budování a údržbu nových technických 

zařízení.  

Způsob úpravy jednotlivých přejezdů byl vybrán zejména podle velikosti 

rychlostního omezení. Například u PZZ P2552, které se nachází na širé trati a je 

tak jediným omezením rychlosti, je nezbytně nutné tento přejezd technicky upravit tak, 

aby toto snížení bylo zcela eliminováno. V rámci inspekce trati bylo vytipováno několik 

přejezdů, které v rámci diplomové práce navrhuji úplně zrušit z důvodu zbytečnosti 

takového přejezdu, vzhledem k faktu, že se v úzké blízkosti přejezdu nachází jiný 

přejezd, přes který je možné překonat trať. Navržené úpravy přejezdů a finální rychlosti 

na přejezdu viz Tabulka 6 Navržené úpravy PZZ. 
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Číslo 

přejezd
u 

ŽKM 
přejezd

u 

Zabezpeče
ní 

Rychlost 
na přejezdu 

[km.h-1] 

Technické 
řešení 

Rychlost po 
úpravě 
[km.h-1] 

1 P2537 1,714 PZS 3ZBI neomezena 

zachování 

stávající 

technologie 

60 

2 P2538 2,300 
výstražné 

kříže (k) 
30 zrušení / 

3 P2539 2,466 k 20 nové PZS 60 

4 P2540 2,954 k 40 nové PZS 60 

5 P2541 3,448 k 20 nové PZS 60 

6 P2542 3,459 k 20 zrušení / 

7 P2543 3,623 k 40 nové PZS 60 

8 P2544 3,712 k 30 nové PZS 60 

9 P2545 4,130 k 50 

zachování 

stávající 

technologie 

50 

10 P2546 6,183 k neomezena 

zachování 

stávající 

technologie 

/ 

11 P2547 7,129 k 40 zrušení / 

12 P2548 7,862 k 10 nové PZS 60 

13 P2549 8,770 k 20 

zachování 

stávající 

technologie 

20 

14 P2550 10,370 k 20 nové PZS 60 

15 P2551 11,263 k neomezena 

zachování 

stávající 

technologie 

/ 

16 P2552 11,263 k 20 zrušení / 
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17 P2553 12,182 k 30 

zachování 

stávající 

technologie 

30 

18 P2554 12,960 PZS 3ZI neomezena 

zachování 

stávající 

technologie 

/ 

19 P2514 13,638 k 50 

zachování 

stávající 

technologie 

50 

20 P2513 13,995 k 30 zrušení / 

21 P2512 14,149 k 20 nové PZS 60 

22 P2511 14,403 k 10 zrušení 60 

23 P2510 21,609 k 30 nové PZS 60 
Tabulka 6 Navržené úpravy PZZ 

 

Technickými požadavky na řešení PZZ používaných na celostátních 

a regionálních drahách se zabývá Česká technická norma ČSN 34 2650 ed.2 (dále jen 

„Norma“) vydaná v březnu 2010. Pro tuto diplomovou práci je tato norma důležitá 

zejména z důvodu požadavků na nově navrhované PZZ.  

Otázce budování nových PZZ je dnes kladen velký mediální prostor. Z důvodu 

prudkého nárůstu7 dopravních nehod na PZZ byl vytvořen velký tlak na provozovatele 

infrastruktury, zejména Správa železnic s.o., vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 

na přejezdech. Zatímco Norma tak stanovuje požadavek na opatření celými závorami 

až od traťové rychlosti vyšší, než 120 km.h-1, případně na dvou a vícekolejných 

přejezdech, v blízkosti obytných domů, nemocnic, lázní apod. je z důvodu snížení 

hlukové zátěže pouze doporučeno budování přejezdů se závorami. Poslední 

možností, kdy Norma doporučuje výstavbu se závorami jsou případy, kdy řidiče může 

oslnit slunce. V ostatních případech pak Norma upřednostňuje výstavbu PZS 

bez závor. Oproti normě však vzniká ze strany Správy železnic, s.o. snaha budovat 

na všech přejezdech se silnicemi I., II., III. třídy a na místních komunikacích [5]. Rozdíl 

 
7 V 1. pololetí roku 2018 bylo na přejezdech zaznamenáno 82 nehod. Ve stejném období roku 2019 již 

bylo zaznamenáno 92 nehod. [4] 
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cen v případě přejezdu zabezpečeného výstražnými světly oproti přejezdu je řádově 

ve spodních jednotkách milionů.  

Z hlediska diplomové práce, cílů na vyčíslení nákladů na zrychlení dané trati 

a zefektivnění jízdních dob vlaků pohybujících se po trati vznikají dvě možnosti: 

varianta splňující Normu a varianta splňující příslib generálního ředitelství Správy 

železnic, s.o.  

Stanovit cenu PZZ je v tomto případě velice obtížné. Různé zdroje uvádějí různé 

ceny. Podle tiskové zprávy Správy železnic bude v letošním roce zmodernizováno 

142 křížení za cenu 1,36 miliardy korun. V takovém případě by cena jednoho přejezdu 

byla přibližně 9,6 milionu korun. Správa železnic do této částky však počítá i přejezdy, 

které již jsou elektronické, pouze se nahradí starší dosluhující technika novou 

technologií zabezpečení přejezdu, případně se nahradí detekční prostředky. Reálná 

cena vybudování nového ostrovního PZZ bude výrazně vyšší. Pokud zohledním 

vybudování právě těchto nových ostrovních PZZ, pak aktuální cena vybudování 

jednoho PZZ na širé pláni se pohybuje v rozmezí od pěti do dvaceti milionů korun8. 

Takto vysoký rozptyl je způsoben zejména použitou technologií způsobu zabezpečení 

(pouze PZS, PZS se závorami, případně další telematické systémy) a množstvím 

výkopových a úpravných prací. 

Vzhledem k faktu, že většina současných přejezdů na trati 096 je zabezpečena 

pouze výstražnými kříži, ke kterým nevede žádná kabeláž, je nutné počítat s nejvyšší 

možnou cenou za vybudování nového ostrovního PZS s předpokladem kompletních 

výkopových prací. 

Pro případ devíti vytipovaných přejezdů se tak cena rekonstrukce bude pohybovat 

okolo částky dvaceti milionů korun pro případ budování PZS se závorami. V případě 

budování PZS bez závor tato částka vychází řádově přibližně o dva miliony korun nižší. 

Tyto ceny platí za předpokladu instalace zavedených PZS pro provoz na síti Správy 

železnic, s.o. a použití adekvátních detekčních prostředků (v tomto případě počítačů 

náprav) pro aktivaci a deaktivaci nově budovaných PZS. Toto je nezbytně nutné 

 
8 Vycházeno z příkladu stavby „Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati 

Kolín (mimo) – Rataje nad Sázavou odbočka (mimo), P5948, P5949 a P5950)“, kde cena třech nových 

přejezdů bez závor typu PZZ-RE byla 16.363.823,84 Kč. Druhou stavbou pro srovnání cen nově 
budovaného PZZ je „Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice – Brandýs nad Labem“, kde cena 

realizace jediného přejezdu se závorami byla 19.738.000 Kč. 
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z hlediska předpokladu spolufinancování z Evropských prostředků, kdy je kladen 

požadavek na plnění technických specifikací pro interoperabilitu (TSI).  

Dle poslanci nedávno schválené novely zákona o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury, schválené dne 19.6.2020 v prvním čtení [6], bude 

nově možné vytipované přejezdy také úplně rušit. Podmínkou pro schválení zrušení 

železničního přejezdu však je, aby se k případným nemovitostem, ke kterým 

příjezdová komunikace s přejezdem vede, vedla objížďka o maximální délce pěti 

kilometrů.  

 

4.3.1.1. Zdůvodnění výběru a návrh technologie nově upravených PZS 

V  Tabulka 6 Navržené úpravy PZZ bylo navrženo vybudování celkem osmi 

nových PZS. Dalších šest stávajících PZZ bylo navrženo zrušit bez náhrady. 

U zbývajících osmi PZZ navrhuji zachování stávající technologie s následujícím 

odůvodněním: 

- PZS P2537 je v současné době zabezpečeno zařízením kategorie PZS 3ZBI 

dle ČSN 34 2650 ed. 2. Jedná se o PZS se závorami a pozitivní signalizací. 

Rychlost na tomto přejezdu není omezena, proto jakýkoliv zásah není nutný. 

