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Téma této diplomové práce je Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty. V teoretické
části je uvedena charakteristika motorové nafty, která je předmětem mezinárodní přepravy.
Teoretická část dále obsahuje platnou legislativu a činnosti, které předchází samotné
přepravě. V poslední kapitole teoretické části je uveden popis celého procesu mezinárodní
přepravy motorové nafty. Praktická část obsahuje návrhy optimalizace přepravy, provozní
a ekonomické posouzení.
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Seznam použitých zkratek
AAD

Administrative Accompanying Document (správní průvodní doklad)

ADN

Accord

européen

dangereuses

par

relatif

au

transport

international

voies

de

navigation

intérieures

de

marchandises
dohoda

(Evropská

o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních
cestách)
ADR

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

APTU

Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption
de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic international (Jednotné právní předpisy pro
prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných
technických

předpisů

pro

železniční

materiál

určený

k

používání

v mezinárodní dopravě)
ATMF

Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire
utilisé en trafic international (Jednotné právní předpisy pro technickou admisi
železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě)

CIM

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des marchandises (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní
železniční přepravě zboží)

CIV

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des voyageurs (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní
železniční přepravě osob)

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Úmluvy
o mezinárodní železniční přepravě)

CUI

Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic
international ferroviaire (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání
infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě)

CUV

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic
international ferroviaire (Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů
v mezinárodní železniční přepravě)

CÚ

celní úřad
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ČR

Česká republika

ČSN EN

Česká technická norma převzata z Evropské normy

DPH

daň z přidané hodnoty

DE

Deutschland (Německo)

EDI

Electronic Data Interchange (elektronická výměna dat)

EHK OSN

Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů

EMCS

Excise Movement and Control System (Elektronický systém pro přepravu
a sledování výrobků podléhajících spotřební dani)

EPD

Electronic Processing Data (elektronické zpracování dat)

EU

Evropská unie

GVD

Grafikon vlakové dopravy

INCOTERMS International Commercial Terms (Mezinárodní obchodní podmínky)
ISDL

Informační systém dopravy a logistiky

IZS

Integrovaný záchranný systém

MEŘO

methylester řepkového oleje

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí
vyvážejících ropu)

OTIF

Organisation

intergouvernementale

pour

les

Transports Internationaux

Ferroviaires (Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu)
REACH

Registration,

Evaluation,

Authorisation

and

Restriction

of

Chemicals

(Registrace, evaluace a autorizace chemických látek)
RID

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
Dangereuses (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)

SPP

Smluvní přepravní podmínky

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

TVZ

Tarif vozových zásilek

VSP

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů (AVV - Allgemeiner Vertrag
für die Verwendung von Güterwagen; GCU - General contract of use for
wagons; CUU - Contrat uniforme d´utilisation des wagons)

ŽPŘ

Železniční přepravní řád
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Úvod
Denně se na celém světě přepraví velké množství různého zboží. Musí se bezpečně
přepravit od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Velké riziko přináší přeprava nebezpečných
věcí, proto je předmětem této práce, jelikož patří k zajímavým tématům. V České republice
se uskutečňuje přeprava nebezpečných věcí především pozemními druhy dopravy a to
silniční a železniční dopravou.
Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní přepravu motorové nafty jako
nebezpečné věci v železniční dopravě. Ostatní nebezpečné věci se nepřepravují v takové
míře jako právě motorová nafta. Motorová nafta je v současnosti z hospodářského hlediska
nejdůležitějším motorovým palivem. Takové palivo je potřebné nejen v osobních
automobilech, ale také v nákladních automobilech a autobusech, dále v železniční a vodní
dopravě. Motorová nafta se také používá pro pohon motorů zemědělských strojů. Bez
motorové nafty by byl život složitější a v dnešní době společnost vyhledává prostředky,
kterými by si život ulehčila. Motorová nafta se vyrábí v rafinériích, ze kterých se dále
distribuuje ať už po České republice nebo do zahraničí. Motorová nafta se přepravuje ve
vnitrozemí prostřednictvím automobilových cisteren a železničních cisternových vozů. Pokud
se jedná o přepravu mezinárodní, přepravuje se větší množství motorové nafty pouze
v železničních cisternových vozech.
Cílem diplomové práce je analýza současného stavu mezinárodní železniční přepravy
motorové nafty, na jejímž základě bude navrženo takové řešení, z kterého vyplyne
z provozního hlediska zkrácení dodacích lhůt a z ekonomického hlediska snížení nákladů.
Dalším cílem je optimalizace a zefektivnění mezinárodní přepravy a všech činností s tím
spojených.
Pro každou přepravu nebezpečné věci je důležité znát vlastnosti daného zboží, které se
bude přepravovat. V této práci je uvedena charakteristika motorové nafty, jako jsou její
fyzikální a chemické vlastnosti. Přeprava nebezpečných věcí podléhá určitým legislativním
podmínkám, které se musí dodržovat.
Samotné přepravě motorové nafty předchází úkony na vlečce a činnosti týkající se nakládky
motorové nafty do železničních cisternových vozů. Motorová nafta se vyrábí v rafinérii
společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. v Litvínově. Tato práce je zaměřena na mezinárodní
přepravu motorové nafty z České republiky do Spolkové republiky Německo, konkrétně
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z Mostu nového nádraží do Cunnersdorfu bei Kamenz, kde příjemce motorovou naftu vyloží
a odešle prázdné vozy zpět. Přepravu zajišťuje na českém území soukromý dopravce
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a na německém území DB Schenker Rail AG.
Na základě znalostí současného stavu jsou uvedeny návrhy zkrácení dob některých činností,
návrh změny v pronajímání cisternových vozů a optimalizace přepravy. V následující části
jsou tyto návrhy ekonomicky vyhodnoceny. Vypočtené celkové náklady na přepravu jsou
porovnávány z hlediska poskytnutých cen za tunu od tří dopravců, z nichž je pro další
posouzení vybrán pouze jeden.
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1 Motorová nafta – základní vstupní údaje
Motorová nafta se začala používat jako motorové palivo na počátku 20. století, kdy
vynálezce, německého původu, Rudolf Christian Karl Diesel ji používal do vznětového
spalovacího motoru. Nejdříve se nafta používala jako střední ropný destilát s určitými
vlastnostmi, které byly dány zpracovanou ropou. Automobilový průmysl se ale neustále
rozvíjel a s tím i konstrukce spalovacích motorů, proto se ke zpracování ropy používaly stále
nové a další technologické postupy. Motorovou naftu v minulosti charakterizoval bod tuhnutí,
tedy jak se nafta chová za nízkých teplot. Nafta se rozlišovala na letní a zimní. Nebylo to ale
úplně dostačující, a tak se k základní charakteristice přidal ještě bod zákalu, což je určitá
teplota, kdy se začínají vylučovat první krystalky parafinů. Bod zákalu se udává jen u zimní
motorové nafty. Tento bod ale ještě nestačil, a tak byl nahrazen bodem filtrovatelnosti, což je
teplota, při které nafta ještě projde přes určité síto.

1.1 Výroba motorové nafty
Motorová nafta jako výsledný produkt se v současné době vyrábí z ropy v rafinériích
v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Předmětem dalších kapitol této práce je rafinérie
v Litvínově. Výroba motorové nafty je méně složitá než výroba automobilových benzínů.
Vyrábí se mísením ropných destilátů. Nejdříve se z ropy musí odstranit nežádoucí příměsi
(voda, soli) v odsolovacím zařízení. Dále se zpracovává za atmosférického tlaku destilací.
Voda se vrací zpět do odsolovacího zařízení. Destilací se rozdělí odsolená ropa na
uhlovodíkový plyn, frakce benzinu, petroleje, plynového oleje a lehkého topného oleje. Pro
výrobu motorové nafty se zpracovává petrolejová frakce katalyzovanou reakcí s cílem
odstranit sirné a dusíkaté sloučeniny. Tato fáze se nazývá hydrogenační rafinace, jejímž
výsledným produktem je rafinovaná petrolejová frakce, která se vmíchává do motorové nafty.
Hlavní součástí nafty je odsířený plynový olej.
Aby měla motorová nafta lepší vlastnosti, používají se různé přísady (aditiva). Cílem je
ochrana motoru před nadměrným nebo předčasným opotřebením. Výrobní přísady, jak už
vypovídá název, se používají při výrobě. Výsledný produkt musí splňovat podmínky
technické normy. K výrobním aditivům patří např. antioxidanty, mazivostní přísady, přísady
na úpravu nízkoteplotních vlastností a vodivostní přísady. Než se motorová nafta začne
distribuovat, provádí se povýrobní aditivace. K povýrobním přísadám patří aditiva na
zlepšení nízkoteplotních vlastností, látky zvyšující cetanové číslo a detergentní aditiva.
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Cetanové číslo vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Do motorových paliv se přimíchávají
biokomponenty, aby se docílilo používání biopaliv jako alternativního motorového paliva. Do
motorové nafty se přidávají methylestery mastných kyselin neboli methylestery řepkového
oleje (MEŘO). Známé je to pod názvem bionafta. U nás se nepoužívá výhradně řepkový olej,
ale i jiné oleje a tuky. Je to z ekonomických důvodů. Ovlivňuje to pak kvalitu produktu.
Motorová nafta arktické třídy 2 biosložku neobsahuje. Přimíchávání biosložek do nafty má
negativní dopady na rafinérie, jelikož cena biosložek je vyšší než cena fosilních paliv a musí
být dostatek investic na stáčecí a skladovací kapacity v rafinériích.

1.2 Charakteristika motorové nafty
Motorová nafta je směs uhlovodíků, které obsahují mezi 12 a 22 atomy uhlíku a bod varu se
pohybuje v rozmezí zhruba 180–370 °C. Poměr uhlovodíků je dán kvalitou použité ropy
a technologických procesů. Jak je výše zmíněno, nafta patří mezi střední ropné destiláty.
Motorová nafta je vyráběna v ropných rafinériích destilací, hydrogenací, hydrokrakováním,
katalytickým krakování apod. Jako palivo musí splňovat určitá přísná kritéria a jsou to:
fyzikálně-chemické charakteristiky (hustota, destilační křivka, bod vzplanutí, viskozita),
nízkoteplotní vlastnosti (bod tuhnutí, bod zákalu, filtrovatelnost), chemické složení (obsah
polyaromatických uhlovodíků, síry, vody), detonační vlastnosti (cetanový index, cetanové
číslo), mazivost, parametry charakterizující čistotu (oxidační stabilita, obsah mechanických
nečistot, korozivní působení na měď, obsah popela, karbonizační zbytek), ostatní parametry
(elektrická vodivost). Kvalitu motorové nafty určuje norma ČSN EN 590 v tabulce 1.
V tabulce 1 jsou pro jednotlivá období používání motorové nafty uvedeny třídy. Nafta se
rozlišuje na letní, přechodovou, zimní a arktickou. Letní motorová nafta pro mírné klima třídy
B je určena pro období od 15. 04. do 30. 09. s filtrovatelností nižší než 0 °C. Přechodová
motorová nafta pro mírné klima třídy D je určena pro období od 1. 3. do 14. 04. a od 1. 10.
do 15. 11. s filtrovatelností nižší než -10 °C. Zimní motorová nafta pro mírné klima třídy F je
určena pro období od 16. 11. do 28. 02. s filtrovatelností nižší než -20 °C. Arktická motorová
nafta se používá při silných mrazech s filtrovatelností nižší než -32 °C a bodem zákalu
nižším než -22 °C.
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Tabulka 1: Vybrané ukazatele dle normy ČSN EN 590 [1]

1.3 Cena motorové nafty
Cena motorové nafty se odvíjí od ropné produkce, přepravy, daní, nákladů na její výrobu
a prodej. Na obrázku 1 je graf znázorňující faktory vývoje cen motorové nafty, který
znázorňuje, co a v jakém množství ovlivňuje cenu.
Primární faktory, které ovlivňují cenu, jsou chemické složení a kvalita ropy, měnové riziko,
náklady na těžbu a následnou přepravu a politická situace v místě těžby. Do sekundárních
faktorů, které ovlivňují konečnou cenu, se řadí marže rafinérií, čerpacích stanic a daně.
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Obrázek 1: Faktory vývoje cen nafty [2]

Od poloviny června 2014 klesá cena ropy Brent. Je to z toho důvodu, že rychlým tempem
stoupla těžba v severní Americe a obnovily se dodávky z Libye. Další příčinou poklesu ceny
bylo snížení poptávky v EU, Japonsku a Číně a posilující kurz amerického dolaru. Největší
pokles cen nastal v říjnu, kdy státy OPEC (Organization of the Petroleum Exporting
Countries) nechtěly ztratit tržní podíl, a tak nesnižovaly těžbu. Poté se pokles ceny začal
ustalovat. V půlce ledna roku 2015 nastal zvrat a ceny ropy opět začaly stoupat. To mělo za
následek v České republice zvyšování cen pohonných hmot, jak je vidět na obrázku 2.

