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Potenciál železniční dopravy

Železnice má značné energetické a ekonomické přednosti.

V nákladní dopravě je potřebné k přepravě 1 t zboží na 100 km:

- na silnici cca 2,5 litrů nafty za 60 Kč

- na řece cca 1,5 litrů nafty za 22 Kč (osvobozeno od spotřební daně)

- na železnici cca 0,8 litrů nafty za  20 Kč

- na železnici cca 3 kWh elektrické energie (110 kV) za 7 Kč

Přesto je podíl železnice na celkových přepravních výkonech malý, 

v ČR činí:

- v nákladní dopravě 24 %

- v osobní dopravě 6 % 
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Realita

=> silnice jsou přetíženy

=> potenciál železnic není využit

Důsledky:

 společnost nevyužívá výhody železnice 

(nízká spotřeba energie, nezávislost na kapalných palivech, vysoká 

výkonnost, vlídnost k životnímu prostředí, …)

 železnice ne pracuje tak hospodárně, jak by mohla

(vysoké fixní náklady nejsou vyváženy náležitě silnými přepravními 

výkony)
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Polarizace železniční sítě (SŽDC, 2007)

délka doprava traťový tok

kategorie tratě km % hrtkm % hrt/den

Evropská 2 556 27,1 51 773 000 000 82,9 55 494

celostátní 3 705 39,3 9 413 000 000 15,1 6 961

regionální 3 160 33,5 1 300 000 000 2,1 1 127

celkem 9 421 100 62 486 000 000 100 18 172
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Příčiny

 Jednou z příčin nízké atraktivnosti a vysokých nákladů železniční 

dopravy je národní orientace, která ji v průběhu dvacátého století ve 

srovnání s jinými druhy dopravy postavila do nevýhodné pozice. 
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Snaha armády zabránit vniknutí cizích lokomotiv na

území státu byla jednou z příčin nejednotnosti elektrizace

25 kV / 50 Hz

15 kV / 16,7 Hz

3000 V DC

1500 V DC

750 V DC

„ jiný systém zvolený má tedy pro náš stát i význam strategický, poněvadž ztíží 

nepříteli ihned svými lokomotivami přejíti do území cizího“

(Ministerstvo železnic, 1924)
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Nejednotnost vlakových zabezpečovačů 
na evropských železnicích

LS



Strana 8 Siemens, s.r.o.Jiří Pohl

Není snadné umístit na vozidle snímače pro 24 typů 

vlakových zabezpečovačů zavedených v Evropě  
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V porovnání se železnicí je evropská silniční síť 
mnohem jednodušeji použitelná
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Protipólem složitosti železniční infrastruktury 

je volnost vodních dopravních cest…

Zdroj: Shutterstock
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… a volnost i mezinárodní disciplína při 
využívání vzdušných dopravních cest.

Zdroj: Shutterstock
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Příčiny nízkého využití potenciálu 
evropských železnic

Jednou příčinou stagnace železnic v průběhu 20. století bylo 

státní (teritoriálně omezené a unikátní) pojetí železnice:

 vazba na ohraničené území,

 uzavřený a navzájem propojený provoz dráhy (dopravní cesty) a dopravy, 

 slabé působení podnikatelských principů (chybějící motivace a konkurence), 

 omezené zdroje financování (jen státní prostředky), 

 omezená mezinárodní technická jednotnost, 

 nízké nároky na dodavatelský průmysl(chybějící motivace a konkurence),

 pomalá dynamika technického růstu. 

Důsledek:

 Rozvoj železnic postupoval pomaleji, než rozvoj silniční, letecké a vodní dopravy, 

které tak silné národní pojetí a tak silné vazby na stát neměly.
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Reforma evropských železnic

Cíl dopravní politiky EU: více a lépe využít potenciál železnic

Oslabení přímého (operativního) působení státu:

a) v oblasti řízení a provozování dopravy, 

b) v oblasti finančních zdrojů (příliv nestátního kapitálu),

c) v oblasti teritoriálního působení (regionalizace, internacionalizace, …).