- P2538 slouží jako jeden ze dvou vjezdů do společnosti ZinkPower Roudnice 

s.r.o. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jedinou příjezdovou cestu, navrhuji 

v rámci této práce zrušení tohoto přejezdového přejezdu. V případě zájmu 

společnosti ZinkPower Roudnice s.r.o. je možné zde vybudovat za spoluúčasti 

společnosti nové PZS tak, aby bylo možné udržet maximální traťovou rychlost 

60 km.h-1. 

- P2539 je přejezd spojující městskou část Roudnice n. L. – Bezděkov 

a jihovýchodní obchvat města. Z hlediska dopravní infrastruktury se jedná 

o klíčovou komunikaci, jejíž spojení je nutné zachovat. Z hlediska zvýšení 

rychlosti a zvýšení bezpečnosti zde navrhuji vybudovat PZS 3. kategorie 

dle ČSN 34 2650 ed.2. Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude nové 

PZS doplněno o akustickou signalizaci pro nevidomé. 

- P2540 je jedinou přístupovou cestou k nedalekým rodinným domům, proto 

je nutné tento přejezd zachovat. Z hlediska zabezpečení navrhuji vybudování 

nového PZS 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. Vzhledem k umístění přejezdu 

v intravilánu bude nové PZS doplněno o akustickou signalizaci pro nevidomé.  
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- P2541 je přechodem pro chodce ležícím v těsné blízkosti přejezdu P2542. 

Z tohoto důvodu navrhuji zrušení přechodu pro chodce a dobudování přechodu 

k 11 metrů vzdálenému přejezdu P2542. 

- P2542 leží na přístupové cestě k rodinným domům a zároveň k průmyslovému 

areálu společnosti ZV Agro. Z tohoto důvodu navrhuji vybudovat nové PZS 

3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 včetně rozšíření přejezdové konstrukce 

o přechod pro chodce a cyklisty a propojení obou stezek pro chodce na obou 

stranách přejezdu P2542. Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude 

nové PZS doplněno o akustickou signalizaci pro nevidomé. 

- P2543 je přejezdem spojujícím rodinné domy s centrem města Roudnice n. L. 

Z hlediska infrastruktury se jedná o důležitou spojnici, proto navrhuji 

vybudování nového PZS 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vzhledem 

k umístění přejezdu v intravilánu bude nové PZS doplněno o akustickou 

signalizaci pro nevidomé. 
- P2544 je jedinou přístupovou cestou k místním rodinným domům. Proto je 

nutné tento přejezd zachovat. Navrhuji výstavbu nového PZS 3. kategorie 

dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude nové 

PZS doplněno o akustickou signalizaci pro nevidomé. 
- P2545 leží na jediné přístupové cestě k místním rodinným domům, a především 

k turisticky vyhledávané Kratochvílově rozhledně. Rychlost na přejezdu je však 

omezena na 50 km.h-1, což nepředstavuje výrazné zpomalení provozu. Proto 

navrhuji zachovat současný stav zabezpečení výstražnými kříži. 
- P2546 je přejezdem určeným pro obsluhu místních polí. Vzhledem k tomu, 

že rychlost na tomto přejezdu není nijak omezena, nenavrhuji žádné stavební 

úpravy a zachovávám současný stav zabezpečení pomocí výstražných křížů. 
- P2547 je stejně jako předchozí přejezd P2546 přejezdem určeným pro obsluhu 

zemědělské techniky. Vzhledem k tomu, že se tento přejezd nachází v oblouku, 

je zde snížená rychlost na 40 km.h-1. Vzhledem k tomu, že existuje objízdná 

trasa kratší než 5 km navrhuji tento přejezd zrušit bez náhrady. 
- P2548 je přejezdem nacházejícím se na hlavní silnici spojující obec Kleneč 

a Roudnici nad Labem. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto významnou 

komunikaci, která je dráhou křížená v oblouku, je zde aktuálně snížená rychlost 

na pouhých 10 km.h-1. Vzhledem k hustotě silničního provozu a nepřehlednosti 
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celého úseku, kdy v současné době je zde v okolních polích vzrostlá vegetace 

a vlak tedy není do poslední chvíle vidět, navrhuji na tomto místě vybudovat 

PZS 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.3. Rychlost na přejezdu se tak zvýší 

na 60 km.h-1. 
-  P2549 je přejezdem v obci Kleneč a je jedinou příjezdovou komunikací 

k několika rodinným domům. Rychlost na tomto přejezdu je aktuálně snížena 

na 20 km.h-1. Vzhledem k tomu, že se jedná o přejezd přímo sousedící 

se zastávkou Kleneč, kde je za současného stavu nutné zpomalit kvůli 

možnému nástupu a výstupu cestujících (zastávka je v době psaní DP 

na znamení, což navrhuji zachovat i nadále), a zároveň se nejedná 

o komunikaci s příliš vysokými intenzitami dopravy, navrhuji zachovat stávající 

řešení zabezpečení výstražnými kříži. 
- P2550 je přejezd spojující jedinou příjezdovou komunikací nedaleké rodinné 

domy ležící v obci Kleneč a zemědělské usedlosti. Vzhledem k tomu, 

že v současné době je zde snížená rychlost na 20 km.h-1 a z výše popsaných 

důvodů není možné tuto cestu nahradit, je nutné zde vybudovat nové PZS 

3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu 

bude nové PZS doplněno o akustickou signalizaci pro nevidomé. 
- P2551 je přejezd ležící na polní cestě a umožňující průjezd zemědělské 

techniky, případně přejezd pro cyklisty a přechod pro pěší turisty. Z hlediska 

železniční dopravy zde nedochází ke snížení rychlosti a nepředpokládám ani 

příliš vysoký provoz. Jedná se o přehledný rovinný úsek, kde nepředpokládám 

možnou kolizi s vlakem, proto navrhuji zachovat stávající řešení zabezpečení 

přejezdu. 
- P2552 je stejně jako přejezd P2551 přejezdem ležícím uprostřed pole a slouží 

pouze k přejezdu zemědělské techniky. Vzhledem k evidentnímu 

dlouhodobému nevyužití tohoto přejezdu a aktuálně snížené rychlosti 

na 20 km.h-1 navrhuji v rámci zrychlení dopravy úplné zrušení tohoto přejezdu. 
- P2553 je přejezd ležící na komunikaci spojující Vražkov a Straškov. Vzhledem 

k důležitosti komunikace a zároveň snížení rychlosti na 30 km.h-1 navrhuji 

celkovou rekonstrukci PZS na 3. kategorii dle ČSN 34 2650 ed.2.  
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- P2554 je přejezd zabezpečený přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 

3ZI bez závor s pozitivní signalizací. Rychlost na tomto přejezdu není omezena, 

proto navrhuji zachování stávající technologie. 
- P2514 je přejezd křížícím jedinou příjezdovou komunikaci k nedalekým 

rodinným domům. Rychlost na tomto přejezdu však není omezena, proto 

navrhuji zachovat stávající úroveň zabezpečení výstražnými kříži. 
- P2513 je přejezd ležícím v obci Straškov spojující obec s jízdárnou. Vzhledem 

k tomu, že je zde rychlost omezena na 30 km.h-1, ale nejedná se o jedinou 

příjezdovou komunikaci, která se navíc dá snadno objet nedalekým podjezdem 

pod tratí, navrhuji úplné zrušení tohoto přejezdu. 
- P2512 je přejezdem spojující obec Straškov-Vodochody a Straškov. Vzhledem 

ke špatným rozhledovým poměrům je zde rychlost snížena na 20 km.h-1. 

Navrhuji vybudování nového PZS 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. 
- P2511 je stejně jako přejezd P2512 přejezdem spojujícím obec Straškov-

Vodochody a Straškov a spojuje obec Straškov se straškovským nádražím. 

Vzhledem k nemožnosti tuto příjezdovou cestu nahradit navrhuji vybudování 

nového PZS 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami a pozitivní 

signalizací.  
- P2510 je přejezdem nacházejícím se na komunikaci spojující obce Břízu 

a Straškov. I zde navrhuji vybudování nového PZS 3. kategorie dle 

ČSN 34 2620 ed.2. 
 

U všech výše uvedených přejezdů určených na zrušení byla ověřena vzdálenost 

objízdné trasy tak, jak to nařizuje nový zákon o liniových stavbách, tedy maximální 

délky objížďky je 5 km. Ve všech případech vyšla objízdná trasa řádově do spodních 

stovek metrů, čímž nepředstavuje zhoršení dopravní obslužnosti pro silniční dopravu. 