Obrázek 2: Graf ceny benzínu Natural 95 a nafty za poslední tři měsíce [3]
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2 Podmínky železniční nákladní přepravy
2.1 Legislativní podmínky
Nákladní železniční přeprava je upravena vnitrostátní a mezinárodní legislativou. Vnitrostátní
železniční přeprava v ČR vychází z platného právního předpisu - Úmluva o mezinárodní
železniční přepravě (COTIF). COTIF představuje právní základ pro všechny mezinárodní
přepravy. V Úmluvě COTIF jsou Jednotné právní předpisy (Přípojky), které jsou uvedeny
níže:


Přípojek A – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční
přepravě osob (CIV)



Přípojek B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční
přepravě zboží (CIM),



Přípojek C – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID)



Přípojek D – Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní
železniční přepravě (CUV).



Přípojek E – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury
v mezinárodní železniční přepravě (CUI)



Přípojek F – Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za
závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál
určený k používání v mezinárodní dopravě (APTU)



Přípojek G – Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu
určeného k používání v mezinárodní dopravě (ATMF)

2.1.1 Legislativa
a) Mezinárodní
Přeprava nebezpečných věcí je regulována specifickými předpisy a pravidly. Přepravou
nebezpečných věcí v rámci mezinárodní železniční dopravy se zabývá Řád pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečných věcí (RID – Přípojek C). Na podmínkách pro přepravu
nebezpečných věcí se podílí podvýbor znalců Evropská hospodářská komise Organizace
spojených národů (EHK OSN), pracovní skupina Společného zasedání RID/ADR/ADN
a znalců RID organizovaných Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční dopravu
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(OTIF). Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se každé dva roky novelizují (poslední
notifikace 1. 1. 2015).
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) je dělen do sedmi částí:
Všeobecná ustanovení; Klasifikace; Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení
a vynětí z platnosti pro omezená a vyňatá množství; Ustanovení o používání obalů
a cisteren; Postupy při odeslání; Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob
pro volně ložené látky, velkých obalů a cisteren; Ustanovení o podmínkách přepravy,
nakládky, vykládky a manipulace.
V Řádu RID jsou přesně vymezené povinnosti hlavních účastníků uzavřené přepravní
smlouvy (odesilatel, příjemce, dopravce) a dále ostatních účastníků (balič, plnič, nakládce,
provozovatel cisternového vozu, kontejneru nebo přemístitelné cisterny apod.).
Řád RID platí pro:
a) mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území
smluvních států RID,
b) přepravy doplňující přepravu po železničních tratích, na které se použijí Jednotné
právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM),
s výhradou mezinárodních předpisů platných pro přepravy jiným dopravním
prostředkem, včetně činností uvedených v Příloze k tomuto Řádu,
c) nebezpečné věci, jejichž přeprava je podle Přílohy vyloučena, nesmí být
přepravovány v mezinárodní přepravě. [4]
Řád RID dále nařizuje, že každý podnik, který se zabývá železniční přepravou
nebezpečných věcí nebo s tím souvisejícími činnostmi jako je balení, nakládka, plnění nebo
vykládka nebezpečných věcí, musí mít jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro
přepravu nebezpečných věcí. Bezpečnostní poradce musí dohlížet na dodržování předpisů
pro přepravu nebezpečných věcí, radit svému podniku, školit zaměstnance podniku, dohlížet
na uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí
nebo závažných porušení předpisů atd.
Používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě CIM upravuje Všeobecná smlouva
o používání nákladních vozů (VSP/AVV/GCU/CUU) včetně Příloh 1 až 14 k této Všeobecné
smlouvě a dále Přípojek D k Úmluvě COTIF.
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V oblasti železniční dopravy v rámci EU jsou uplatňovány níže uvedená Nařízení EU
a Směrnice EU:



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci
pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního
systému v Evropské unii



ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního
systému v Evropské unii



SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne 29. dubna
2004 o bezpečnosti železnic Společenství



SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES ze dne 24. září
2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí



SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/35/EU ze dne 16. června
2010 o přepravitelných tlakových zařízeních



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září
2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

b) Vnitrostátní
Mezi základní předpisy upravující přepravní vztahy ve vnitrostátní železniční přepravě patří
následující právní normy, ve kterých musí být vzhledem ke členství ČR v EU zpracovány
výše zmíněná Nařízení a Směrnice EU:


Zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami:
-

VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených
technických zařízení) v platném znění

-

173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád
drah v platném znění

-

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah v platném znění
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Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) v platném znění



Zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Nařízením vlády č. 1/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou
drážní nákladní dopravu (ŽPŘ - Železniční přepravní řád), které obsahuje i povinnosti
bezpečnostního poradce.
Používání nákladních vozů ve vnitrostátní železniční přepravě CIM upravuje i mezinárodní
Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů (VSP) a její Přílohy 1-14, jelikož členy jsou
všichni dopravci a držitelé železničních vozů v ČR.

2.1.2 Přepravní podmínky
Při každé vnitrostátní železniční přepravě věcí dle ŽPŘ, SPP a mezinárodní železniční
přepravě CIM dle Úmluvy COTIF včetně přepravy nebezpečných věcí a prázdných
nevyčištěných obalů po přepravě nebezpečných věcí musí být k vozové zásilce, ucelené
skupině vozů či vlaku přiložen nákladní list včetně příloh k nákladnímu listu (např.
bezpečnostní list, daňový doklad apod.). Tyto přílohy musí být odesilatelem zapsány do
nákladního listu. V současné době je možné využívat systémy elektronického zpracování dat
(EPD) nebo elektronické výměny dat (EDI) místo papírových dokladů.
Mezi odesilatelem, dopravcem a příjemcem se uzavírá otiskem staničního razítka železniční
stanice odesílací či soukromého dopravce v nákladním listu přepravní smlouva. Dopravce se
tím zavazuje odesilateli, že přepraví vozovou zásilku (vlak, železniční vůz) na místo určení
v rámci vnitrostátní či mezinárodní přepravy za úplatu a předá ji příjemci v požadované
dodací lhůtě. Nákladní list je potvrzen odesilatelem, dopravcem a příjemcem. Když dopravce
převezme vozovou zásilku k vnitrostátní či mezinárodní přepravě CIM, tak to stvrdí svým
podpisem (razítkem) na všech dílech nákladního listu a druhopis nákladního listu předá
odesilateli. Nákladní list pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu CIM tak představuje doklad
o uzavření přepravní smlouvy a převzetí vozové zásilky dopravcem. Může být elektronický
i tištěný a je vytisknut v konkrétním barevném provedení a vyplněn v jazyce země odesílací
a v dalším jazyce Úmluvy COTIF, tj. buď v německém, anglickém nebo francouzském
jazyku, pokud se odesilatel a dopravce jinak nedohodli. Nákladní list pro mezinárodní
přepravu CIM/CUV se skládá z pěti dílů, které jsou uvedeny v tabulce 2. Nákladní list CIM je
součástí přílohy 1.
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Tabulka 2: Části nákladního listu [5]

Nákladní list pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu CIM/CUV obsahuje:
a) místo a datum vystavení;
b) jméno a adresu odesilatele; plátce přepravného za odesilatele
c) jméno a adresu dopravce, který smlouvu uzavřel;
d) jméno a adresu toho, jemuž se zboží skutečně předává, není-li jím dopravce podle
písmene c);
e) místo a datum převzetí zboží k přepravě;
f)

místo dodání;

g) jméno a adresu příjemce; plátce přepravného za příjemce;
h) označení druhu zboží a obalu, u nebezpečného zboží dle Řádu pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečného zboží (RID);
i)

počet kusů zásilky a zvláštní znaky a čísla potřebná k identifikaci kusového zboží;

j)

číslo vozu u přeprav vozových zásilek;

k) číslo železničního vozidla, jede-li po vlastních kolech a je-li podáváno jako zboží
k přepravě;
l)

u intermodálních přepravních jednotek navíc druh, číslo nebo ostatní znaky nutné
k identifikaci;

m) hrubá hmotnost zboží nebo údaj o množství v jiné formě;
n) přesný seznam listin vyžadovaných celními a jinými orgány státní správy, které jsou
přiloženy k nákladnímu listu nebo které jsou dopravci k dispozici na blíže označeném
úředním místě nebo na místě stanoveném smluvně;
o) náklady spojené s přepravou (přepravné, vedlejší poplatky, cla a jiné náklady, vzniklé
od uzavření smlouvy až po dodání v místě určení příjemci), je-li příjemce povinen je
zaplatit, nebo jiný odkaz, že náklady je povinen zaplatit příjemce;

p) údaj, že přeprava podléhá i při opačném ujednání těmto Jednotným právním
předpisům. [6]
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Odesilatel je povinen k nákladnímu listu přiložit listiny nutné ke splnění celních nebo jiných
předpisů orgánů státní správy před dodáním zboží, nebo tyto listiny dát k dispozici dopravci
a sdělit mu všechny potřebné informace. [6]
Pokud se odesilatel zavázal dle obchodních a dodacích podmínek INCOTERMS 2010
zaplatit clo, dopravce může na základě vzájemné dohody za odesilatele provést celní řízení
v místě odeslání, popřípadě na cestě (pohraniční přechodová stanice) nebo v místě určení.
Poté co vozová zásilka je přepravena do místa určení, dopravce předá příjemci vozovou
zásilku nákladním listem (Prvopis).

2.2

Provozní podmínky

Většina úkonů v přepravním řetězci se uskutečňuje přímo na vlečce, po příjezdu a odjezdu
vozů na/z vlečky a dále na manipulačním místě (plnicí a stáčecí stanoviště). Mimo to se
jedná i o komunikaci vlečkaře s dopravcem a odesilatele s vlečkařem.