Metody:

- oddělení provozu dráhy od provozu dopravy,

- liberalizace přístupu na dopravní cestu (za poplatek),

- rozdělení dopravců (nákladní, osobní regionální, osobní dálková, …),

Posílení manažerské role státu:

a) vytvoření pravidel pro fungování dopravy na bázi normálních podnikatelských aktivit,

b) harmonizace podmínek jednotlivých druhů doprav,

c) definování technických požadavků (bezpečnostně relevantních), odborný technický 

dozor
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Technická jednotnost

Jednotlivé dílčí systémy (subsystémy) železnice musí být (zejména z důvodu 

bezpečnostních) technicky způsobilé a z důvodu společného provozu technicky 

jednotné. 

Technická způsobilost a technická jednotnost byla ve 20. století řešena na státní úrovni

(zákony, normy) a jen omezeně byla aplikována na evropské úrovni (osobní vozy, 

nákladní vozy, …). V Evropě byla definována zejména ve vyhláškách Mezinárodního 

železničního svazu (UIC).

Nedůslednost v mezinárodním pojetí technické jednotnosti a technické způsobilosti 

železnic se stala jednou z příčin poklesu podílu železnice na mezistátní přepravě. 

V oblasti vodní, letecké či silniční dopravy je (k jejich prospěchu) nadnárodní technická 

jednotnost na výrazně vyšší úrovni, než na železnici.
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Interoperabilita

Interoperabilitou se rozumí technická, technologická a provozní propojenost

evropského železničního systému.

Příslušné požadavky jsou uvedeny v ustanoveních

„Technických specifikací pro interoperabilitu“ 

(Technical Specification for Interoperability - TSI)

Zaváděním interoperability řeší evropské železnice až na počátku 21. století podobné 

principy, jaké již silniční, letecká a vodní doprava zavedly mnohem dříve a dnes jsou 

pro ně úplnou samozřejmostí.
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Systematika evropských železnic

Evropský železniční systém: 

 Evropský konvenční železniční systém (CR),

 Evropský vysokorychlostní železniční systém (HS).
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Subsystémy

Železniční systémy jsou složeny ze subsystémů:

oblast strukturální:

 infrastruktura (INS),

 energetika (ENE),

 řízení a zabezpečení (CCS),

 kolejová vozidla (RST).

oblast provozní:

 údržba (MN),

 provoz (OPE),

 osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM),

 hluk (noise),

 bezpečnost v tunelech (SRT). 
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TSI

Cíle TSI:

 bezpečnost,

 spolehlivost,

 ochrana zdraví,

 ochrana životního prostředí,

 technická kompatibilita.
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Motivace

Důvody k respektování TSI:

a) povinnost,

b) vytváření a transfer know – how,

c) ekonomika.
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Vytváření a transfer know – how

 Příklady:

Česká republika nemusí nákladně vyvíjet vlakový zabezpečovač 

pro generační náhradu systému LS, ale má možnost využívat a tvořivě 

rozvíjet nejmodernější a přitom osvědčený systém ETCS podle TSI 

CCS.

Česká republika nemusí zkoumat a vyhledávat základní principy 

vysokorychlostní dopravy, ale má možnost projektovat  a ve svých 

podmínkách aplikovat vysokorychlostní železnice podle zásad 

podrobně popsaných v TSI HS INS.    
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Ekonomika

Potenciál ekonomických přínosů TSI:

1) nadnárodní tvorba hodnot,

2) nadnárodní užití hodnot.
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1) Ekonomika – tvorba hodnot

Příklad efektu nadnárodní tvorby hodnot – kolejové vozidlo:

jednorázové náklady na vývoj, výrobu a zkoušky … K = 300 mil. Kč

kusové výrobní náklady ……………………………… V = 50 mil. Kč

a) cena při sérii N = 30 kusů (národní trh):

C = K / N + V = 300 / 30 + 50 = 10 + 50 = 60 mil. Kč

b) cena při sérii N = 300 kusů (nadnárodní trh):

C´ = K / N´ + V = 300 / 300 + 50 = 1 + 50 = 51 mil. Kč 

úspora: 60 – 51 = 9 mil. Kč
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2) Ekonomika – užití hodnot

Příklad efektu nadnárodního využití hodnot – kolejové vozidlo:

Cena …………………………………………………. C = 100 000 000 Kč

Životnost …………………………………………….. T = 30 let

a) národní provoz

denní běh ……………………………………………. L = 500 km

měrné odpisové náklady 

o = C / (T . 365 . L) = 100 000 000 / (30 . 365 . 500) = 18 Kč / km

b) nadnárodní provoz

denní běh..…………………………………………… L´ = 800 km

měrné odpisové náklady 

o´ = C / (T . 365 . L´) = 100 000 000 / (30 . 365 . 500) = 11 Kč / km

úspora: 18 – 11 = 5 Kč/km 
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Nyní pořizovaná vozidla budou sloužit ještě 

v roce 2041

Stav

techniky

1800 1900 2000 2050

původní tratě

původní vozidla

nová vozidla

nové tratě

minulost současnost budoucnost

aktuální

technická

úroveň

Vozidla je nutno řešit nikoliv jen pro 

současné provozní podmínky, ale pro 

výhled dalších zhruba třiceti let
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Soulad vozidel a infrastruktury

Realita:

- již více než 10 let jsou v České republice k dispozici modernizované tratě s rychlostí 

160 km/h,

- jejich potenciál není využit, jízdní řád (systémové jízdní doby) je stále ještě limitován 

vozidly (lokomotivami i osobními vozy) na hodnotu 140 km/h.

Řešení:

- nikoliv pořízení vozidel odpovídajících potřebám roku 2001 až 2011 (rychlost 160 

km/h), ale potřebám let 2011 až 2041 (rychlost 230 km/h). 

- k využití vyšších rychlostí bude příležitost jak v ČR (instalace ETCS, modernizace 

tratí, výstavba nových tratí), tak i v okolních zemích.
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Úkoly EU pro železnice v České republice

Bílá kniha – plán jednotného dopravního prostoru (28.3.2011):

- odstranit závislost dopravního systému na ropě 

(v současnosti v EU 96 % energie pro dopravu pokrývá ropa),

- zvýšit podíl železnice v nákladní dopravě – do roku 2030 převzít ze silnice 30 % 

přeprav na vzdálenost nad 300 km,

- zvýšit podíl železnice v osobní dopravě – do roku 2030 ztrojnásobit současnou 

vysokorychlostní železniční síť a zapojit do ni všechny členské státy

Toto je Česká republika povinna splnit již za 19 let.

Není na co čekat, je potřebné budovat potřebnou infrastrukturu a park vozidel.
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Silnice potřebují odlehčit od nákladní dopravy

Moderní interoperabilní panevropské lokomotivy přebírají ze silnic a dálnic 

dopravu kontejnerů z Rotterdamu, Hamburgu a Brém do vnitrozemí. 
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Interoperabilní lokomotivy odlehčují silnice a dálnice

Po 31 letech (T 478.4086 – 1980) opět v ČR 

nová traťová motorová lokomotiva
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Příklad interoprabilního vozidla pro regionální 

dopravu: Desiro ML (Belgie, Německo, Rakousko)

SNCB provozují dopravu na sítí 6 500 km tratí (2/3 ve srovnání s ČR). 

 Rozhodly se v průběhu let 2011 až 2015 vyřadit dosud provozovaná vozidla a místo 

nich  nakupují 305 třídílných elektrických jednotek Desiro ML. 

 Vozidla budou financována převážně z úspor provozních nákladů, zejména energie.
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Koncepce bezbariérových trakčních jednotek s elektrickou výzbrojí 

na střeše a s pohonem a rekuperačním brzděním 2/3 dvojkolí

Vysoké (prakticky 100 %) využití půdorysné plochy k přepravě cestujících

„v přízemí cestující, na střeše technická zařízení“

 hmotnost na sedadlo jen 0,5 t při vysoké úrovni kultury cestovaní
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Struktura nákladů vlakové dopravy

Struktura nákladů vlakové dopravy je výrazně odlišná u moderních vozidel (lehká 

ucelená jednotka) a u starších vozidel v nevhodné struktuře (těžká lokomotiva a 

vozy):

Moderní vozidla se vyznačují:

- nutností splácet investici do nové techniky,

- nízkou spotřebou energie,

- nižšími náklady na údržbu,

- nižšími náklady na dopravní cestu,

- nižšími režijními náklady.