Nově vybudované přejezdníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem 

na příjezdové a přístupové komunikace k přejezdu a světelné skříně výstražníků 

budou doplněny dopravní značkou A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd 

jednokolejný. Tyto výstražné kříže budou pro zvýšení viditelnosti zvýrazněny reflexním 

žlutozeleným podkladem. Dle „Vzorových listů staveb na pozemních komunikacích VL 

6.1 – Svislé dopravní značky“ s účinností od 1. srpna 2019 bude použita dopravní 

značka A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný v provedení 
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s délkou ramene 1200 mm – „velký kříž“. Pro všechny nově budované přejezdy budou 

použity zvonce ZV02 s možností regulace hlasitosti. 

Z hlediska co možná nejlevnější rekonstrukce infrastruktury je toto maximum, 

které lze udělat. Pokud by tyto úpravy byly nedostatečné, bude nutné přistoupit 

k finančně náročnějším úpravám kolejového svršku, případně ke komplexní 

rekonstrukci celé trati. Navrženými úpravami se zvýší bezpečnost jízdy jak silničních, 

tak i železničních vozidel, bezpečnosti chodců a cyklistů a zvýší se rychlost 

pojížděných přejezdů. 

V případě problému s křižováním vlaků je možné přestavět ve stanici Straškov 

současné výhybky na samovratné přestavníky. Ty umožní automatizované křižování 

se sezónními vlaky linky T5 a tím mohou přispět k efektivnějšímu dodržování jízdního 

řádu. Zároveň by díky instalaci samovratných přestavníků v ŽST Straškov mohlo dojít 

ke snížení potřebného personálu, jelikož samovratný přestavník funguje plně 

automaticky. 
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4.4. Obměna vozového parku 

Současné vozy řady 809 (viz kapitola 3.3 Současný vozový park) jsou již v dnešní 

době morálně i technicky zastaralé. Jejich spotřeba paliva je příliš vysoká, náhradní 

díly jsou již prakticky nesehnatelné. Dynamické vlastnosti vozidla, jako jsou 

akcelerace, brždění apod. jsou již na dnešní poměry také překonány.  

Pro zvýšení efektivity, spolehlivosti a rychlosti se proto nabízí možnost nákupu 

nových vozidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o trať s nezávislou trakcí, je výběr 

vozidel omezen. Z důvodu snahy o ušetření finančních prostředků se v této diplomové 

práci vyhnu variantě lokomotivy s taženými vagony. Vzhledem k nízkému počtu 

cestujících je provoz těchto vlaků neefektivní a finančně velmi náročný.  

Nabízí se tak několik motorových jednotek. Z těch nejčastěji používaných 

na České železnici se nabízí použití motorové jednotky řady 844 výrobce PESA 

označovanou jako PESA Link II v Česku známější pod komerčním označením 

RegioShark. Maximální rychlost této jednotky je 120 km.h-1. Nevýhodou jednotky může 

být vyšší hmotnost a tím nižší dynamika vozu. Další nevýhodou může být vyšší 

kapacita vlaku, kdy by oproti současnému stavu došlo ke ztrojnásobení kapacity vlaku, 

přičemž lze očekávat nepatrný nárůst počtu cestujících, nicméně trojnásobné zvýšení 

je nepravděpodobné. V současné době tato jednotka dominuje regionálním osobním 

vlakům společně s jednotkou řady 814. 

 

 
Obrázek 12 Motorová jednotka PESA Link II 

Zdroj: Wikipedia.org 
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Kapacitně totožná, avšak oproti stávající jednotce 809 o generace mladší, a tedy 

i komfortnější, je jednotka Stadler Regio-Shuttle RS1, která je v dnešní době k vidění 

na tratích v Libereckém kraji a kraji Vysočina. ČD tento vlak pojmenovaly komerčním 

názvem RegioSpider. Jedná se o lehkou, dynamickou jednotku, která se z tabulkových 

hodnot (kapacita, rychlost, komfort) jeví jako nejvhodnější. Maximální rychlost je opět 

120 km.h-1. Obě výše zmíněné jednotky nabízejí klimatizaci, zásuvky a Wi-Fi připojení. 

 
Obrázek 13 Motorová jednotka Stadler Regio-Shuttle RS1 

Zdroj: Wikipedia.org 

 

Pokud by měl být brán v potaz fenomén současné doby, nabízí se možnost 

pořízení jednotek poháněných alternativním pohonem – buďto hybridním pohonem 

sestávajícího z kombinace elektrického a dieselového pohonu, případně kombinace 

elektrické trakce s bateriemi nebo plně ekologickým pohonem (např. vodík apod.).  

Nevýhoda kombinace elektřiny a nafty je v příliš vysoké ceně a hmotnosti 

vyplývající z „nesení“ dvou nezávislých motorů. Díky tomu je spotřeba nafty i elektrické 

energie vysoká. Navíc pro případ trati 096, kde je elektrická trakce pouze na minimální 

délce trati je toto řešení příliš neefektivní a nákladné. 
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Varianta vlaku na baterie s možností dobíjení přímo z troleje elektrické trakce 

v ŽST Roudnice nad Labem se přímo nabízí. Tato stanice disponuje trakčním vedením 

(3 kV, SS), takže je možné tyto baterie nabíjet přímo během jízdy a stání ve stanici, 

aniž by bylo nutné vlak odstavit z nástupiště, připojovat kabelem nebo provádět dílčí 

stavební úpravy ŽST Roudnice nad Labem.  

Pro účel této diplomové práce jsem vybral jednotku Siemens Desiro ML CityJet 

eco. Tento hybridní vlak je v tuto chvíli testován Rakouskými drahami (ÖBB). Dojezd 

by měl být podle výrobce až 80 km, což by mělo pokrýt tři obraty trati 096. 

Jako problematickou vidím již nyní dobu do plného nabití. V případě nabíjení 

pod střídavou trakcí trvá plné dobití zhruba 20 minut. V případě nabíjení 

pod stejnosměrnou trakcí však toto dobití trvá více než hodinu. Z toho vyplývá, že není 

možné zakoupit pouze jednu takovou jednotku, čímž stoupají náklady na pořízení 

takové jednotky o další kus, kdy bude nutné odjet část GVD jednou jednotkou, část 

GVD jednotkou druhou tak, aby se vždy jeden vlak nabíjel a druhý jezdil. Při ceně 

jedné jednotky je toto zásadní nevýhoda. Další nevýhodou je kapacita: v případě jízdy 

v okolí větších aglomerací (Praha, Brno, Ostrava apod.) se dá kapacita 120-140 míst 

k sezení dá bez problémů využít. V případě trati 096 se sice dá předpokládat nárůst 

cestujících, nicméně rozhodně ne v takové míře, aby se skokově přešlo z aktuálních 

55 míst k sezení až na číslo 244. Další nevýhodou této jednotky je její vyšší hmotnost 

a tím způsobené vysoké nápravové tlaky. Za účelem ukázky ekologické cesty se však 

pokusím tuto jednotku zachovat v rozmyslu a zjistit ekonomický dopad ekologické 

dopravy. Jako velkou výhodu však spatřuji prakticky minimální provozní náklady – 

za využívání elektrické trakce se na síti Správy železnic, s.o. platí stále pouze za ujetý 

kilometr trati, nikoliv za množství spotřebované elektrické energie. Díky tomu hybridní 

jednotka po trati 096 může jezdit za nulové náklady na energie. V případě vyššího 

rozšíření bateriových jednotek se však dá předpokládat, že z hlediska platby za použití 

infrastruktury dojde ke zpoplatnění každé spotřebované kWh ze strany Správy 

železnic, s.o. Tato výhoda je tak velmi krátkodobá a v současné době se nedá 

předpokládat, že by toto byla trvalá výhoda takto koncipovaných jednotek. Dalšími 

pozitivy jsou pak zmiňovaná možnost využití i na delší traťové úseky, kde by se dala 

více využít možnost použití na elektrizovaných i neelektrizovaných úsecích, nižší 

energetická náročnost – úspora energie díky vyšší účinnosti elektromotorů 
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a rekuperace (výrobce udává až 30 % úsporu energie), zvýšení komfortu pro cestující 

– nižší míra vibrací a hluku (až o 7 dB méně hluku během jízdy). 

 

 
Obrázek 14 Elektrická jednotka Siemens Desiro ML CityJet eco 

Zdroj: Siemens.com 

 

Další ekologickou možností je jednotka jezdící na vodík. Tyto jednotky se začaly 

ve větší míře objevovat především na německých regionálních tratích právě jako 

náhrada zastaralých naftových vozů. Jejich hlavní výhodou je nulová produkce CO2 

a dalších skleníkových a karcinogenních plynů9. Jako zástupce vodíkových jednotek 

jsem zvolil Alstom Coradia iLINT. Jedná se o malou jednotku určenou na lokální tratě. 