2.2.1 Příjem vozů na vlečku
O příjezdu vlaku (ložené a prázdné vozy) na vlečku traťový dispečer informuje vlečkového
dispečera a signalistu. Signalista udělí souhlas k jízdě vlaku nebo posunujícího dílu dle
místních technologických podmínek a předá informace o příjezdu komerčnímu oddělení
a vozmistrům vlečkaře a dopravce, kteří na místě vzájemné odevzdávky vozů (předávací
nádraží vlečky) provádí technickou a přepravní prohlídku ložených a prázdných vozů. Pokud
je kapacita vlečky již naplněna a není tak možno přistavovat další vozy za účelem jejich
nakládky nebo vykládky, dohodne se o dalších krocích dle uzavřené obchodní smlouvy
dodavatel a odběratel. Železniční vozy musí zůstat v přípojové stanici nebo ve stanici na
cestě.
Po příjezdu vlaku (vozů) na vlečku se odevzdávají vozy mezi dopravcem a vlečkařem na
předávacím nádraží vlečky, případně na jiném vhodném místě sjednaném mezi dopravcem
a vlečkařem. V rámci odevzdávky vozů na vlečku probíhá technická a přepravní prohlídka
prováděná zaměstnanci vlečkaře a dopravce (vozmistr a tranzitér expedient).
U technické prohlídky vozmistr zjišťuje především, není-li vůz viditelně poškozen, není-li
prošlá revize pojezdu nebo nádrže cisterny, čistota povrchu nádrže cisterny, vyhovují-li vozy
platným železničním předpisům atd. Pokud se zjistí technická závada na voze, vozmistr
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předává tuto informaci do Informačního systému dopravy a logistiky na vlečce (ISDL)
s udáním řešení závady a místa směrování vozu, případně s odmítnutím převzetí vozu na
vlečku v souladu s VSP.
U přepravní prohlídky zjišťuje tranzitér expedient vlečkaře, např. je-li vůz správně polepen
vozovými nálepkami, označením nebezpečných věcí a prázdných vozů po přepravě
nebezpečných

věcí

oranžovými

tabulemi,

velkými

bezpečnostními

značkami,

bezpečnostními značkami pro posun, označením se Symbolem ryba a strom v případě
přepravy látek ohrožujících životní prostředí a dále nápisy na vozech, neporušenost plomb,
znečištění vozu není-li vozová zásilka viditelně poškozena, nebyla-li překročena jmenovitá
kapacita atd.
Výsledky technické a přepravní prohlídky jsou uvedeny v Odevzdávkovém listu viz příloha 2.
Odevzdávkový list je dokladem o předání vozů mezi dopravcem a vlečkařem. Sepisuje ho
dle místních podmínek buď zaměstnanec dopravce, nebo vlečkaře. V Odevzdávkovém listu
je časově zaznamenán začátek pobytu vozů v držení (vlastnictví) železničních dopravních
podniků (tzv. vozy volného oběhu), na které se vztahuje dle Tarifu vozových zásilek (TVZ)
dopravce ČD Cargo, a.s. poplatek za pobyt vozu.
Po potvrzené odevzdávce vozů předá vlečkový dispečer příkaz vedoucímu posunu
k rozřazení vozů na spádovišti (vyřazení vadných vozů s technickými a přepravními
závadami, které nelze dopravcem odstranit na předávacím nádraží vlečky) s následným
seřazením cisternových vozů dle jednotlivých skupin zboží a prázdných vozů, které mají být
přistaveny na konkrétní manipulační místo nakládky nebo vykládky.

2.2.2 Příprava k nakládce
Prázdné cisternové vozy, které nebylo možné vlečkařem přistavit ihned na manipulační
místo k plnění, jsou přistaveny vlečkařem po dohodě se zástupcem společnosti
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na odstavné koleje vlečky. Vedoucí plnič (hlavní operátor) dá
pokyn dispečerovi vlečkaře, že vozy mohou být již přistaveny na plnící místo. Poté následuje
přistavení těchto cisternových vozů posunovací lokomotivou na místo nakládky, kde operátor
plnícího místa musí uzavřít dispečerem z bezpečnostních důvodů plnicí kolej. Technologie
plnění je uvedena v kapitole 2.3.1.
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2.2.3 Úkony po nakládce
Po nakládce cisternových vozů hlavní operátor plnicího stanoviště ukončí plnění. U vozů
zaplombuje všechny armatury včetně víka (Technologie plombování viz kapitola 2.3.2),
zkontroluje označení dle RID, případně vozy nově označí dle části 5 RID a požádá dispečera
vlečkaře o uvolnění koleje. Po odsunu cisternových vozů z manipulačního místa přistaví
vlečkař svou posunovací lokomotivou a naložené vozy na předávací nádraží vlečky a to
v případě,

pokud

naložené

vozy

jsou

obchodním

oddělením

společnosti

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. určeny k expedici z vlečky. Pokud ložené vozy nejsou určeny
k expedici, odstaví je vlečkař na jím určené odstavné koleje ve vymezeném daňovém skladu
společnosti ČESKÁ RAFIÉRSKÁ, a.s.

2.2.4 Činnosti na vlečce před odjezdem vlaku
Vozmistr a tranzitér expedient vlečkaře a dopravce (strojvedoucí, vlakvedoucí, vozmistr)
provedou technickou a přepravní prohlídku vozů na předávacím nádraží vlečky se
zaměřením na technický stav vozů, plnění podmínek RID, plombování vozů atd. Komerční
oddělení vytiskne nákladní list pro vnitrostátní přepravu nebo nákladní list CIM či vozový list
CUV (přeprava prázdných vozů) a v případě přeprav ucelených vlaků nebo ucelených skupin
vozů nákladní list s výkazem vozů pro přepravu na společný nákladní list.
Vlečkař předá dopravci (ČD Cargo, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.) přepravní
dokumentaci (nákladní listy a přílohy k nákladnímu listu).
Pobyt železničních vozů ve vlastnictví železničních dopravních podniků na vlečce končí
tehdy, když mezi vlečkařem a dopravcem byl potvrzen Návratový list.

Při zjištěných

technických a přepravních závad na předávacím nádraží vlečky dopravcem je vlečkař
vyzván k jejich odstranění nebo k zajištění jejich odstranění. Do doby odstranění závad tak
dopravce vozy se závadami k další přepravě nepřevezme. Návratový list v příloze 3 je
dokladem o předání vozů mezi vlečkařem a dopravcem a sepisuje ho dle místních
technologických podmínek zaměstnanec vlečkaře. V návratovém listu je konec pobytu vozu
na vlečce zapsán datem a časem. Odevzdávkový a Návratový list je zpracován ve dvojím
vyhotovení. Prvopis Odevzdávkového a Návratového listu zůstane dopravci a průpis vlečkaři.
Tyto listy poté podepisují vlečkař a dopravce.
Přepravní dokumentaci vlečkař zkompletuje a předá dopravci (ČD Cargo, a.s. – nákladní
pokladna, soukromý dopravce - strojvedoucí).
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2.2.5 Daňové odbavení
Pro daňové odbavení je nutný nákladní list pro vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu CIM,
doklad o kvalitě, název produktu a místo spotřeby. Oddělení expedice odesilatele
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. se zaregistruje v celním odbavovacím systému (EMCS), vypíše
veškeré údaje a systém pak provede výpočet spotřební daně. Zákazník (kupující, příjemce)
musí složit jistinu buď u celního úřadu (dále jen CÚ), nebo u banky. Do EMCS systému
oddělení expedice odešle žádost o schválení na CÚ, který přepravu musí povolit. Odesilatel
vystaví doklad o zajištění spotřební daně tzv. AAD doklad, vytiskne ho a předá
strojvedoucímu, který ho musí mít u sebe po celou dobu přepravy. Po přijetí zásilky dopravce
předá doklady příjemci, který zásilku zkontroluje z pohledu hmotnosti a zapíše do celního
dokladu. Pokud je zásilka v pořádku, označí se to na daňovém dokladu a zapíše do systému
EMCS, který je online propojený s CÚ. CÚ tím ukončí přepravu v režimu podmíněného
osvobození od spotřební daně a uvolní tím finanční jistinu.

2.3 Technologické podmínky na vlečce
2.3.1 Technologie plnění
Motorová nafta se v železniční dopravě většinou přepravuje v ucelených vlacích nebo
v ucelených skupinách vozů (cca 10-11 vozů, které netvoří ucelený vlak). Ucelené vlaky jsou
určeny pro objemnější zásilky.
Před plněním (nakládkou) operátor obsluhující železniční plnicí rampu zkontroluje technický
stav vozu, funkčnost, těsnost a dokonalé uzavření spodního (hlavního, středového)
a výpustného (bočního) ventilu a uzavíracího třetího zařízení (převlečná koncová matice)
a označení RID. Dále je potřeba cisternový vůz uzemnit přes zemnící kolík, aby se zabránilo
vzniku výbuchu statickou elektřinou. Překontroluje obsah cisterny, zda v ní není zbytek dříve
přepravované látky a také musí být cisternový vůz zvážen na kolejové váze přímo na plnícím
místě. Toto je důležité pro ověření vlastní hmotnosti cisternového vozu z důvodu zjištění
zbytku nevyčerpané látky nebo chybějícího vybavení cisternového vozu.
Cisternové

vozy

jsou

nakládány

(plněny)

na

manipulačních

místech

společnosti

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. průlezem prostřednictvím plnicího potrubí. Před zahájením
nakládky musí operátor otevřít horní průlez (dóm cisterny), do kterého se zasune plnicí
potrubí. Poté se pryžovým vakem vyplní prostor mezi límcem dómu a plnicím potrubím, čímž
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se zabrání úniku nasycených par do okolního ovzduší. Součástí plnicího potrubí je
i odsávání par zpět do tanku, ze kterého se nafta přečerpává. Při plnění se musí dodržet
předepsaný stupeň plnění a sledovat jeho hladinu nafty z důvodu nepřekročení jmenovité
kapacity cisternového vozu. Po naplnění cisternového vozu, se uzavřou provozní otvory
(víko dómu, tlakové potrubí, inspekční otvory, vratné parní potrubí) a operátor zkontroluje
těsnost. Pokud jsou otvory uzavřené a beze zbytků látky, kterou se vůz plnil, odpojí
uzemnění, cisternový vůz zaplombuje a odstraní případné nečistoty. Plní se každý vůz
zvlášť. Pracovníci obsluhy na pokyn operátora rampy po naplnění pomocí vrátku vůz
posunou, aby se mohl nakládat další vůz. Železniční cisterny musí být po naložení zváženy.
Po naložení všech vozů pracovníci obsluhy vrátek odpojí a operátor podepíše předávací
protokol.