Starší vozidla se vyznačují:

- již odepsanými investicemi,

- vyšší spotřebou energie,

- vyššími náklady na údržbu,

- vyššími náklady na dopravní cestu,

- vyššími režijními náklady.
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Náhrada lokomotivy plus 3 vozů moderní elektrickou trakční 

jednotkou: pokles spotřeby energie na 37 % současné hodnoty
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Snížení nákladů vlakové dopravy

Náklady na místo a kilometr (Kč)
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Moderní lehká ucelená jednotka

(nižší hmotnost a vyšší operabilita 

snižují provozní náklady)

Starší těžká lokomotiva s vozy

(převažují vysoké náklady na 

energii, dopravní cestu, posun při 

obratech a údržbu)

Účelně řešená nová moderní vozidla jsou nástrojem 

ke snížení nákladů a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy
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Disponibilita 99 % již od počátku provozu 
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Nastupte a užívejte si

Pohodlí i pro každodenní cesty
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Dvě fáze: 1. modernizace tratí

2. nové vysokorychlostní tratě
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Důvod stavby nových tratí

1. Posílení kapacity dopravní cesty na příměstských tratích, přetížených souběhem 

dálkové i regionální osobní a nákladní dopravy,

2. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek v rámci státu

3. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek v rámci Evropy

4. Nabídka rychlé dopravy osob a kusových zásilek mezi Evropou a Asií

Jakkoliv je přetížení příměstských úseků (1) iniciátorem zahájení stavby nových 

vysokorychlostních tratí, je účelné volit jejich parametry a trasy tak, aby mohly v 

budoucích letech mohly plnit úlohu v postupně vznikající síti vysokorychlostních 

železnic (2 až 4). 
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Parametry vysokorychlostních tratí

Parametry tratí podle TSI HS INS (kategorie I. - novostavby)

kategorie trati I. I.
traťová rychlost km/h 300 350

jízdní dráha pevná štěrkové lože
vzdálenost os kolejí podle TSI HS INS mm 4 200 4 500
stavební převýšení mm 180 180
nedostatek převýšení mm 150 80
min. poloměr oblouku m 3 220 5 600
nejvyšší trvalý sklon (delší než 6 km) ‰ 25 25
maximální sklon (kratší než 6 km) ‰ 35 35
napájecí napětí kV 25 25
maximální přípustná délka tunelu pro vozidla kategorie A podle TSI 
SRT km 5 5
maximální přípustná délka tunelu pro vozidla kategorie B podle TSI 
SRT km 20 20
radiová síť GSM-R GSM-R

vlakový zabezpečovač ETCS level 2 ETCS level 2
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Parametry vysokorychlostních vozidel

Vozidla třídy 1 podle TSI HS RST:

Kolejová vozidla jezdící rychlostí 250 až 350 km/h: 

 ucelené jednotky s distribuovaným pohonem, limit hmotnosti na dvojkolí 17 t

Vozidla třídy 2 podle TSI HS RST:

Kolejová vozidla jezdící rychlostí 190 až 249 km/h: 

 samostatné vozy a ucelené netrakční jednotky s lokomotivou, limit hmotnosti na 

dvojkolí 22,5 t do 230 km/h, 

 ucelené trakční jednotky, limit hmotnosti na dvojkolí 18 t do 249 km/h

Vysokorychlostní vozidla podle TSI HS RST mohou využívat vysokorychlostní síť 

podle TSI HS INS i konvenční síť podle TSI CR INS

Konvenční vozidla podle TSI HS RST mohou využívat jen konvenční síť 

podle TSI CR INS 
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EC/IC vlaky pro rychlost 200 až 230 km/h: lokomotivu ano, ale ne 

se samostatnými vozy =>  netrakční jednotky

Náhrada tradičního UIC 

mezivozového rozhraní s 

pryžovými návalky dokonale 

utěsněným přechodem:

- tlakotěsnost,

- volná průchodnost,

- ticho,

- čistota (bezprašnost),

- zamezení úniku tepla/chladu,

- využití prostoru.

K tomu přínos elektrického 

propojení:

- redundance sítí 24 V DC a 3 

AC 400 V, 50 Hz,

- diagnostika,

- informační systémy, 

- rezervační systémy.
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Rychlost 230 km/h (22,5 t): 
Lokomotiva plus netrakční jednotka
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Čas strávený cestováním lze využít 
k práci či k odpočinku
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Nejen vyšší výkon, ale především 
nižší jízdní odpor
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tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW jízdní odpor - konvenční vozy s lokomotivou

tažná síla - lokomotiva  6,4 MW jízdní odpor - netrakční jednotka s lokomotivou

Snížení Cx na polovinu: spotřeba energie aerodynamického vlaku při rychlosti 230 km/h

je zhruba stejná, jako spotřeba energie tradičního (hranatého) vlaku jedoucího rychlostí 160 km/h.
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Rychlost 249 km/h (18 t): 
Elektrická jednotka DB ICx
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Elektrická jednotka ICx
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Trakční mechanika vysokých rychlostí