Na jednu nádrž vodíku dokáže ujet 600–800 km, tedy pro trať 096 je tato varianta více 

než vyhovující. Jako nevýhodu vidím především vysokou cenu10 a v současné době 

nedostupnou infrastrukturu sloužící k doplnění zásobníku vodíku ve vlaku. 

 

 
9 Přestože nulové emise jsou pouze teoretické. V současné době se vodík získává zejména ze zemního 

plynu, což není plně ekologická metoda. Navíc pro účely tankování by musel být vodík dovážen, což 
opět snižuje ekologičnost řešení vodíkových vlaků 

10 Cena jedné jednotky je přibližně 450 mil. Kč. [7]  
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Obrázek 15 Vodíková jednotka Alstom Coradia iLINT 

Zdroj: Wikipedia.org 

 

Vybrané parametry navržených vlaků jsou k nahlédnutí v Tabulka 7 Seznam 

vybraných parametrů jednotlivých jednotek.  

 

Jednotka 

Kapacita 

cestujících 

[k sezení/stání] 

cena [mil. 

Kč] 
Výkon [kW] Hmotnost [t] 

809 55/40 N/A 155 20 

Pesa Link 120/120 64,111 2x390 86 

Stadler 
RegioShuttle 

RS1 
51+2012/97 5313 2x228 42 

 
11 Údaj z roku 2010 při výběrovém řízení ČD při nákupu 31 dvouvozových motorových jednotek 

v hodnotě 2,635 MLD Kč. [8] 
12 Jedná se o sklopné sedačky. [9] 
13 Cena vychází z nákupu společnosti ČD z roku 2010, kdy ČD objednaly 17 vozů za celkovou částku 

898 mil. Kč.  
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Siemens 
Desiro ML 

CityJet 
244/x 250 2x300 220 

Alstom 
Coradia iLINT 

160/x 45010 200 90 

Tabulka 7 Seznam vybraných parametrů jednotlivých jednotek 

 

Z hlediska diplomové práce jsem za podstatná kritéria považoval kapacitu 

jednotlivých jednotek, cenu, která ovlivní výslednou částku za ušetřenou minutu času, 

výkon jednotky a její hmotnost, což jsou parametry, které ovlivňují dynamiku vozidla 

a dá se z těchto parametrů odhadnout, jestli dojde ke zrychlení, zachování či dokonce 

zpomalení jízdní doby. Při orientačním srovnání je z tabulky patrné, že jako 

nejvhodnější se jeví motorová jednotka řady 841 „RegioSpider“, který dosahuje 

nepatrně vyšší kapacity pro cestující, jako současně provozovaná motorová jednotka 

řady 809/810, výkonovým porovnání má vyšší výkon při vyšší hmotnosti.  

Všechny parametry výše vybraných vozidel budou zkoumány a ověřeny v rámci 

tvorby nového GVD. Výsledky této tvorby budou shrnuty v kapitole 5.3 Výměna 

stávajících vozidel. 
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5. Analýza navržených úprav 

V této kapitole se budu snažit zanalyzovat efektivitu jednotlivých řešení 

a jejich vliv na zkrácení jízdních dob. Pro ověření stávajícího a konstrukci nového GVD 

jednotlivých řešení jsem využil programu FBS (Fahrplan Bearbeitungs System). 

Program FBS je nástroj sloužící pro téměř všechny záležitosti týkající se výstavby 

a práce s jízdními řády, optimalizace oběhu, plánování zdrojů a opětovného použití 

takto získaných dat. Pro účely konstrukcí GVD navržených řešení je tak tento nástroj 

zcela ideální.  

V návrhu nového jízdního řádu dle nových parametrů trati a vozidel 

předpokládám navýšení na třináct párů vlaků jezdících v ranní špičce od pěti do devíti 

hodin v hodinovém taktu. V sedlovém čase od devíti do třinácti hodin navrhuji 

zachování pravidelného dvouhodinového taktu. V odpoledním špičkovém čase 

od třinácti do osmnácti hodin navrhuji opět hodinový takt a od osmnácti hodin 

do dvaceti dvou hodin navrhuji opět sedlový dvouhodinový takt.  

Jak bylo zmíněno výše, v turistické sezóně bude k obsluze linky U21 přidán spoj 

T5 „Podřípský motoráček“, u nějž navrhuji zachování stávajících časů odjezdu 

a příjezdu. Tento vlak nezpůsobuje žádné konflikty, ke křižování navrhuji zachovat 

stávající ŽST Straškov. 

Současně platí požadavky kapitoly 4.1 Definice cíle práce, respektive grafického 

znázornění na Obrázek 11. Platí tedy, že vlaky do ŽST Roudnice nad Labem budou 

přijíždět v čase X:58. Naopak odjíždět ze ŽST Roudnice nad Labem budou vždy 

v čase X:02. V následujících kapitolách se budu věnovat možnostem úprav 

a hodnocení, zda je navržená úprava dostatečná.  

 

5.1 Současný stav pomocí grafického znázornění 

Do tohoto programu byly postupně zadány veškeré parametry trati, které byly 

vyčteny z příslušných z Tabulek traťových poměrů (dále jen „TTP“). Po zadání těchto 

parametrů jsem ověřil aktuální jízdní grafikon bez úprav nejprve s JŘ pro pracovní dny, 

následně pro víkendový provoz. Doba jízdy v současném stavu bez úprav na straně 

vozidel a infrastruktury z Roudnice nad Labem do Břízy-obce je 28,5 minuty, 

respektive 31,5 minuty v opačném směru.  

K mému překvapení v JŘ pro pracovní dny obraty některých souprav 

nevycházely a není tak možné tzv. vyjezdit jízdní řád tak, jak je zadán. Výsledkem 
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je tak zpoždění v řádu jednotek minut, které je ale vždy vynulováno v ŽST Roudnici 

nad Labem, kde jsou dlouhé doby pobytu vlaku. Vzhledem k prakticky neexistujícím 

přestupním vazbám v ŽST Roudnice nad Labem toto dosud nezpůsobovalo větší 

problémy. Náhled nesouladu aktuálního jízdního řádu viz Obrázek 16 Náhled 

aktuálního GVD v pracovní dny, kde dle FBS vlak Os 19618 vyjíždějící ve 14:13 

ze ŽST Roudnice nad Labem by měl do zastávky Bříza-obec dorazit ve 14:41,3, 

kde by se měl obrátit a vrátit se zpět do Roudnice nad Labem s odjezdem z Břízy-obec 

ve 14:43, tedy na obrat jednotky vychází čas pouhých 1,7 minuty, což se jeví jako 

nedostatečné.  

 

 
Obrázek 16 Náhled aktuálního GVD v pracovní dny  

Zdroj: FBS, 2020 

 

Víkendový jízdní řád je možné vyjezdit bez jakéhokoli konfliktu včetně zahrnutí 

turistické linky T5 viz Obrázek 17 Náhled aktuálního GVD o dnech pracovního klidu. 

Zde vzhledem k velice omezenému počtu spojů (viz Tabulka 4 Výpis odjezdů vlaků 

trati 096 – víkend) je zcela bez konfliktů.  

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 1 a 2.  
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Obrázek 17 Náhled aktuálního GVD o dnech pracovního klidu 

Zdroj: FBS, 2020 

 

5.2 Úprava v zabezpečení železničních přejezdů 

Jak bylo popsáno v kapitole 4.3.1 Možnost dílčí rekonstrukce zabezpečovacího 

zařízení, došlo úpravou či rušením PZZ ke zvýšení rychlosti v celém traťovém úseku 

při zachování stávajících motorových jednotek řady 809/810. Důsledkem zvýšení 

traťové rychlosti je zkrácení doby jízdy mezi jednotlivými zastávkami, a čas jednoho 

oběhu soupravy je tak zkrácen na čas 26,2 minuty ve směru z Roudnice nad Labem 

do Břízy, respektive 26,9 minuty v opačném směru. Jízdní doba potřebná pro ujetí 

jednoho taktu tak trvá 53,1 minuty (viz Obrázek 18 Náhled aktuálního GVD po výměně 

PZZ). 
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Obrázek 18 Náhled aktuálního GVD po výměně PZZ 

Zdroj: FBS, 2020 

 

Obrázek 18 dokazuje, že požadavek z kapitoly 4.1 je možné tzv. „vyjezdit“ 

pouhou změnou úrovně zabezpečení na přejezdech. Zároveň však z Obrázek 18 

vyplývá, že při dané úrovni změn vlak přijíždí do zastávky Bříza-obec v čase X:28,5 

a odjet ze stejné zastávky by měl v čase 30,3, tedy po 2,8 minutě. Z dlouhodobého 

hlediska toto není adekvátní a dostatečný čas pro obraty souprav. V ŽST Roudnice 

nad Labem pak vychází čas na obrat 5,1 minuty, což je adekvátní čas pro potřebný 

obrat a změny v zabezpečovacím zařízení (změna traťového souhlasu atp.). 