2.3.2 Technologie plombování
Plombování železničních vozů provádí odesilatel (plnič, operátor) nebo jím smluvně
pověřená osoba, aby nemohlo dojít k nepovolené manipulaci se zásilkou během přepravy na
vlečce a mimo vlečku. Plombování ložených vozů probíhá ihned po jejich naložení na
manipulačním místě. K plombování vozů přepravovaných dopravcem ČD Cargo, a.s. se smí
používat pouze typy plomb schválených v Příloze č. 8 k SPP (Plombování vozů), kdy se
mohou používat buď plastové plomby typu PL 95 nebo typu SP nebo plombovací zámky,
které jsou uvedeny v příloze 4.
U ložených cisternových vozů musí být opatřeny plombami horní poklopy (víka), uzavřený
hlavní ventil a uzavřené výpustné ventily zajištěné převlečnými maticemi. [7]
Plomby po předchozí přepravě se snímají ihned po ukončení přepravy přímo na plnicí
stanoviště a jsou uschovány po dobu jednoho kalendářního měsíce. Po této době se
zlikvidují jako tříděný odpad. Před sejmutím plomb z armatur cisternového vozu včetně víka
se musí všechny zkontrolovat, zda nejsou nějakým způsobem poškozené, zcizené
a zaměněné. Zavěšené plomby se průběžně evidují a kontrolují.
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2.3.3 Technologie stáčení
Při stáčení (vykládce) v místě dodání zásilky jsou cisternové vozy vyprazdňovány
prostřednictvím spodního výpustného zařízení (výpustním ventilem). Před vykládkou musí
operátor stáčecí rampy zkontrolovat, zda jsou ventily uzavřené, nepoškozené a neporušené
plomby, které se poté odstraní. Provede také kontrolní vážení na dynamické váze a to jak při
přístavbě plných vozů, tak i vyložených prázdných vozů. Před otevřením uzavíracích zařízení
(šroubovací víčko, zaslepovací příruba) se provede kontrola jejich těsnosti. Vůz se uzemní
přes uzemňovací kolík. Nejprve se propojí potrubí plynné fáze na odvod par se zásobníkem
a poté se připojí stáčecí zařízení na potrubí a zkontroluje se těsnost. Při otevírání stáčecího
zařízení se otevře vnější výpustný ventil a teprve pak spodní (hlavní, středový) ventil. Až se
cisterna vyprázdní, překontroluje se, zda je opravdu prázdná. Uzavře se přívod tlakového
vzduchu, spodní ventil a výpustný ventil. Zkontroluje se uzavření a těsnost uzavíracího
zařízení a provozní otvory, odpojí se uzemnění a vůz se zváží. Operátor podepíše předávací
protokol.
Veškeré úkony, které se musí provádět při plnění a vyprazdňování, jsou zaznamenány v tzv.
CHECK-listech, kde jsou úkony přesně seřazeny, tak jak mají jít správně za sebou. Zabrání
se nesprávným postupům při plnění a vyprazdňování a netěsností na cisternových vozech.
Na následujícím obrázku 3 je schéma provozní výstroje železniční cisterny. V tabulce 3 je
popis částí vozu na obrázku 3.

Obrázek 3: Schéma provozní výstroje železniční cisterny [8]
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Tabulka 3: Části provozní výstroje železniční cisterny [8]

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

Horní průlez
Spodní ventil
Výpustný ventil s převlečnou maticí
Nuceně ovládaný odvzdušňovací ventil
Uzávěr plynné fáze
Podtlaková klapka
Bezpečnostní ovládání nuceně ovládaného odvzduš. ventilu
Rezervní hrdlo DN150
Rezervní hrdlo DN 50

Při plnění nesmí být překročena jmenovitá kapacita podle kategorie pojížděné tratě. Tratě
jsou rozděleny do několika dovolených traťových tříd zatížení v tabulce 4, které určují vztah
mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly. Celková hmotnost
cisterny naložené na traťovou třídu „C“ nesmí přesáhnout 80 t brutto (celková hmotnost zboží
včetně obalu – železniční cisterny) a u „D“ nesmí přesáhnout 90 t. V České republice se na
některých vlečkách stále nakládá na traťovou třídu „C“ z důvodu napojení z páteřní sítě na
vlečky, které neprošly doposud modernizací. Mapa dovolených traťových tříd zatížení je
v příloze 5.
Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu podle traťových tříd [9 + vlastní]

traťové třídy
přípustná
hmotnost na
nápravu

A

B

C

D

16 t

18 t

20 t

22,5 t

Tabulka 5 se nachází na každé boční straně železničního nákladního vozu. Vyjadřuje vazbu
mezi počtem náprav, zatížením na nápravu (tabulka 4) a vlastní hmotností prázdného vozu.
Hodnoty v tabulce 5 se liší dle typů vozů.
Písmeno S je mez zatížení v tunách pro vozy jezdící ve vlacích maximální rychlostí 100 km/h
bez zvláštních provozních podmínek. Číslo 120 znamená rychlost 120 km/h, kterou smí
jezdit jen prázdné vozy ve vlacích.

Tabulka 5: Zátěžová tabulka (vlastní)

traťové třídy
mez zatížení pro uvedené traťové třídy
v tunách pro 100 km/h
prázdný vůz pro 120 km/h
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2.4 Obchodní podmínky
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je jediným zpracovatelem ropy a zároveň největším výrobcem
produktů z ropy v České republice. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. jako přepracovací rafinérie je
zaměřená pouze na výrobu požadovaných produktů. Nezajišťuje ani nákup surovin (ropa),
ani

prodej

vyrobených

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ,

a.s.

produktů.

Ropa

prostřednictvím

je

dodávána

svých

akcionáři

obchodních

společnosti

společností,

tedy

zpracovatelů - UNIPETROL RPA, s.r.o. a Eni Česká republika, s.r.o., jejichž podíl je uveden
na následujícím obrázku 4.

Obrázek 4: Zpracovatelé ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. [10]

Zpracovatelé nakupují ropu a ostatní suroviny ke zpracování v rafinérii a poté vyrobené
produkty prodávají zákazníkům v tuzemsku a zahraničí. Přesně si stanoví podmínky
zpracování, objem a kvalitu produktů a jak se budou vyrobené produkty expedovat a kam. Za
zpracování ropy na ropné produkty dostává rafinérie přepracovací poplatek, což je její jediný
příjem.
Dodavatel (prodávající, zpracovatel), aby mohl dodat zboží, musí přijmout obchodní
podmínky dodávky zboží a písemně (elektronicky) to potvrdit objednateli (zákazníkovi). Poté,
co se doručí potvrzení objednateli, je smlouva uzavřena. Ke zboží musí být dodána veškerá
technická dokumentace (bezpečnostní listy).
Pro prodávajícího (zpracovatele) je objednávka závazná tehdy, kdy dojde k jejímu
písemnému potvrzení nebo po nabytí platnosti smlouvy. Objednávka musí obsahovat, o jaký
druh zboží se bude jednat, dodací doložky dle INCOTERMS 2010, způsob a místo expedice,
případně místo a dobu určení zboží.
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U uzavření mezinárodní kupní smlouvy platí mezinárodní dodací obchodní podmínky
(doložky) pro přepravu zboží zvané INCOTERMS 2010, které upravují platby za dopravu,
řešení nakládky, vykládky, cla, rizika, odpovědnost a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím
a prodávajícím. Tyto doložky mohou být uplatňovány v mezinárodních i vnitrozemských
kupních smlouvách.

2.5 Ekonomické podmínky
Aby mohl dopravce přepravit zboží vlakem nákladní dopravy, musí mít od Správy železniční
dopravní cesty, s.o. (SŽDC) přidělenou kapacitu dopravní cesty, zapracovanou cestu do
jízdního řádu (GVD) a zaplatit poplatek za použití železniční dopravní cesty. Do ceny se
zahrnují náklady spojené s:


jízdou vlaku po traťových a staničních kolejích v rozsahu přidělené kapacity dopravní
cesty včetně nákladů na zabezpečení těchto jízd provozovaným zabezpečovacím
zařízením a za umožnění použití zařízení pro distribuci elektrické trakční energie
(mimo nákladů na trakční elektrickou energii),



organizací drážní dopravy včetně operativního řízení,



telekomunikačním spojením zaměstnanců provozovatele dráhy s obsluhou vlaku
dopravce,



příjmem a poskytováním informací provozovatelem dráhy dopravcům při zajišťování
jízdy vlaku,



zveřejněním předpisů, pokynů a pomůcek pro činnost dopravců dle smlouvy
o provozování drážní dopravy (pouze datová, nikoliv tištěná forma). [11]

Základní cena CZ se skládá z ceny C1 a z ceny C2. Cena C1 je za jízdu vlaku v ujetých
vlakových kilometrech a cena C2 je za jízdu vlaku v hrubých vlakových kilometrech.
CZ = C1 + C2
C1 = S1E . LE + S1C . LC + S1R . LR

C2 = S2E . Q . LE + S2C . Q . LC + S2R . Q . LR

S1……….…..cena za 1 km jízdy vlaku (vlkm) (provozování/řízení dráhy) [Kč]
S2………….. cena za 1000 hrubých tunových kilometrů (hrtkm) (zajištění provozuschopnosti
dráhy) [Kč]
LE, LC, LR….. vzdálenost ujetá vlakem po trati kategorie E, C nebo R [km]
Q……...……..1 tisícina hrubé hmotnosti vlaku v tunách [tis. hrubých tun ]
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V následující tabulce 6 jsou uvedeny ceny za použití železniční dopravní cesty pro tratě
kategorií E, C a R.
Tabulka 6: Základní ceny (bez DPH) za použití železniční dopravní cesty pro jízdy vlaku nákladní dopravy
[11]
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3 Analýza řízení přepravy
3.1 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Motorová

nafta

je

výsledným

produktem

přepracovací

rafinérie

společnosti

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., která je jediným zpracovatelem ropy a zároveň největším
výrobcem ropných produktů u nás. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je akciová společnost, která
byla založena 28. dubna 1995 a její sídlo je v Litvínově na obrázku 5. Má rafinérie jak
v Litvínově, tak v Kralupech nad Vltavou. Tato práce je zaměřena pouze na rafinérii
v Litvínově.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je provozována jako nákladové středisko svých zpracovatelů,
kteří nakupují ropu a ostatní suroviny, které se zpracovávají v rafinériích. Výsledné produkty
poté prodávají zákazníkům u nás a v zahraničí. Rafinérie v Litvínově je větší než v Kralupech
nad Vltavou. Rafinérie zpracovávají okolo 5,4 milionů tun ropy za rok. Do rafinérie dodávají
ropu ropovody Družba nebo Ingolstadt.

Obrázek 5: Administrativní budova rafinérie v Litvínově [12]

V letech 2012 a 2013 měla společnost vlastnickou struktura ve složení: UNIPETROL, a.s.
(51,220 %), Eni International B.V. (32,445 %) a Shell Overseas Investments B.V. (16,335 %).
Na začátku roku 2014 UNIPETROL, a.s. nabyl akcie společnosti Shell Overseas Investments
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B.V., a tak zvýšil svůj podíl na 67,555 %. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. je dceřinou společností
UNIPETROLU, a.s. Struktura společnosti UNIPETROL, a.s. je v příloze 6.

3.2 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Obchodní podíly společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. vlastní UNIPETROL, a.s.
a UNIPETROL RPA, s.r.o. Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se zabývá dopravou
a přepravou zejména chemických produktů po železnici. Patří k třetímu největšímu
železničnímu nákladnímu dopravci v České republice. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je
komplexním železničním podnikem, který nabízí zákazníkovi širokou škálu služeb:


hlavní služby: přístavné – manipulace na vlečkách, traťová doprava mimo vlečky,
služby železniční spedice, nájmy a pronájmy železničních vozů, čištění železničních
vozů a autocisteren



doplňkové služby: havarijní služby, opravy železničních vozů a lokomotiv, jiné
přepravní služby, poradenství RID, přepravní poradenství

Tyto služby nenabízí jen zákazníkům společnosti ze skupiny UNIPETROL, ale poskytuje je
i jiným společnostem.
Na následujícím obrázku 6 se nachází struktura společnosti UNIPETROL DORPAVA, s.r.o.
Společnost zastupují čtyři jednatelé, kteří zodpovídají za obchodní, technický, provozní,
ekonomicko-správní úsek a odbor traťové dopravy.

Obrázek 6: Struktura společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. [13]
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Tabulka

7

zobrazuje

přehled

partnerských

společností,

se

kterými

má

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. uzavřeny dohody o předávání vlaků v mezinárodní železniční
dopravě.
Tabulka 7: Přehled partnerských organizací pro mezinárodní železniční dopravu [13]

3.3 Přepravovaný produkt
Chemické látky, které jsou vyráběny a přepravovány v množství větším než 1 tuna za rok,
musí být registrovány v Registraci chemických látek podle REACH (Registrace, Evaluace
a Autorizace Chemických látek). Jsou tam nashromážděny veškeré informace o chemických
látkách a může se tak s nimi bezpečně nakládat. Na základě nařízení REACH musí být
zpracovány Bezpečnostní listy. Obsah listů musí být sestaven dle požadavků REACH,
Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů a Vyhlášky č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah
bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.