 Jízdní odpor rychle jedoucího vlaku je tvořen zejména jeho aerodynamickým 

odporem (w = a + c.v2)

 Výkon je dán součinem síly (jízdního odporu) a rychlosti a roste tedy se třetí 

mocninou rychlosti (P = k . v3)

 Avšak pro zdvojnásobení rychlosti (například ze 160 na 320 km/h) je nereálné opatřit 

vozidla osmkrát výkonnějším trakčním pohonem. 

je nutností zabývat se aerodynamikou a výrazně snížit odpor vozidla (nikoliv 

osmkrát vyšší výkon, ale cca dvakrát vyšší výkon v kombinaci se čtyřikrát 

příznivějším aerodynamickým tvarem),

doprovodný, ale mimořádně cenný efekt: nízká energetická náročnost 

vysokorychlostní železniční dopravy.
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Rychlost 350 km/h (17 t): 
Elektrická jednotka RENFE Velaro E
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Elektrická jednotka Velaro E
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Provoz vozidel na smíšené (HS a CR) síti

Základní výhoda vysokorychlostních železnic:

 HS vozidla mohou využívat nejen HS,ale i CR síť (k nájezdu a dojezdu na HS 

trať). 

 Tato skutečnost vedla útlumu monorailů ve prospěch HS železnic.

HS vozidla jezdí po HS i CR tratích

Celková ujetá dráha:

L = LHS + LCR

Celkový čas jízdy:

T = THS + TCR = LHS/vHS + LCR/vCR

 Rozhodujícím faktorem pro volbu vozidel je vzájemný poměr délky jízdy na HS a 

CR tratích (LHS : LCR) 
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HS vozidla třídy 1 a třídy 2

Směrné cenové relace:

- HS vozidla třídy 1 (300 až 350 km/h) pro EC/IC vlaky: cca 1,8 mil. Kč/sedadlo,

- HS vozidla třídy 2 (230 až 249 km/h) pro EC/IC vlaky: cca 1 mil.Kč na sedadlo,

- CR vozidla (160 až 189 km/h) pro IR vlaky: cca 0,9 mil Kč/sedadlo.

LHS > LCR … orientace na HS vozidla třídy 1

1) efekt zkrácení celkové jízdní doby rychlejší jízdou po HS trati je znatelný,

2) vyšší denní běh vyváží vyšší cenu HS vozidla

LHS < LCR … orientace na HS vozidla třídy 2

1) efekt zkrácení celkové jízdní doby rychlejší jízdou po HS trati není znatelný,

2) vyšší denní běh nevyváží vyšší cenu HS vozidla

CR vozidla se na HS tratích nevyplatí používat:

1) nejsou zásadně levnější než vozidla třídy 2,

2) Zdražují výstavbu HS tratí (větší vzdálenost os kolejí, menší stavební převýšení –

větší poloměry oblouků, více výhyben)
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Ekonomika provozu vozidel
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Trakční charakteristika, jízdní odpory 
a spotřeba energie

 Důsledek: aerodynamicky řešená vysokorychlostní jednotka jedoucí rychlostí 270 

km/h má zhruba stejnou spotřebu energie, jako tradiční vlak jedoucí rychlostí 160 

km/h.
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tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW jízdní odpor - konvenční vlak

tažná síla - vysokorychlostní jednotka 8,8 MW jízdní odpor - vysokorychlostní jednotka

 Spotřeba energie je 

úměrná tažné síle, tedy 

jízdnímu odporu.