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 3. 

 

5.3 Výměna stávajících vozidel 

V rámci návrhu výměny vozidel jsem navrhl několik typů vozidel, které by byly 

vhodné pro provoz na lince U21.  

 

5.3.1 Jednotka řady 844 

Prvním navrženým vozidlem byla motorová jednotka PESA Link II, v českém 

prostředí označována jako jednotka řady 844 RegioShark. Při nasazení této motorové 

jednotky na místo původní jednotky řady 809/810 došlo ke zkrácení jízdních dob 

z původního času 31,8 minuty ve směru z Břízy do Roudnice nad Labem na čas 28,1 

minuty, respektive z původního času 31,7 minuty ve směru z Roudnice nad Labem 

do Břízy na čas 26,9 minuty. Celkový čas je tak 55 minut. Na obrat souprav 

ve stanicích tak zbývá pouhých 5 minut s nulovou rezervou pro vyrovnání případných 
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zpoždění. Tento čas se z hlediska technologie jeví jako nedostatečný. Ukázka změny 

aktuálního jízdního řádu po nasazení vozu řady 844 viz Obrázek 19 Náhled aktuálního 

GVD s jednotkou řady 844. 

 

 
Obrázek 19 Náhled aktuálního GVD s jednotkou řady 844 

Zdroj: FBS, 2020 

 

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 4. 

 

5.3.2 Jednotka řady 841 

Dalším navrženým vozidlem byla jednotka Stadler Regio-Shuttle RS1, na české 

železnici označována jako jednotka řady 841 RegioSpider. Při nasazení této motorové 

jednotky došlo ke zkrácení jízdní doby z původních 31,8 minut ve směru z Břízy 

do Roudnice nad Labem na čas 28 minut, což je o 0,1 minuty rychleji, než při použití 

jednotky řady 844. V případě trasy z Roudnice nad Labem do Břízy je pak čas totožný, 

tedy 26,9 minuty (viz Obrázek 20 Náhled aktuálního GVD pro jednotku řady 841). 

Rozdíl v časové úspoře mezi jednotkami 844 a 841 je tak zcela minimální. 
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Obrázek 20 Náhled aktuálního GVD pro jednotku řady 841  

Zdroj: FBS, 2020 

 

Tyto jízdní doby jsou dostatečné pro splnění navrženého řešení v kapitole 4.1. 

Návrh jízdních dob je graficky znázorněn na obrázku níže (viz Obrázek 21 Náhled 

nového GVD pro jednotku řady 841). 

 

 
Obrázek 21 Náhled nového GVD pro jednotku řady 841 

Zdroj: FBS, 2020 

 

Při konstrukci GVD zbývajících dvou navržených jednotek vyšly výsledné časy 

totožně nebo horší. Jejich možný potenciální přinos je tak skutečně pouze ve vyšší 

ekologii, komfortu cestování (nižší hlučnost apod.) a alespoň prozatím v nižších 

provozních nákladech. Lze tak tedy konstatovat, že jízdní doba pro jednotku řady 841 

je s ohledem na rychlostní poměry trati, délku a počet zastávek na trati 096 mezní 
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a časová úspora ve výši 5,6 minuty je nejvyšší možná, které lze změnou vozidla 

dosáhnout. 

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 5 a 6. 

 

5.4 Rekonstrukce PZZ a výměna stávajícího vozového parku 

Vzhledem k tomu, že žádná z navržených možností nenabízí dostatečně 

efektivní zrychlení, bylo nutné vyzkoušet kombinaci těchto řešení, tedy variantu 

rekonstrukce a úpravy v PZZ a zároveň obnovy vozového parku. Vzhledem 

k předchozí zkušenosti jsem konstrukci GVD prováděl pouze pro motorovou jednotku 

řady 841.  

Přejezdy byly nahrazeny tak, jak je popsáno v kapitole 4.3.1.1 Zdůvodnění 

výběru a návrh technologie nově upravených PZS. Výsledná jízdní doba již odpovídá 

předpokladům popsaným v kapitole 4.1 Definice cíle práce, respektive Obrázek 11 

Navržený čas příjezdů a odjezdů vlaků z/do Straškova  

Zdroj: Hopp, 2020. Zde byl naznačen plánovaný odjezd z Roudnice nad Labem 

směrem do Straškova, respektive Břízy v čase X:02, respektive příjezd z opačného 

směru v čase X:58. Tyto podmínky byly v rámci revize a úprav PZZ a výměně 

vozového parku umožněny (viz Obrázek 22 Náhled GVD při rekonstrukci PZZ a 

novému vozidlu). 

 

 
Obrázek 22 Náhled GVD při rekonstrukci PZZ a novému vozidlu 

Z tohoto obrázku je patrné, že došlo ke zrychlení ve směru z Roudnice nad 

Labem do Břízy-obce z původních 28,5 minuty na čas 25,3 minuty, tedy časové úspoře 

3,2 minuty, respektive z původních 31,5 minuty na čas 26,6 minuty v opačném směru, 
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tedy časové úspoře 4,9 minut. Celkově tak pomocí tohoto řešení došlo k úspoře 8,1 

minut na jednom obratu jednotky.  

Tím je možné tzv. „vyjezdit“ GVD navržený v bodě 4.1 s vyšším časem pro obrat 

ve stanici Roudnice nad Labem, která byla oproti původnímu návrhu 4 minuty 

prodloužena na čas 5,4 minuty. Čas pro obrat v zastávce Bříza-obec pak vychází 

na 2,7 minuty. Pokud by byl tento čas nedostatečný, je možné posunout odjezd 

ze zastávky Bříza-obec na čas 31,3 minuty, čímž dojde k prodloužení času pro obrat 

soupravy o jednu minutu, přičemž v ŽST Roudnice nad Labem zbydou původně 

plánované 4 minuty, během kterých dojde k obratu soupravy. Z technologického 

hlediska je tento čas na hraně dostatečnosti. Bohužel zde není ponechán čas 

pro zkrácení případného zpoždění. Případné zpoždění bude možné zkrátit 

při přechodu ze špičkového hodinového taktu na dvouhodinový takt. 

V návrhu GVD dle úprav v zabezpečení přejezdů a obnově vozového parku 

s dynamičtějším vozidlem počítám nově se třinácti páry spojů s tím, že od pěti hodin 

ráno do devíti hodin ráno navrhuji zachovat hodinový takt. V sedlovém času od devíti 

hodin ráno do tří hodin odpoledne navrhuji zachovat dvouhodinový takt. Od tří hodin 

odpoledne do šesti hodin odpoledne navrhuji opět zavést hodinový takt a od šesti 

hodin odpoledne do deseti hodin večer navrhuji opět zavést dvouhodinový takt. 

Víkendový spoj linky T5 „Podřípský motoráček“ navrhuji zachovat v současné trase 

s variantou, kdy současný spoj odjíždějící v týdnu ze zastávky Bříza-obec v čase 

12:30, respektive 17:30, navrhuji o víkendu nahradit právě tímto historickým spojem. 

Časově tak dojde k posunu odjezdu ze zastávky Libochovice zhruba o 3 minuty dříve. 

Stejně tak v opačném směru, kdy navrhuji nahradit spoj jedoucí z Roudnice 

nad Labem v 11:02 s příjezdem do Břízy-obce v 11:27, respektive v 16:02 s příjezdem 

do Břízy v 16:27, nahradit opět spojem linky T5. Tím dojde k zachování historických 

jízd v rámci linky T5 a zároveň zachování taktového grafikonu na trati 096.  

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 7. 

 

5.5 Vybudování zastávky Straškov-Vodochody 

V Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pak vznikl návrh na zřízení 

zastávky Straškov-Vodochody, která by ležela cca 550 m od současné dopravny 

Straškov s cílem přiblížit vlak docházkovou vzdáleností z Vodochod i z centra 

Straškova. V případě technologických problémů s nově vzniklou zastávkou navrhuje 
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Plán zrušit zastávku Roudnice n. L. – Bezděkov, která je z hlediska počtu cestujících 

přepravně nejslabší.  

U varianty zrušení zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov a vytvoření nové 

zastávky zůstane technologická situace neměnná s předchozí, pouze dojde 

ke zvýšení nákladů na výstavbu nové zastávky, informačního systému atp.  