3.3.1 Bezpečnostní list motorové nafty
Bezpečnostní list vypracovává osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo
nebezpečný přípravek, a to v českém jazyce. List obsahuje informace o látce, údaje
o výrobci nebo dovozci nebo v případě dohody o distributorovi, jako je jejich jméno, název
firmy, místo podnikání a telefonní číslo. Dále obsahuje pokyny pro první pomoc, opatření
v případě úniku látky, pokyny, jak s danou látkou zacházet, přepravovat.

-

Jako první v bezpečnostním listu motorové nafty se vyskytuje identifikace výrobku
a výrobce.
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-

Další důležitou položkou jsou informace o složení přípravku tedy charakteristika
chemického složení: Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí
v rozmezí cca 180 a 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků
do 11 % m/m. Motorová nafta může obsahovat methylestery mastných kyselin
(nejčastěji řepkového oleje) v množství do 5 % (V/V). Pro zlepšení užitných
vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních
vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze,
detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). [14]

-

V dalším bodě listu jsou uvedeny údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku, kde
je nafta charakterizována jako nebezpečná chemická látka, karcinogenní látka
3. kategorie a zdraví škodlivá - dráždí pokožku, oči, dýchací cesty, páry mají vliv
na bolest hlavy, způsobují žaludeční nevolnost. Při úniku motorové nafty do půdy
dojde ke kontaminaci. Tato kapalina je hořlavá a páry v kontaktu se vzduchem
tvoří výbušnou směs. Na tyto údaje navazují pokyny první pomoci, opatření pro
hasební zásah, opatření v případě náhodného úniku.

-

Následující

část

bezpečnostního

listu

popisuje

pokyny

pro

zacházení

a skladování, jejich součástí je specifické použití motorové nafty, která se používá
pro vznětové spalovací motory nebo jako palivo pro některé turbíny. Je zakázáno
ji vylévat do odpadů, používat pro svícení, topení atd. Při práci s látkou jsou určitá
omezení jako např. nejíst, nepít, nekouřit, používat masku, ochranné brýle,
rukavice, pracovní oděv.
-

Také

fyzikální

a

chemické

vlastnosti

motorové

nafty

jsou

popsány

v bezpečnostním listu. Lze ji charakterizovat jako bezbarvou až žlutou kapalinu
typického zápachu. Její hustota při 15 °C je 800 až 845 kg/m3, rozpustnost ve
vodě je nepatrná a bod vzplanutí nastává při víc jak 55 °C. Bod tuhnutí připadá na
méně než 0 °C, bod hoření je zhruba okolo 60 °C a vznícení nastává okolo
250 °C.

3.3.2 Motorová nafta v rámci RID
Motorová nafta se řadí v rámci Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných
věcí do třídy nebezpečnosti 3, tzv. Hořlavé kapaliny. Do této třídy se řadí látky kapalné mající
při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa a při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela
plynné a mají bod vzplanutí nejvýše 60 °C. V Řádu RID se používají pro motorovou naftu
také pojmy „Palivo pro vznětové motory“ nebo „nafta motorová“. Motorová nafta má UN číslo
1202. Její klasifikační kód je F1, což znamená hořlavá kapalina bez vedlejšího nebezpečí
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a s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C. Je zařazena v obalové skupině III jako látka málo
nebezpečná s Kemlerovým kódem 30. Látky z třídy nebezpečnosti 3 mají svoji bezpečnostní
značku, která je na obrázku 7. Je to postavený čtverec na hrot, která musí obsahovat v horní
polovině značky obrazový symbol a v dolní polovině musí být uvedeno číslo třídy, tedy číslo
3. Délka hrany čtverce musí být dlouhá minimálně 100 mm (používají se 250 mm). Značka
musí být ohraničená černou čárou vzdálená 5 mm od okraje.

Obrázek 7: Bezpečnostní značka pro látky z třídy nebezpečnosti 3 [15]

Motorová nafta se přepravuje v železničních nádržkových vozech, silničních nádržkových
vozidlech nebo produktovodem. Cisternové železniční vozy, které přepravují kapalné a tuhé
látky, které ohrožují životní prostředí, musí být označeny značkou ve tvaru čtverce
postaveného na vrchol se symbolem leklé ryby a uschlým stromem, která je na obrázku 8.

Obrázek 8: Značka pro látky ohrožující životní prostředí [16]

Na cisternovém voze musí být na podélných stranách uvedena oranžová tabulka
s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN číslem. Tabulka 8 je tvořena 2 řádky čísel
o výšce 100 mm a šířce 15 mm. Mezi čísly je černá čára o tloušťce 15 mm. Číslo v horním
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řádku značí identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) a v dolní části obsahuje tabulka
čtyřmístné UN číslo. Pro motorovou naftu je identifikačním číslem nebezpečnosti číslo 30
a již zmíněné UN číslo 1202. Oranžová tabulka musí být široká 40 cm a vysoká 30 cm a její
černý okraj musí být široký 15 mm. Tabulky jsou z reflexního materiálu, případně ze
samolepící fólie nebo nátěru.

Tabulka 8: Oranžová tabulka pro motorovou naftu (vlastní)

Identifikační číslo nebezpečnosti

UN číslo

Při přepravě motorové nafty je nutné cisternový vůz označit výše popsanými značkami bezpečnostní značkou č. 3, značkou se symbolem ryba-strom a nakonec oranžovou
tabulkou, která přesně definuje, že se jedná o motorovou naftu.

3.4 Cisternové vozy
Motorová nafta, jak již bylo zmíněno, se přepravuje po železnici v cisternových vozech.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. využívá buď vlastní vozy, nebo pronajaté externí vozy od
jiných držitelů (vlastníků) cisternových vozů jako např. VTG Aktiengesellschaft, RYKO PLUS
spol. s r.o. atd. V případě pronájmu cisternových vozů se musí platit nájem. Nájemce vozů
musí navíc zajistit vyčištění cisternových vozů, u krátkodobého pronájmu ihned po přepravě,
u dlouhodobého pronájmu při vrácení vozů pronajímateli nebo před plánovanou údržbou.
V roce 2013 společnost vlastnila celkem 957 železničních vozů a pronajatých vozů měla
2285. V tabulce 9 jsou uvedeny vozy umožňující přepravit motorovou naftu s jejich
vlastnostmi, které vlastní UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a v tabulce 10 jsou vozy společnosti
RYKO PLUS spol. s r.o.
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Tabulka 9: Cisternové vozy UNIPETROLU DOPRAVA, s.r.o. [5]

popis
počet
řadové označení
hmotnost prázdného
vozu (kg)
ložný objem (l)
výpustné armatury
způsob plnění
způsob
vyprazdňování

Cisternové vozy UNIPETROLU DOPRAVA, s.r.o.
784 8
784 9
785 5 795 4
786 0
50
41
11
13
Zans
Zas
Zas
Zas

795 9
15
Zas

24 000

24 500

22 500

23 500

23 500

88 000

62 500

40 800

63 000

63 000

DN 100
vrchní

DN 100
vrchní i spodní

DN 100
vrchní

spodní

spodní

spodní

DN 100
DN 100
vrchní i spodní vrchní i spodní
spodní

spodní

Tabulka 10: Cisternové vozy spol. RYKO PLUS spol. s r.o. [17]

popis
počet
řadové označení
hmotnost prázdného
vozu (kg)
ložný objem (l)
výpustné armatury
způsob plnění
způsob
vyprazdňování

Cisternové vozy RYKO PLUS spol. s r.o.
783 6
783 8
783 7
50
25
25
Zans
Zacns
Zans
24 500

24 000

22 000

93 000
DN 100
vrchní i spodní

95 000
DN 100
vrchní i spodní

88 000
DN 100
vrchní i spodní

spodní

spodní

spodní

Řadové označení se skládá z písmen: písmeno „Z“ označuje, že se jedná o kotlový
(cisternový) vůz, písmeno „a“ je pro vůz se 4 nápravami, písmeno „n“ značí pro 4 nápravy
únosnost větší než 60 t a písmeno „s“ je pro rychlosti do 100 km/h v loženém stavu.
Cisterny jsou na základě Řádu RID kódovány. Kódy cisteren mají čtyři části. Vozy
přepravující motorovou naftu na obrázku 15 mají na boční straně kód LGBF. Písmeno „L“
značí cisternu pro látky v kapalném stavu, písmeno „G“ je nejnižší výpočtový tlak, písmeno
„B“ označuje cisternu se spodními plnicími nebo vyprazdňovacími otvory se třemi uzávěry,
písmeno „F“ je cisterna s odvzdušňovacím zařízením se zařízením chránícím proti
prošlehnutí plamene, nebo cisternu odolnou proti tlaku vyvolanému výbuchem. Místo
písmene „G“ se mnohdy uvádí čísla tlaku v barech (1,5; 2,65; 4; 10; 15; 21).
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Na obrázku 9 je železniční cisternový vůz společnosti RYKO PLUS spol. s r.o., který je
používán pro přepravu motorové nafty.

Obrázek 9: Železniční cisternový vůz (vlastní)

3.5 Přeprava
Přepravu nákladu (nebezpečných věcí) v železniční dopravě lze provozovat těmito způsoby:
a) jednotlivými zásilkami
b) ucelenými vlaky
V jednotlivých zásilkách se přepravuje menší objem zboží. Toto zboží se přepravuje jedním
vozem nebo skupinou několika železničních vozů. Vozy jsou na cestě od odesilatele svezeny
místním vlakem do nejbližší seřaďovací stanice a odtud odeslány dálkovým vlakem do
nejbližší seřaďovací stanice příjemce. K příjemci jsou vozy rozvezeny opět místním vlakem.
Na rozdíl od jednotlivých zásilek jsou ucelené vlaky určeny pro objemnější zásilky. Jsou
řazeny z vozů přepravujících pouze jednu zásilku a jedou přímo od odesilatele k příjemci bez
jakýchkoli řadicích prací. Ucelený vlak může být po domluvě navíc sestaven i ze skupin vozů
od více odesilatelů jednomu příjemci nebo obráceně od jednoho odesilatele více příjemcům.
[18]
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Přeprava motorové nafty se odlišuje od přepravy ne nebezpečných věcí pouze tím, že se
jako nebezpečná věc musí řídit Řádem RID. Cisternové vozy s motorovou naftou musí být
řádně označeny. Rozdíl při přepravě nastává jen v případě výbušných látek a předmětů,
které musí být v soupravě vlaku v dostatečné ochranné vzdálenosti od jiných vozů
přepravující nebezpečné věci (RID 7.5.3. Ochranná vzdálenost).