 Jízdní odpor nestoupá 

vlivem lepší 

aerodynamiky u 

vysokorychlostních 

vozidel s rostoucí 

rychlostí tak strmě, 

jako u vozidel 

konvenčních. Pro 

rychlost 350 km/h 

postačuje měrný výkon 

20 kW/t.
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Velaro UK Eurostar – 16 vozů, 400 m

Paříž –Londýn: rychleji než letadlo



Strana 57 Siemens, s.r.o.Jiří Pohl

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

30

50

70

90

110

130

150

tě
ž
b

a
, 
s
p

o
tř

e
b

a
 (

M
b

/d
e
n

)

c
e
n

a
 (

U
S

D
/b

a
re

l)
, 

z
á
s
o

b
y
 (

d
n

y
)

cena (USD/b) komerční zásoba (dny)

těžba (Mb/den) spotřeba (Mb/den)

Cena ropy roste…



Strana 58 Siemens, s.r.o.Jiří Pohl

NDN

Cestování po Evropě na vzdálenost kolem 1 000 km: 

elektrická HS železnice je časem zhruba 4 hodiny schopna nahradit letadlo i automobil.

Ale jak nahradit letadlo na větší vzdálenosti?

Cestování Evropa – Asie:

Princip NDN (noc den noc)

16 vozová elektrická jednotka konformní s TSI HS RST (400 m, 900  t, 18 MW) 

hotelového typu (s ubytovacími a stravovací službami). 

Při cestovní rychlosti 250 km/h schopna během 36 hodin přepravit zhruba 500

cestujících na vzdálenost 9 000 km.

Charakteristiky:

 čas přesunu je srovnatelný s leteckou dopravou (včetně noci před a po cestě 

letadlem),

 využití denní doby k aktivní činnosti,

 udržitelný způsob dopravy (nezávislý na ropě).
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Vozidla pro neinteroperabilní tratě

Směrnice EU 57/2008

Výhody interoperability (bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana životního

prostředí, technická kompatibilita) jsou natolik zásadní, že je potřebné interoperabilitu

zavést na všech veřejných železnicích. 

Pro interoperabilní tratě mimo síť TEN T budou v TSI stanoveny mírnější požadavky.

Neinteroperabilní tratě – tratě bez vazby na železniční síť:

 jejich vozidla nepřecházejí na ostatní síť veřejných železnic (nejezdí na nich přímé 

osobní vlaky ani nákladní vlaky) ,

 jejich vozidla nezajíždějí na dopravní koleje ve stanicích veřejných železnic,

 jejich vozidla nevyužívají (například cestou k údržbě) síť veřejných železnic.
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Vozidla pro osobní dopravu 
na neinteroperabilní trati 

Možnosti:

a) Standardní železniční vozidla podle TSI CR

Běžný produkt, cena kolem 0,7 až 0,8 mil. Kč/sedadlo, bezpečné při překážkách na 

trati, pohodlné cestování, nevyžaduje úpravu trati,

a) Městská tramvajová vozidla

Běžný produkt, velmi vysoká cena - kolem 1 mil. Kč/sedadlo (tramvaj má řadu 

vlastností nezbytných pro pouliční provoz, které však ve volné krajině  nevyužije), 

méně bezpečné při překážkách na trati, méně pohodlné cestování, investice do 

elektrizace trati je nutností, 

c) Polní tramvaj

V současnosti komerčně neexistující produkt. Idea: vylehčené a zjednodušené 

železniční vozidlo, ale ne tak komplikované jako městská tramvaj (méně dveří, větší 

poloměr oblouku – méně podvozků, menší stoupavost, …). 

Podmínka: výhradně izolovaný provoz – vyloučen střet s tradičními železničními 

vozidly.    
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Neinteroperabilní tratě – provozování dráhy

Základní otázka: Může být rentabilní provozování dráhy s výhradně osobní dopravou? 

Poplatek za použití dopravní cesty:

Osobní vlak (sólo dvounápravový osobní vůz 25 t): 6 Kč/km

Nákladní vlak (lokomotiva se zátěží 200 t): 48 Kč/km

Roční  výnos z provozování osobní železniční dopravy na 10 km dlouhé vedlejší trati

s intervalem špička – sedlo 1 hodina /2 hodiny – 12 párů vlaků denně:

V = 365 . L . 2 . N . (S1 + S2 . m) = 365 . 10 . 2 . 12 . 6 = 525 600 Kč / rok

To jsou mzdové náklady 2 pracovníků s měsíční hrubou mzdou 17 000 Kč. 

Bez jakéhokoliv nářadí, materiálu, techniky, energií, dílenského zázemí, energií. 

Za tyto prostředky nelze zajistit řízení dopravního provozu a udržování

provozuschopnosti dráhy. 

=> k provozování dráhy je nákladní doprava je ekonomickou nutností
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Děkuji Vám za Vaši pozornost