Varianta zrušení zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov však vytváří možnost 

úspory dalšího času při nulových nákladech. Proto jsem se tuto variantu rozhodl 

zahrnout do konstrukce GVD také, jak je vidět z následujícího obrázku níže (viz 

Obrázek 23 Nový GVD po výměně PZZ s vozem řady 841 s vyloučením zastávky 

Roudnice n.L. – Bezděkov). 

Zrušením zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov tak vznikla další časová úspora 

v délce 0,5 minuty ve směru z Roudnice n. L. do Břízy, respektive 0,4 minuty 

v opačném směru. Celková jízdní doba je tak 51 minut. U konstrukce GVD jsem 

předpokládal nový stav s novým vozidlem řady 841 a obnovou PZZ. Dále jsem 

z technologického důvodu navýšení času na obrat souprav a zkrácení případného 

zpoždění prodloužil čas pro obrat v zastávce Bříza-obec – nyní je tento čas 4,2 minuty. 

Čas pro obrat jednotky v ŽST Roudnice n. L. byl oproti předchozímu návrhu zkrácen 

o 0,6 minuty na čas 4,8 minuty, který se z technologického hlediska i s přihlédnutím 

na plánovaný stav jeví jako dostatečný. 

 

 
Obrázek 23 Nový GVD po výměně PZZ s vozem řady 841 s vyloučením zastávky Roudnice n.L. – Bezděkov 

Zdroj: FBS, 2020 

 

Kompletní grafické zpracování je k dispozici v Příloze 8. 
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6. Zhodnocení výsledků konstrukcí GVD 

Výsledky konstrukcí GVD v předchozí kapitole jsem shrnul do následující tabulky 

(viz Tabulka 8 Aktualizovaná tabulka jízdních dob). Do tabulky jsem počítal jízdní dobu 

v obou směrech bez zahrnutí času potřebného pro pobyt a obrav soupravy. V rámci 

obnovy vozového parku jsem počítal s nejkratším časem, který vycházel 

pro motorovou jednotku řady 841 – RegioShuttle. 

 

 

Současný 

stav 

Úprava 

PZZ 

Obnova 

vozového 

parku 

Úprava PZZ 

+ obnova 

vozového 

parku 

Zrušení 

zastávky 

Roudnice 

n.L. - 

Bezděkov 

Jízdní 

doba 

[min] 

60 53,1 54,4 51,9 51 

Tabulka 8 Aktualizovaná tabulka jízdních dob 

 

Při pohledu do tabulky Tabulka 8 je patrné, že navržený jízdní řád (viz Obrázek 

11) je možné „vyjezdit“ při všech navržených variantách úprav. 

Dále je při pohledu do tabulky evidentní, že nejrychlejší variantou je odstranění 

rychlostních propadů společně s výměnou současné motorové jednotky řady 809/810 

za novější a dynamičtější motorovou jednotku řady 841 společně se zrušením 

zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov. Jako druhou nejrychlejší variantou je pak 

zachování stávající zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov. Třetí nejrychlejší variantou 

je pak odstranění rychlostních propadů formou rekonstrukce či rušení PZZ. Jako 

časově nejméně efektivní se jeví změna vozového parku, kdy bylo pro konstrukci GVD 

použito několika rozdílných typů vozidel. Jako nejefektivnější vyšla z těchto konstrukcí 

GVD jednotka řady 841 Stadler RegioShuttle RS1.  

Cílem diplomové práce však nebylo pouze nalézt nejvhodnější úpravy 

pro dosažení nejrychlejšího spojení, nýbrž vyjádření výpočtu ceny zrychlení v jednotce 

Kč/min. 
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6.3. Vyčíslení nákladů 

6.3.1. Vyčíslení nákladů na úpravy PZZ 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.3.1, určit v současné době cenu jednoho PZZ 

a z něj vypočítat následnou celkovou cenu rekonstrukce je velice obtížné. Vzhledem 

ke komentáři v dané kapitole budu počítat s cenou přejezdu se závorami ve výši 

dvacet milionů korun. V případě přejezdu bez závor pak budu počítat s cenou o dva 

miliony korun nižší.  

Jak vyplývá z tabulky Tabulka 6, pro vybudování nového PZS bylo v daném 

traťovém úseku určeno devět přejezdů. Dalších pět navrhuji zrušit, zbývajících dvanáct 

nechávám v původním stavu, jelikož se z technologického a finančního rámce 

nevyplatí upravovat.  

Časová úspora pro PZS vychází na 6,9 minuty oproti současnému stavu. 

Celkové náklady na vybudování nových PZS se závorami jsou 180 mil. Kč. Úspora 

jedné minuty tak vychází na částku 26,087 mil. Kč/min. V případě přejezdů bez závor 

je pak tato částka snížena na 162 mil. Kč při stejné jízdní době. Celková cena ušetřené 

minuty tak vychází na 23,478 mil. Kč/min. 

 

6.3.2. Úprava vozového parku 

Dle kapitoly 5.3 vychází jako nejdynamičtější vozidlo jednotky řady 841. Tato 

jednotka dosáhla nejvyšší úspory času. Trasu z Roudnice n.L. do Břízy dokáže tato 

jednotka ujet za čas 27,5 minuty, respektive 27,4 minuty v opačném směru. Celkem 

tak jedno projetí zabere 54,9 minuty. Tento čas lze považovat za nejkratší možný 

z hlediska dynamiky vozidla a traťových parametrů. Ostatní druhy jednotek měly čas 

buď srovnatelný nebo vyšší. Vzhledem k tomuto faktu uvedu cenu úspory pro každé 

vozidlo.  

Z hlediska nákladů na pořízení nového vozidla jsem předpokládal nákup jediného 

kusu vozidla, které bude jezdit dle nákresného jízdního řádu obsaženého v Přílohách 

1–8. Případná záložní vozidla jsem v době psaní diplomové práce předpokládal zajistit 

formou možných smluv s ostatními dopravci, případně stažení z jiné linky. 
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6.3.2.1. PESA Link II 

Pro motorovou jednotku řady 844 PESA Link II vychází jízdní doba na 56,2 

minuty. Oproti současnému stavu se tak jedná o úsporu 3,8 minut. Cena jedné 

jednotky byla odvozena na částku 64,1 mil. Kč. Cena jedné ušetřené minuty 

tak vychází 16,868 mil. Kč/min.  

 

6.3.2.2. Stadler RegioShuttle RS1 

Motorová jednotka řady 841 vyšla jako nejdynamičtější a nejefektivnější, co se 

jízdních dob týče. Jízdní doba jednotky je dle konstrukce GVD 54,4 minuty, dojde tedy 

k časové úspoře v délce 5,6 minuty. Jednotka řady 841 pak vychází podle dostupných 

informací na částku 53 mil. Kč. Cena jedné ušetřené minuty tak vychází na částku 

9,464 mil. Kč/min. 

 

6.3.2.3. Siemens Desiro ML CityJet a Alstom Corandia iLINT 

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, změnou jednotky došlo víceméně ke stejné 

úspoře času. Vzhledem k tomuto zjištění jsem se hlouběji nezabýval variantou využití 

ekologických pohonů. Z hlediska budoucnosti myslím, že tyto alternativy mají velký 

potenciál. Z hlediska cestování na lokální trati typu 096 však myslím, že tento potenciál 

zůstává zejména s ohledem na cenu nevyužit. Při stejné časové úspoře, jakou dosáhla 

jednotka 841, vychází pro Siemens Desiro ML CityJet cena za ušetřenou minutu 

přibližně na částce 44,643 mil. Kč/min. V případě jednotky výrobce Alstom je tato 

cena téměř dvojnásobně vyšší, konkrétně 80,357 mil. Kč/min. To jsou astronomické 

částky, které v tuto chvíli nejsou pro běžného dopravce bez jakékoliv dotace či jiném 

zvýhodnění reálné. 

 

6.3.3. Rekonstrukce PZZ a obnova vozového parku 

Z hlediska časové úspory je nejefektivnější variantou kombinace obou výše 

zmíněných možností, tedy jak rekonstrukce PZZ, tak obnova vozového parku. Při této 

úpravě vychází jízdní doba na 51,9 minuty, respektive 51 minut v případě zrušení 

zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov. Celkem tak dojde k časové úspoře 8,1, 

respektive 9 minut. Časová úspora vychází z předpokladu, že dojde k rekonstrukci 

či zrušení všech výše zmíněných přejezdů. Jak bylo popsáno v kapitole zabývající 

se rekonstrukcí PZZ, cena za takovou rekonstrukci je předběžně vyčíslena na 180 mil. 
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Kč v případě instalace PZZ se závorami, respektive 162 mil. Kč pro PZZ bez závor. 