3.5.1 Povinnosti účastníků přepravy
Odesilatel
Odesilatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě pouze zásilky odpovídající
požadavkům RID. Jednou z povinností odesilatele je přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou
zařazeny do RID a připuštěny k přepravě dle RID. Je povinen předat dopravci informace,
přepravní doklady a průvodní doklady. Odesilatel musí použít pouze obaly, které jsou
vhodné pro přepravu daných nebezpečných věcí a musí je patřičně označit dle RID. Jeho
další povinností je splnit požadavky na způsob odeslání nebezpečných věcí. Úkolem
odesilatele je také zajistit, aby vyprázdněné nevyčištěné vozy byly dle předpisů označeny
a oblepeny bezpečnostními značkami a aby byly těsně uzavřené, stejně jako při přepravě
plných vozů.
Dopravce
Dopravce přebírající nebezpečné věci k přepravě musí provádět namátkové bezpečnostní
kontroly týkající se např. možností přepravovat nebezpečné věci podle RID. Dopravce se
musí před přepravou přesvědčit, že mu odesilatel poskytl potřebné informace předepsané
v RID a že je k přepravním dokladům přiložená potřebná dokumentace. Dopravce je také
povinen před samotnou přepravou zkontrolovat, zda jsou vozy a náklad bez viditelných
závad, netěsností nebo trhlin. Musí se také přesvědčit, že nepropadlo datum příští zkoušky
cisternových vozů, že vozy nejsou přetížené a že jsou vozy řádně označené bezpečnostními
značkami. Dopravce musí před jízdou dodat strojvedoucímu písemné pokyny, ve kterých
jsou uvedena opatření, která musí strojvedoucí vykonat v případě nehody nebo mimořádné
události.
Příjemce
Příjemce jako účastník přepravy nebezpečných věcí nesmí zdržovat převzetí věcí a po
vyložení musí zkontrolovat, zda byly dodrženy předpisy RID. Vůz nebo kontejner smí být
vrácen, jen pokud byly splněny předpisy RID týkající se vykládky.
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3.5.2 Národní a soukromí dopravci
V této práci se motorová nafta přepravuje jako ucelený vlak z České republiky do
Spolkové republiky Německo. Většinou motorovou naftu přepravují dva dopravci, jeden
český a druhý německý. Český dopravce předá v pohraniční přechodové stanici vlak
německému dopravci. Tito dopravci musí mít mezi sebou rámcovou smlouvu o spolupráci.
Dopravci se člení na národní a soukromé. Přepravu na českém i německém úseku může
zajišťovat národní i soukromý dopravce. Český národní dopravce je ČD Cargo, a.s.
a soukromý dopravce je např. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. V Německu je národní
dopravce DB Schenker Rail AG a soukromý dopravce např. ITL Eisenbahngesellschaft mbH.

3.6

Mezinárodní přeprava

Motorová nafta se přepravuje do zahraničí většinou v ucelených vlacích. V této podkapitole
je uveden celý průběh mezinárodní přepravy CIM včetně činností, které se provádějí před
a po samotné přepravě motorové nafty.

3.6.1 Příprava přepravy
Přepravě předchází obchodní jednání o prodeji motorové nafty. Zákazník si motorovou naftu
koupí od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Tato společnost na základě požadavku

zákazníka, přesně objedná u ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. v Litvínově množství (objem),
způsob expedice, čas, místo určení (v tomto případě do Německa) a podmínky vykládky.
Vzhledem k holdingovému uspořádání společnosti UNIPETROL, a.s. má přednostní právo
na přepravu motorové nafty dopravce UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., který provádí obsluhu
vlečky v Litvínově.
Poté UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. provede výběr vozů z vlastního parku cisternových vozů
dle technických požadavků, popřípadě si je pronajme od jiných držitelů (vlastníků) vozů. Dále
osloví některého německého dopravce, který přepraví vlak (vozy) ke konečnému příjemci
v SRN s jejich přistavením na vlečku. Dopravce UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. provede
výpočet ceny za přepravu dle sjednaných obchodních podmínek INCOTERMS 2010
a předloží ji ke schválení útvaru logistiky UNIPETROL, a.s. Pokud se cena odsouhlasí,
mohou se přistavit cisternové vozy.
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3.6.2 Přistavení vozů na vlečku
Dopravce přistaví cisternové vozy z deponovaných kolejí na předávací kolejiště vlečky
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nebo vozy přijedou na vlečku od jiných držitelů cisternových
vozů. Po provedení technické a přepravní prohlídky a vyřazení nezpůsobilých vozů se vozy
přistaví na manipulační místa nakládky ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
a dispečer vlečkaře na základě žádosti operátora společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
uzavře kolej. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. v předstihu zadá v ISDL místo nakládky. Po těchto
úkonech probíhá nakládka motorové nafty do cisternových vozů. Po ukončení nakládky
a činností s ní souvisejících operátor společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. uvolní
dispečerovi vlečkaře kolej. Poté jsou všechny naložené vozy přepraveny do daňového
skladu společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. posunovací lokomotivou buď řady 740 na
obrázku 10, nebo lokomotivy řady 724.

Obrázek 10: Posunovací lokomotiva řady 740 (vlastní)

Současně s tímto procesem komerční oddělení UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. předá
informace o přesunu vozů do daňového skladu na oddělení expedice společnosti
ČESKÁ RAFINÉRSKÉ, a.s. a do laboratoří. Následně jsou cisternové vozy v systému ISDL
zpracovávány jako zásilka. Komerční oddělení vytiskne na základě zadané zásilky nákladní
list pro mezinárodní přepravu a výkaz vozů pro přepravu jedním nákladním listem. Po
obdržení průvodního daňového dokladu, který vystavuje oddělení expedice společnosti
ČESKÁ

RAFINÉRSKÁ,

a.s.,

a

ve

spolupráci

s

komerčním

oddělením

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. tyto dokumenty přiloží k nákladnímu listu a zapíše do něj
číslo průvodního daňového dokladu. Dispečer železničního provozu vlečkaře dá pokyn na
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základě informace o kompletnosti a možnosti expedice vozové zásilky, k přepravě
železničních vozů (jako ucelený vlak) na koleje předávacího nádraží vlečky. Schéma vlečky
je na obrázku 11. Na závěr tranzitér expedient vlečkaře a dopravce (vozmistr) provedou
technickou a přepravní prohlídku.

Obrázek 11: Schéma vlečky (vlastní)
D – dispečer, V – vozmistr, K – komerční oddělení, OE – oddělení expedice

Dopravní cestu objednává UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nebo dopravce ČD Cargo, a.s.
Následně dojde k předání nákladního listu včetně všech příloh do nákladní pokladny
ČD Cargo, a.s. nebo strojvedoucímu soukromého dopravce. Před odjezdem vlaku provede
vozmistr dopravce zkoušku brzdy vlaku. Po předání přepravních dokladů jsou cisternové
vozy (vlak) přepraveny z předávacího nádraží vlečky dopravcem UNIPETROL DOPRAVA,
s.r.o. do přípojové železniční stanice Most nové nádraží.

3.6.3 Přeprava z ČR do Německa
Trasa na základě objednané kapacity ve směru do Německa vede z Mostu nové nádraží
přes Ústí nad Labem do pohraniční přechodové stanice Děčín východ, případně Bad
Schandau, ve kterých dojde k předání vlaku německému dopravci (DB Schenker Rail AG
nebo jinému německému soukromému dopravci). Tratě na této trase jsou v traťové třídě
zatížení D. V pohraniční přechodové stanici odpojí lokomotivu strojvedoucí UNIPETROL
DOPRAVA, s.r.o. na vlak najede po předávce vozů (technická a přepravní prohlídka)
lokomotiva německého dopravce, který přepraví vlak k příjemci do stanice určení
Cunnersdorf (bei Kamenz) a odtud dále na vlečku. Příjemce na vlečce provede kontrolu vozů
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a vyloží přepravované zboží z železničních cisteren. Příjemce potvrdí dopravci převzetí zboží
na díle č. 3 nákladního listu a odešle prázdné cisternové vozy zpět vozovým listem CUV
(z příjemce zboží se po vykládce stává odesilatel prázdných vozů, který musí vyplnit CUV)
do pohraniční přechodové stanice Děčín východ, případně Bad Schandau, kde dojde
k předání vlaku českému dopravci – ČD Cargo, a.s. nebo UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.,
který přepraví cisternové vozy do železniční stanice určení Mostu nové nádraží. Cisternové
vozy jsou dopravcem ČD Cargo, a.s. nebo UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. přistaveny na
předávací nádraží vlečky - místo vzájemné odevzdávky vozů.

3.6.4 Časové ohodnocení úkonů
V tabulce 11 jsou uvedeny činnosti pro zajištění mezinárodní přepravy s jejich ohodnocením.
Z údajů tabulky 11 je sestrojen na obrázku 12 úsečkový (Ganttův) diagram pro vyhodnocení
celkové doby trvání činností. Některé činnosti mohou probíhat souběžně. Celková doba činí
11 dnů. Na základě takto provedené analýzy budou v následující kapitole řešeny možnosti
zkrácení času.
Tabulka 11: Tabulka činností, zdrojů a času (vlastní s podporou podkladů od UNIPETROLU DOPRAVA,
s.r.o.)

činnost
nákup mot.nafty
pokyn k výrobě
výroba mot.nafty
oslovení dopravce
výběr vozů pro nakládku
výpočet ceny za přepravu
odsouhlasení ceny za přepr.
přístavba vozů k nakládce
nakládka
sestavení vlaku
přeprava v ČR
předání vlaku něm.dopravci
přeprava v DE
přístavba vozů
vykládka
sestavení vlaku
přeprava v DE
předání vlaku čes.dopravci
přeprava v ČR
přístavba vozů

zdroj
zákazník (příjemce)
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
zákazník (příjemce)
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

45

doba (hod)
3
48
72
2
12
96
3
8
12
14
6
1
10
4
48
3
10
1
6
4

Obrázek 12: Úsečkový (Ganttův) diagram (vlastní)
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4 Návrh na optimalizaci přepravy
Návrh na optimalizaci přepravy obsahuje úpravy technologických činností před nakládkou,
v průběhu nakládky, po jejím ukončení a při vlastní přepravě. Změny jsou zapracovány do
tabulky 12 a úsečkového (Ganttova) diagramu uvedeného v kapitole 3.6
Tabulka 12: Tabulka činností, zdrojů a času (vlastní s podporou podkladů od spol. UNIPETROL
DOPRAVA, s.r.o.)

činnost
nákup mot.nafty
pokyn k výrobě
výroba mot.nafty
oslovení dopravce
výběr vozů pro nakládku
výpočet ceny za přepravu
odsouhlasení ceny za přepr.
přístavba vozů k nakládce
nakládka
sestavení vlaku
přeprava v ČR
předání vlaku něm.dopravci
přeprava v DE
přístavba vozů
vykládka
sestavení vlaku
přeprava v DE
předání vlaku čes.dopravci
přeprava v ČR
přístavba vozů

zdroj
zákazník (příjemce)
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
zákazník (příjemce)
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

doba (hod)
3
48
72
2
12
96
3
8
12
14
6
1
10
4
48
3
10
1
6
4

Návrh optimalizace pro další období předpokládá pravidelně měsíční export motorové nafty
v ucelených vlacích s 21 cisternovými vozy v soupravě stále stejnému příjemci.
Cílem diplomové práce je zefektivnění přepravy pro nový způsob expedice.
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4.1

Zkrácení doby vybraných činností

Návrh vychází z objektivizace doby trvání jednotlivých činností na základě pravidelnosti
přepravy motorové nafty a předem dostatečné informovanosti.
Pokyny k výrobě:
U výroby motorové nafty uvádím, že pracovník se zabývá touto činností 48 hodin. Tato doba
je myšlena tak, že se na pokyn k výrobě čeká 48 hodin. Tuto dobu pracovník čeká na dovoz
poloproduktu pro výrobu motorové nafty. Jelikož bude pracovník informován předem,
veškeré produkty pro výrobu motorové nafty budou již zkompletovány. Pracovníkovi už
nebude trvat pokyn k výrobě 48 hodin, ale jen polovinu času. Dojde tak ke zkrácení času na
24 hodin.
Oslovení dopravce:
Motorovou naftu bude přepravovat jen a pouze UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. v přesně
daných časech. Jeho oslovení nebude potřeba. Efektem je úspora 1 hodiny.
Výběr vozů:
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. již nemusí provádět výběr cisternových vozů v době trvání
12 hodin, protože motorová nafta se bude přepravovat stále stejnými cisternovými vozy
a stejným počtem těchto vozů. Efektem je zkrácení času z 12 hodin na 6 hodinu, který
zahrnuje i kontrolu cisternových vozů.
Výpočet ceny za přepravu:
Úspora času v délce 93 hodin vyplývá z nové organizace přepravy pravidelných vlaků
a jednoho výpočtu. Na základě dohody odesilatele a příjemce se bude odesílat faktura na
konci každého měsíce. Dojde ke zkrácení doby na 48 hodiny.
Odsouhlasení ceny za přepravu:
Odsouhlasení ceny útvarem logistiky UNIPETROL, a.s. pro každou objednávku trvá
3 hodiny. Objednávka bude vždy jen jedna na měsíc. Dojde ke snížení počtu doby 1 hodiny.
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Vykládka:
Motorová nafta se z železničních cisteren může vykládat mnohem kratší dobu než doposud,
jelikož příjemce bude již obeznámen, v jakém konkrétním pravidelném čase vlak přijede
a příjemce se tak může připravit na vykládku, čímž dojde ke zkrácení doby vykládky na
32 hodin.
Na základě nově zpracovaných technologických časů byla zpracována nová tabulka činností
(tabulka 13) a následně úsečkový diagram na obrázku 13.
Tabulka 13: Tabulka činností, zdrojů a času po zkrácení dob vybraných činností (vlastní)

činnost
nákup mot.nafty
pokyn k výrobě
výroba mot.nafty
oslovení dopravce
výběr vozů pro nakládku
výpočet ceny za přepravu
odsouhlasení ceny za přepr.
přístavba vozů k nakládce
nakládka
sestavení vlaku
přeprava v ČR
předání vlaku něm.dopravci
přeprava v DE
přístavba vozů
vykládka
sestavení vlaku
přeprava v DE
předání vlaku čes.dopravci
přeprava v ČR
přístavba vozů

zdroj
zákazník (příjemce)
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
zákazník (příjemce)
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Výsledkem je zkrácení průběhu přepravy o 2 dny na 9 dnů.
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doba (hod)
3
24
72
1
6
48
1
8
12
14
6
1
10
4
32
3
10
1
6
4

Obrázek 13: Úsečkový diagram řešící zkrácení doby vybraných činností (vlastní)
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4.2

Zkrácení výroby motorové nafty

Novým efektem pravidelné přepravy v ucelených vlacích je i zkrácení doby výroby motorové
nafty. Na základě této pravidelnosti je možno výrobu předem připravit. Vyrobená motorová
nafta bude již v zásobníku a cisternové vozy se budou moci ihned nakládat a nebude se
tvořit časová prodleva při čekání na výrobu. Zkrácení výroby motorové nafty je obsaženo
v následující tabulce 14.
Tabulka 14: Tabulka činností, zdrojů a času po zkrácení dob vybraných činností a výroby mot.nafty
(vlastní)

činnost
nákup mot.nafty
pokyn k výrobě
výroba mot.nafty
oslovení dopravce
výběr vozů pro nakládku
výpočet ceny za přepravu
odsouhlasení ceny za přepr.
přístavba vozů k nakládce
nakládka
sestavení vlaku
přeprava v ČR
předání vlaku něm.dopravci
přeprava v DE
přístavba vozů
vykládka
sestavení vlaku
přeprava v DE
předání vlaku čes.dopravci
přeprava v ČR
přístavba vozů

zdroj
zákazník (příjemce)
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
zákazník (příjemce)
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
DB Schenker Rail AG
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

doba (hod)
3
24
30
1
6
48
1
8
12
14
6
1
10
4
32
3
10
1
6
4

Výsledek úspory času při výrobě motorové nafty je opět uveden v úsečkovém diagramu na
obrázku 14. Touto úsporou času je zkrácen proces mezinárodní přepravy na 8 dnů.
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Obrázek 14: Úsečkový diagram řešící zkrácení dob vybraných činností a výroby motorové nafty (vlastní)
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4.3

Porovnání návrhů na změnu

Pokud si zákazník objednává přepravu motorové nafty nepravidelně (jednorázově), trvá celý
proces mezinárodní přepravy 11 dnů. Po návrhu úspory času vybraných činností celková
doba průběhu mezinárodní přepravy trvá 9 dnů. Navíc úsporou času ve výrobě motorové
nafty proces mezinárodní přepravy motorové nafty trvá jen 8 dnů. Výsledkem je úspora
3 dnů. Doby celého procesu mezinárodní přepravy jsou uvedeny v tabulce 15 a jsou viditelné
na obrázcích 15, 16 a 17.
Tabulka 15: Tabulka výsledných časů celého procesu přepravy (vlastní)

úsečkový diagram (původní z teoretické části)
úsečkový diagram (zkrácení doby činností)
úsečkový diagram (zkrácení i doby výroby mot.n.)

Doba celého procesu přepravy
11 dnů
9 dnů
8 dnů

Obrázek 15: Úsečkový (Ganttův) diagram - původní z teoretické části (vlastní)
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Obrázek 16: Úsečkový diagram řešící zkrácení doby vybraných činností (vlastní)

Obrázek 17: Úsečkový diagram řešící zkrácení dob vybraných činností a výroby motorové nafty (vlastní)

4.4

Změna v pronajímání cisternových vozů

V teoretické části v kapitole 3.6 je uvedeno, že UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. provádí výběr
vozů z vlastního parku cisternových vozů nebo si je pronajme od jiných držitelů (vlastníků)
vozů. Na základě návrhu po konzultaci se společností UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. bude
motorová nafta přepravována pravidelně každý týden ve 21 cisternových vozech. S ohledem
na nedostatečný vozový park společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je nutno řešit
potřebu cisternových vozů pronájmem, konkrétně od společnosti RYKO PLUS spol. s.r.o.
V daném případě je tento pronájem možno řešit místo krátkodobého pronájmu pronájmem
dlouhodobým, čímž dojde k úspoře nákladů. Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým
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pronájmem je v nájemní ceně na den a nákladech na čištění cisternového vozu. Čím je
pronájem delší, tím méně se za cisternové vozy platí. U krátkodobého pronájmu ten, kdo
cisternové vozy využívá, je musí nechat vyčistit na svoje náklady. Povinnost čištění
použitých cisternových vozů při dlouhodobém pronájmu má již majitel vozů.

4.5

Množství přepravené motorové nafty při pravidelné přepravě

Dle návrhu bude motorová nafta pravidelně dlouhodobě v mezinárodní přepravě
přepravována v celkem 21 cisternových vozech. Na základě podkladů od společnosti
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je v tabulce 16 níže uveden seznam cisternových vozů
a jejich hmotností.
Tabulka 16: Tabulka cisternových vozů, jejich hmotností a množství motorové nafty (vlastní s podporou
podkladů od spol. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.)

počet vozů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
celkem

číslo vozu
33 80 784 0 613-3
33 80 784 0 618-2
37 80 783 8 316-3
33 54 783 6 104-1
33 80 784 0 478-1
33 80 784 1 307-1
33 80 784 0 603-4
33 80 784 0 630-7
33 80 784 1 312-1
33 80 784 0 113-4
33 54 783 6 024-1
33 54 783 8 377-1
33 80 784 0 000-3
33 80 783 7 934-8
33 80 784 1 343-6
33 80 784 1 326-1
33 80 784 5 092-5
33 54 783 8 248-4
33 80 784 0 475-7
33 80 784 1 327-9
33 80 783 6 253-4

hmotnost vozu [t]
24,25
24,30
24,35
25,55
24,15
23,90
24,20
24,15
23,95
24,25
24,70
24,25
24,40
24,20
24,05
24,00
25,75
24,20
24,30
24,15
24,45
511,50
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hmotnost mot. nafty [t]
54,90
55,15
55,05
53,65
54,85
55,35
54,90
55,00
55,30
54,70
54,35
54,75
54,30
54,90
54,70
54,90
54,20
55,50
55,10
55,25
54,45
1151,25

Celkové množství motorové nafty ve 21 cisternových vozech činí 1151,25 t. Toto množství je
pro 1 obrátku vozů, která trvá 6 dnů. Jelikož možnost expedice probíhá pouze ve všedních
dnech, jsou 3 až 4 obrátky za měsíc. Při 4 obrátkách měsíčně se přepraví 4 605 t motorové
nafty. Roční počet obrátek je 45 a množství přepravené motorové nafty činí 51 806,25 t. Tyto
údaje jsou uvedeny v tabulce 17. Na základě této tabulky je vytvořen graf, který je na
obrázku 18.
Tabulka 17: Tabulka počtu obratů a množství přepravené motorové nafty (vlastní)

měsíc
rok

počet obratů
1
4
45

množství mot. nafty
1 151,25 t
4 605,00 t
51 806,25 t

počet obratů

Graf přepraveného množství motorové
nafty a počet obratů
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

počet obratů

1151,25 t

4605 t

51806,25 t

množství přepravené motorové nafty

Obrázek 18: Graf přepraveného množství motorové nafty a počet obratů (vlastní)

4.6

Optimalizace přepravy

4.6.1 Železniční napájecí soustava
Přepravu motorové nafty v tomto případě zajišťuje na českém území soukromý dopravce
a na německém území národní dopravce. Jelikož český soukromý dopravce nemá licenci
k provozování drážní dopravy na německém území, musí tak proběhnout předání vlaku
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v pohraniční přechodové stanici. Součástí předávky je výměna vlakových náležitostí tj.
změna hnacích vozidel jednotlivých železničních dopravců. Je to i z důvodu různých
železničních trakčních soustav. Na českém úseku je napájecí soustava stejnosměrná 3 kV
a na německém úseku je napájecí soustava střídavá 15 kV (16,7 Hz).
Návrhem pro zjednodušení předávky vlaku v pohraniční přechodové stanici se jeví vhodné,
aby motorovou naftu přepravoval národní dopravce, který vlastní vícesystémové lokomotivy.
Vícesystémová lokomotiva je elektrická lokomotiva, která může být provozována na tratích
s různými napájecími soustavami a nemusí se přepřahat. Po příjezdu vlaku do pohraniční
přechodové stanice strojvedoucí na lokomotivě přepne napěťovou soustavu a může
pokračovat v jízdě. Efektem je poté zkrácení dodací lhůty, zrychlení obratů vozů a tím
i snížení nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě.