Cena motorové jednotky řady 841 pak byla vyčíslena na 53 mil. Kč. Celková cena této 

rekonstrukce by tak byla ve výši 233 mil. Kč, respektive 215 mil. Kč. Cena ušetřené 

minuty pro přejezdy se závorami a zachování stávající zastávky Roudnice n. L. – 

Bezděkov vychází na částku 28,765 mil. Kč/min. V případě použití PZZ se závorami 

a za předpokladu zrušení této zastávky pak cena ušetřené minuty vychází 

na 25,889 mil. Kč/min.  

V případě instalace přejezdů se závorami při zrušení zastávky Roudnice n. L. – 

Bezděkov vychází cena ušetřené minuty na 26,543 mil. Kč, v případě vybudování 

levnějších PZZ bez závor je pak cena jedné ušetřené minuty 23,889 mil. Kč/min. 

 

6.4. Dopravně-technologické posouzení přínosů možných časových úspor 

Souhrn nákladů na úsporu minuty je v tabulce Tabulka 9 Souhrn nákladů na 

úsporu času. 

 

úprava: 
cena 

[mil. Kč/min] 
Úprava PZZ (se závorami) 26,087 

Úprava PZZ (bez závor) 23,487 

Nové vozidlo (řady 841) 9,464 

Úprava PZZ (se závorami) + nové 

vozidlo (841) 
28,765 

Úprava PZZ (bez závor) + nové vozidlo 

(841) 
25,889 

Úprava PZZ (se závorami) + nové 

vozidlo (841) + zrušení zastávky 
26,543 

Úprava PZZ (bez závor) + nové vozidlo 

(841) + zrušení zastávky 
23,889 

Tabulka 9 Souhrn nákladů na úsporu času 

 

V tabulce Tabulka 9 můžeme vidět, že výrazně úspornější varianta je možnost 

výměny vozového parku. Ceny úprav infrastruktury jsou pak srovnatelné v rozpětí 23–

26 milionů korun za každou ušetřenou minutu.  
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Při porovnání tabulky s Tabulka 8 je patrný fakt, že řešení s nejvyšší úsporou času 

je nicméně řešením nejdražším a nabízí se zde otázka, jestli by taková investice 

do lokální trati dávala z ekonomického hlediska smysl.  

Jako pravděpodobně nejlepší varianta se tak jeví možnost, kterou částečně nabízí 

i Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, tedy pouze částečnou rekonstrukci PZZ 

a k této variantě přidat obnovu vozového parku. Tato varianta v kombinaci se zrušením 

zastávky Roudnice n.L. – Bezděkov nabízí časovou úsporu ve výši 9 minut, v případě 

samotného vozového parku 54,4. Pokud by došlo k částečné rekonstrukci PZZ 

zejména v oblasti města Roudnice n.L., pak by došlo k časové úspoře přibližně šesti 

až sedmi minut, což je dostatečný čas pro obrat soupravy na obou koncích linky U21. 

Při pohledu do Tabulka 5 tak navrhuji odstranění pouze přejezdů, kde je rychlost 

v současné době v rozpětí 10 – 20 km.h-1 s výjimkou PZS P2549, který leží v těsné 

blízkosti zastávky Kleneč, kde je kvůli této zastávce rychlostní propad nezbytný, pak 

vychází na rekonstrukci pouhých pět kusů PZZ. Tím se cena za ušetřenou minutu sníží 

na 21,857 mil. Kč/min. v případě vybudování PZZ se závorami, případně 

na 20,429 mil. Kč/min.  
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7. Závěr 

V práci jsem nejprve s využitím příslušných zdrojů dat zhodnotil možnosti 

přepravy v okolí trati 096, vymezil si, jaké jsou přepravní vztahy a možnosti cestování 

v dané lokalitě a za jakým účelem je možné cestovat po dané lince. Její výhody 

a nevýhody oproti autobusové dopravě a především IAD. Dále jsem zaznamenal 

technický stav, v jakém se současná trať 096 a linka U21 nachází jak z hlediska 

infrastruktury, tak z hlediska vozidlové části linky. V rámci této úvodní části bylo 

konstatováno, že infrastruktura trati 096 je morálně zastaralá a ideální by byla celková 

rekonstrukce trati.  

V rámci úvodu došlo ke zjištění, že současná jízdní doba bez času potřebného 

pro obrat je 60 minut. Tento stav tak neumožňuje zavedení hodinového taktu, čímž 

se tak dle Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje jedná o jedinou linku v kraji, 

kde nebyl taktový grafikon zaveden, a tím zajištění pravidelnosti a stálosti odjezdů 

a příjezdů spoje. Dalším důvodem pro zavedení taktového grafikonu jsou navazující 

přípoje v ŽST Roudnice n. L. směrem do Prahy, kde se však předpokládá využití 

linkových autobusů nebo IAD, případně směrem do Lovosic a Ústí nad Labem, kde 

nabídka spojení autobusovou dopravou nebo IAD nepokryje možnost takového 

cestování z hlediska času příjezdu do cílové destinace. K tomu, aby mohlo dojít 

k zavedení hodinového taktu v případě špičky, respektive dvouhodinového taktu musí 

dojít k jistým úpravám. Pro stanovení cílového času příjezdu a odjezdu vlaků byl 

vytvořen Obrázek 8 znázorňující časy příjezdů a odjezdů osobních a spěšných vlaků, 

kde byl vybrán ideální čas pro příjezd a odjezd vlaků linky U21. Na základě tohoto času 

byl stanoven mezní čas jízdní doby, kdy jsem předpokládal čas pro obrat soupravy dvě 

minuty v zastávce Bříza-obec a 4 minuty v ŽST Roudnice n. L. Tento čas 

z technologického hlediska není optimální, nicméně již v současném jízdním řádu je 

běžný, byť bez zachování pravidelného taktu. Maximální jízdní doba vlaku 

z Roudnice n. L. do zastávky Bříza-obec a zpět tak byla určena na 54 minut. Možností 

časové úspory se v současné době nabízí několik. V této diplomové práci jsem navrhl 

možnost kompletní rekonstrukce trati 096. V dnešní praxi je dále obvyklá pouze dílčí 

rekonstrukce například zabezpečovacího zařízení. K největším traťovým propadům 

pak dochází zejména v případě úrovňového křížení železniční a silniční dopravy – 

přejezdy. Těm jsem se věnoval v dalších kapitolách. Další možností bylo nahrazení 

současného vozového parku za modernější a dynamičtější vozidlo. Jako poslední 
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variantu jsem navrhl zrušení nejméně vytížené zastávky. Tento návrh nabízí také Plán 

dopravní obslužnosti Ústeckého kraje.  

Vzhledem k požadavkům na celkovou rekonstrukci a nutnou analýzu CBA jsem 

však vyjádřil předpoklad, že vzhledem k velikosti obsluhovaných obcí, počtu 

cestujících a celkovému potenciálu trati, by tato analýza vyšla negativně, čímž jsem 

tuto variantu vyloučil. 

Další možnou variantou pro zkrácení jízdní doby je odstranění rychlostních 

propadů pomocí vytipovaných přejezdů. Na trati 096 o délce přibližně 16 km se 

v současné době nachází 23 PZZ, z nichž 21 je zabezpečeno výstražnými kříži, vlivem 

čehož dochází k nucenému snížení rychlosti. V návrhu na zkrácení jízdní doby jsem 

u devíti kusů PZZ změnil úroveň na zabezpečení z výstražných křížů na PZS 

3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.3. Vzhledem ke změně legislativy v průběhu psaní 

této práce došlo ke schválení možnosti rušení přejezdů při dodržení specifických 

podmínek. U dalších šesti kusů PZZ tak bylo možné navrhnout zrušení bez nutnosti 

náhrady za nové PZZ. U zbývajících osmi přejezdů by neměla změna technologie 

zabezpečení technologický význam, proto jsem tyto přejezdy zachoval na současné 

úrovni zabezpečení. Po provedení konstrukce GVD takto navrženého řešení jsem 

došel k poznatku, že změnou technologie zabezpečení přejezdů je možné docílit 

časové úspory ve výši 6,9 minuty. Takto vysoká časová úspora je vzhledem 

k maximální traťové rychlosti 60 km.h-1 nezávislá na samotné technologii přejezdu 

(použití PZS se závorami nebo bez). Cena rekonstrukce v takovém rozsahu však 

dosahuje částky přibližně 180 mil. Kč v případě komplexního osazení všech nově 

budovaných přejezdů se závorami. Cena jedné ušetřené minuty pak dosahuje částky 

26,087 mil. Kč/min. V případě použití PZS bez závor byla tato částka stanovena 

na 162 mil. Kč. Cena jedné zkrácené minuty by tak vyšla na 23,478 mil. Kč.  

V případě obměny vozového parku bylo nejprve potřeba rozmyslet, jaký typ 

vozidla zde použít. Nabídka je dnes velice široká, nabízí se buď souprava tvořená 

lokomotivou a taženými vagony, případně ucelená motorová jednotka. Vzhledem 

k tomu, že trať 096 je neelektrifikovaná, bylo nutné vybírat pouze z vlaků s nezávislou 

trakcí. Vzhledem k tomu, že je dnes provozovaná motorová jednotka řady 809, jejíž 

kapacita je přibližně 90 míst, což je kapacita plně dostačující, jsem z výběru hned 

na začátku vyřadil možnost lokomotivy a tažených vagonů. Na výběr tak zůstaly 

motorové jednotky, kde jsem vybíral z aktuálně provozovaných motorových jednotek 
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řady 844 a 841, které jsou na území České republiky dobře známy. Dále jsem vybíral 

z variant ekologičtějších jednotek, z nichž jedna je poháněna elektrickým pohonem 

formou dobíjecích baterií a druhá pomocí vodíku. Tyto dvě možnosti se však záhy 

ukázaly jako nejméně vhodné. Jednotka poháněná bateriemi má příliš vysokou 

hmotnost, kapacitu a cenu. Baterie by se navíc nestačily nabít během čekací doby 

v ŽST Roudnice n. L., a tak by bylo nutné zakoupit dvě takové jednotky. Jednotka na 

vodík by více vyhovovala požadavkům dané trati a linky, nicméně zásobování vodíkem 

je v tuto chvíli velice komplikované a pořizovací cena takové jednotky je astronomická. 

V konstrukci GVD navíc vycházely všechny navržené jednotky s obdobnou výší 

časové úspory. Nejlépe však vyšla motorová jednotka výrobce Stadler RegioShuttle 

RS1. Náhradou současné jednotky řady 809 za jednotku řady 841 došlo k úspoře 5,6 

minuty. Z hlediska technologie a dlouhodobého využití takové úspory v GVD je tento 

čas nedostatečný, respektive čas pro obrat soupravy v ŽST Roudnice n. L. by byl 

pouze 3,3 minuty, v zastávce Bříza-obec pak 2,3 minuty. Tohoto času je dosahováno 

u některých spojů již v současném GVD a z hlediska dlouhodobé udržitelnosti 

pravidelného jízdního řádu není dostatečný. Cena motorové jednotky řady Stadler RS1 

byla stanovena na 53 milionů korun. Ušetřená minuta tak vychází na částku 

9,464 mil. Kč/min. 

Poslední navrženou možností je pak kombinace obou výše zmíněných řešení. 

Při zachování rekonstrukce všech devíti PZS a koupě nové motorové jednotky řady 

841 vyšla časová úspora ve výši 8,1 minuty. Cena ušetřené minuty při této úrovni 

optimalizace vychází na částku 26,543 mil. Kč/min v případě použití PZS se závorami. 

V případě použití PZS bez závor je cena ušetřené minuty ve výši 25,889 mil. Kč/min. 

Při zrušení zastávky Roudnice n. L. – Bezděkov, kterou navrhuje Plán dopravní 

obslužnosti Ústeckého kraje vychází časová úspora jízdní doby na 9 minut. Cena 

ušetřené minuty pak při použití PZS se závorami vychází na částku 26,543 mil. Kč/min. 

V případě použití PZS bez závor je tato cena 23,889 mil. Kč/min.  

Z hlediska ekonomiky a volby ekonomicky nejlevnějšího řešení se jeví jako 

nejlepší varianta s pouhou výměnou vozového parku. Z hlediska vyšší efektivity 

a možnosti redukce potenciálního zpoždění bych však zachoval variantu obměny 

vozového parku s průběžným zvyšováním úrovně zabezpečení přejezdů. V takovém 

případě by však muselo dojít ke koordinaci objednatele veřejné dopravy, tedy 

Ústeckého kraje společně s dopravcem, kterým je v současné době společnost České 
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dráhy, a.s., a dále ke koordinaci správce dopravní infrastruktury, kterým je Správa 

železnic, státní organizace.  

Jak dokazují výsledky konstrukce GVD, „vyjezdit“ nový jízdní řád je možné při 

výběru kterékoliv výše zmíněné varianty. Ke zvýšení jízdního komfortu pro cestující 

a tím i možnost nárůstu počtu cestujících, který v posledním období mírně klesá, 

doporučuji obměnu vozového parku. Jednotka řady 841 dnes nabízí nízkopodlažní 

vstup umožňující jednodušší a pohodlnější cestování osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace, rodiny s kočárky či cyklisty, klimatizaci, zásuvky na 230 V, 

vakuové WC a možnost Wi-Fi připojení. Z hlediska zvýšení bezpečnosti 

a efektivnějšího zkrácení jízdní doby však navrhuji zvýšení úrovně zabezpečení 

na alespoň té části přejezdů, kde je denně relativně vysoká četnost silniční dopravy.  

Výsledkem diplomové práce je tak návrh na odjezd ze stanice Roudnice n. L. 

v čas X:02, tedy po příjezdu jak osobních vlaků linky U4 ze stanice Ústí n. L., tak po 

příjezdu rychlíků R20 z Prahy. Stejně tak v opačném směru, kdy navrhuji příjezd 

do Roudnice n. L. v čase X:58, tedy před odjezdem osobního vlaku linky U4 směrem 

z Prahy do Ústí n. L. a rychlíkem linky R20 v opačném směru. Přestupní vazby 

v Roudnici n. L. jsou tak zajištěny. Návrhem navíc dojde ke zkrácení jízdní doby 

a zvýšení komfortu cestování vlivem nového vozidla, což by jednak mělo zachovat 

přízeň současných pravidelných cestujících, zároveň však předpokládám nárůst zájmu 

cestujících, kteří dodnes volili jiný způsob dopravy. Z hlediska celkového provozu 

došlo v mém návrhu k navýšení počtu spojů o jeden pár z původních dvanácti párů 

denně na budoucích třináct. Předpokládám tak v časech ranní (od pěti do devíti hodin 

ráno) a odpolední (od třinácti do osmnácti hodin) špičky hodinový taktový interval. 

V sedlových časech pak předpokládám prodloužení taktu na dvouhodinový 

při zachování stejných časů příjezdů a odjezdů vlaků ze ŽST Roudnice n. L. a Bříza-

obec tak, aby cestující odjížděl vždy ve stejný čas. Toto navýšení počtu spojů však 

nepovede ke zvýšení potřebného počtu jednotek. Předpokládám tak zachování 

současného stavu, kdy jedna motorová jednotka jezdí stejnou trasu, kterou dokáže 

ujet do jedné hodiny. Zálohy vlaku v tomto případě nepředpokládám. Z hlediska 

zadání diplomové práce byl dle mého názoru cíl práce splněn. Jedná se však pouze 

o teoretickou část, kdy předpokládám, že provozovatel vlakové dopravy je zároveň 

objednatel této dopravy a zároveň správcem infrastruktury. V praxi je však 

objednatelem dopravy, který zároveň určuje podmínky kvality vozidel. Na dopravci 
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záleží, jak se s těmito požadavky popasuje a při jakých nákladech bude ochoten tyto 

podmínky plnit. Správce infrastruktury pak musí mít dostatečnou motivaci pro takto 

rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci. Tato kritéria vidím jako nejvíce riziková. Bohužel 

z hlediska zrychlení dopravy nestačí pouze náhrada současného vozového parku 

či částečná rekonstrukce vybraných přejezdů. Pokud bude rozhodnuto o rekonstrukci, 

je potřeba v těchto úpravách postupovat koordinovaně.   

Pro úplné zvýšení jízdního komfortu bych závěrem navrhl komplexní rekonstrukci 

celé trati, vybudování zázemí pro cestující na všech zastávkách trati 096, použití 

bezstykové koleje, v dopravně Straškov změnu přestavníků na samovratné a tím 

ušetření provozních nákladů za výpravčího a výhybkáře. Těmito opatřeními by tak 

mohlo dojít k dalšímu přilákání potenciálních cestujících, nicméně náklady na takto 

rozsáhlou rekonstrukci v porovnání s CBA analýzou pravděpodobně nikdy nevyjdou 

kladně. 
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