4.6.2 Optimalizace železniční sítě
V současné době probíhá za podpory dotací EU optimalizace železniční sítě ČR, která
přispěje ke zvýšení traťové rychlosti, dosažení vyšší traťové třídy zatížení pro úroveň traťové
rychlosti 120 km/h v loženém stavu železničního vozu a vybavení tratí evropským systémem
řízení a zařízením zvyšující bezpečnost provozu. S tímto modernizovaným zabezpečovacím
zařízením souvisí i zvýšení propustnosti trati.
Návrh zvýšení bezpečnosti představuje zabezpečovací systém sledování vlaků přepravující
nebezpečné věci. Na každém železničním voze přepravující nebezpečnou věc bude takové
zařízení, které bude zaznamenávat vlastnosti přepravované látky např. teplotu, tlak, otřesy
(vykolejení vozu) atd. Toto zařízení bude snímat na všech úsecích trati. Zabezpečovací
zařízení na trati bude zaznamenávat nejen polohu, ale i údaje z cisternového vozu. Poté
bude informace ze zařízení na daném vozu vyhodnocovat systém, který bude napojený na
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), strojvedoucího a vlakového dispečera.
Strojvedoucí musí vlak okamžitě zastavit vzhledem k přístupnosti IZS (nesmí zastavit
v železničním tunelu a mostě). Tímto dojde k předcházení vzniku nehod a minimalizaci
dopadů a škod při nehodách s možným únikem chemikálií.
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4.6.3 Plánování trasy
Při přepravě zboží vlakem nákladní dopravy, musí mít dopravce od přídělce kapacity (SŽDC)
přidělenou kapacitu dopravní cesty a zapracovanou cestu do jízdního řádu (GVD).
U nepravidelných přeprav je trasa řešena dle možností jízdního řádu, tzn. nepravidelnost.
Pokud bude na základě smlouvy uzavřený dlouhodobý obchod o prodeji a přepravě
motorové nafty s dostatečným předstihem, bude možné požádat o přidělení kapacity
dopravní cesty v rámci sestavy jízdního řádu. Tím se získá pravidelnost, zkrátí se průměrná
jízda vlaku i dodací lhůty.
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5 Provozní a ekonomické posouzení
5.1 Provozní posouzení
Celý proces přepravy se skládá z mnoha činností, které jsou pro mezinárodní přepravu
motorové nafty klíčové. Jsou to činnosti týkající se úkonů na vlečce, v průběhu nakládky,
vykládky a při samotné přepravě. Vykonání každé činnosti trvá určitý čas. Časová náročnost
přepravy je odlišná u nepravidelné (jednorázové) a pravidelné přepravy, jelikož právě
pravidelností se některé činnosti dají časově zkrátit. Nedojde jen k úspoře času, ale zároveň
i zefektivnění přepravy, zrychlení obrátek cisternových vozů a tím i snížení nákladů
mezinárodní přepravy.
Na následujícím obrázku 19 je spojnicový graf, který znázorňuje rozdílnost jednorázové
přepravy od přepravy pravidelné. Je v něm vyobrazena časová úspora některých činností.

činnosti přepravy

Obrázek 139: Graf porovnávající přepravy (vlastní)
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5.2 Ekonomické posouzení návrhu zkrácení dob
V této kapitole se uvádí posouzení z hlediska procentuálního snížení nákladů v závislosti na
době trvání činností přepravy, které jsou uvedeny v tabulce 18.
Tabulka 18: Tabulka činností a časů (vlastní s podporou podkladů od spol. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.)

činnost

doba (hod) - původní doba (hod) - návrhy ušetřený procentuální
podíl (%)
nákup mot.nafty
3
3
0
pokyn k výrobě
48
24
50
výroba mot.nafty
72
30
58,3
oslovení dopravce
2
1
50
výběr vozů pro nakládku
12
6
50
výpočet ceny za přepravu
96
48
50
odsouhlasení ceny za přepr.
3
1
66,7
přístavba vozů k nakládce
8
8
0
nakládka
12
12
0
sestavení vlaku
14
14
0
přeprava v ČR
6
6
0
předání vlaku něm.dopravci
1
1
0
přeprava v DE
10
10
0
přístavba vozů
4
4
0
vykládka
48
32
33,3
sestavení vlaku
3
3
0
přeprava v DE
10
10
0
předání vlaku čes.dopravci
1
1
0
přeprava v ČR
6
6
0
přístavba vozů
4
4
0

U činností, jako je pokyn k výrobě, oslovení dopravce, výběr vozů pro nakládku a výpočet
ceny za přepravu, se podařila ušetřit polovina času. U činností výroba motorové nafty
a odsouhlasení ceny za přepravu došlo ke zkrácení času dokonce o víc jak polovinu. Jelikož
čas jsou peníze, tak u těchto činností se také snížily náklady o polovinu a více. Pro lepší
představu celý průběh přepravy se zkrátí z 11 dnů na 8 dnů s celkovým poklesem nákladů
o 27,3 %.
Zkrácením celého procesu přepravy z 11 dnů na 8 dnů se zvyšuje možnost většího počtu
přeprav a tím i přepravit větší objem motorové nafty, jelikož bude více obrátek. Následkem je
nejen větší zisk pro dopravce, ale i pro odesilatele zvýšení prodeje z hlediska obchodu.
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5.3 Ekonomické posouzení pronájmu cisternových vozů
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. s ohledem na nedostatečný vozový park si pronajme
cisternové vozy pro přepravu motorové nafty od společnosti RYKO PLUS spol. s r.o. Ve
stávajícím stavu u mezinárodní přepravy v kapitole 3.5 to je krátkodobý pronájem, ale
v návrhu této práce se jedná o přepravu dlouhodobého charakteru, a tak si cisternové vozy
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. pronajme dlouhodobě. Nyní se porovná krátkodobý
a dlouhodobý pronájem z hlediska nájemní ceny a nákladů na čištění cisternových vozů
a porovná se jejich úspora.

5.3.1 Krátkodobý pronájem
Celý proces přepravy trvá 11 dnů, k tomu se musí přičíst 3 týdny (21 dnů) čištění
cisternových vozů (celého vlaku). Nájemní cena na den při krátkodobém pronájmu činí 32 €
bez DPH za jeden vůz. Vzhledem k mezinárodní přepravě jsou nájemní ceny nasmlouvány
v evropské měně. Celkový počet cisternových vozů v uceleném vlaku je 21.
(11 + 21) x 32 = 1 024

1 024 € ………………………. 1 vůz
21 504 € …………………….. 21 vozů

1 024 x 21 = 21 504

Nájemce cisternových vozů musí při krátkodobém pronájmu dát ještě cisternové vozy
k vyčištění. Náklady na čištění 1 cisternového vozu jsou 10 000 Kč, tedy 365 € (při aktuálním
kurzu ke dni 2. 5. 2015 1 € = 27,39 Kč).

21 504 + 365 x 21 = 29 169
Náklady jedné obrátky z hlediska krátkodobého pronájmu činí celkem 29 169 €.
Pokud se jedná jen o nepravidelné přepravy a vychází se z kapitoly 4, ve které po návrzích
úspory času činil celkový proces přepravy 8 dnů, pak za měsíc bude pouze 1 obrátka, jelikož
3 týdny trvá čištění. Za rok je celkem 12 obrátek.
(8 + 21) x 32 = 928
928 x 21 = 19 488

928 € ………………………. 1 vůz
19 488 € …………………….. 21 vozů
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19 488 + 365 x 21 = 27 153
12 x 27 153 = 325 836
Celkové náklady za krátkodobý pronájem činí 27 153 € za měsíc. V případě nepravidelných
přeprav každý měsíc budou náklady za krátkodobý pronájem ve výši 325 836 € za rok.

5.3.2 Dlouhodobý pronájem
Celý proces přepravy trvá 11 dnů. Jelikož je nájemní doba delší, nájemní cena na den při
dlouhodobém pronájmu je nižší než u krátkodobého pronájmu a činí 22 € za jeden vůz, ve
které jsou i zahrnuty náklady na čištění cisternových vozů, které probíhá až po ukončení
pronájmu a před odevzdáním cisternových vozů majiteli.
11 x 22 =

242

242 x 21 = 5 082

242 € ………………………. 1 vůz
5 082 € …………………….. 21 vozů

Náklady jedné obrátky u dlouhodobého pronájmu činí celkem 5 082 €.
U pravidelné dlouhodobé přepravy na základě kapitoly 4, ve které po návrzích úspory času
činil celkový proces přepravy 8 dnů, za měsíc budou 4 obrátky a za rok celkem 45 obrátek.
8 x 22 =

176

176 x 21 = 3 696

176 € ………………………. 1 vůz
3 696 € …………………….. 21 vozů

4 x 3 696 = 14 784
45 x 3 696 = 166 320
Náklady jedné obrátky při dlouhodobém pronájmu činí 3 696 €. Celkové náklady za
dlouhodobý pronájem činí 14 784 € za měsíc a 166 320 € za rok.
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5.3.3 Porovnání pronájmů
V tabulce 19 je uveden krátkodobý a dlouhodobý pronájem cisternových vozů. Celý proces
přepravy tedy jedné obrátky trvá 11 dnů a v druhém případě jedna obrátka trvá 8 dnů, jelikož
došlo ke zkrácení dob činností během přepravy v kapitole 4.
Tabulka 19: Tabulka nákladů 1 obrátky při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu (vlastní)

pronájem
krátkodobý
dlouhodobý
1 obrátka (původní)
1 obrátka (po návrzích)

29 169 €
27 153 €

5 082 €
3 696 €

Na základě tabulky 19 byl vytvořen následující graf Nákladů 1 obrátky při krátkodobém
a dlouhodobém pronájmu, který je na obrázku 20.

Náklady 1 obrátky při krátkodobém a
dlouhodobém pronájmu
náklady 1 obrátky

30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €

původní (11 dnů)

10 000 €

po návrzích (8 dnů)

5 000 €
0€
krátkodobý

dlouhodobý
pronájem

Obrázek 20: Graf nákladů 1 obrátky při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu (vlastní)

U krátkodobého pronájmu vychází náklady na pronájem mnohem větší než u dlouhodobého
pronájmu, jelikož je vyšší nájemní cena a dále jsou v nich zahrnuty náklady na čištění
cisternových vozů.
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Tabulka 20 uvádí krátkodobý a dlouhodobý pronájem 1 obrátky, 12 a 45 obrátek. 1 obrátka
trvá 8 dnů, což vyplývá z návrhů v kapitole 4. U krátkodobého pronájmu je 12 obrátek za rok,
ale u dlouhodobého pronájmu představuje 12 obrátek jen 3 měsíce. U dlouhodobého
pronájmu je 45 obrátek za rok.
Tabulka 20: Tabulka nákladů při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu 1 obrátky, 12 a 45 obrátek
(vlastní)

1 obrátka
12 obrátek
45 obrátek

pronájem
krátkodobý
dlouhodobý
27 153 €
3 696 €
325 836 €
44 352 €
1 221 885 €
166 320 €

Z údajů tabulky 20 je zpracován na obrázku graf Nákladů krátkodobého a dlouhodobého
pronájmu na obrázku 21.

Náklady krátkodobého a dlouhodobého
pronájmu
350 000 €

náklady obrátek

300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €

1 obrátka

100 000 €

12 obrátek

50 000 €
0€
krátkodobý

dlouhodobý
pronájem

Obrázek 21: Graf nákladů krátkodobého a dlouhodobého pronájmu (vlastní)

Z porovnání krátkodobého a dlouhodobého pronájmu vyplývá, že dlouhodobý pronájem bude
výhodnější. U dlouhodobého pronájmu je vždy nižší nájemní cena, protože je zajištěno
dlouhodobé využívání cisternových vozů. Při dlouhodobém pronájmu dojde k úspoře až
o 86 % nákladů za pronájem.
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5.4 Ekonomické posouzení celkových nákladů na přepravu
Tato kapitola se zabývá ekonomickým posouzením celkových nákladů na přepravu. Celkové
náklady na přepravu v tabulce 21 se skládají z ceny přepravy, ceny vozů, ceny za vyčištění
a provize pro zprostředkovatele.
Tabulka 21: Složení celkových nákladů na přepravu (vlastní)

celkové náklady na přepravu
cena za přepravu
cena vozů
cena za vyčištění vozů
provize pro zprostředkovatele
Cena za přepravu zahrnuje převážně činnosti, které jsou uvedeny v tabulce 22.
Tabulka 22: Tabulka činností (vlastní)

činnost
přeprava v ČR
předání vlaku něm.dopravci
přeprava v DE
přístavba vozů na předávkovou kolej
převzetí vozů
přeprava zpět v DE
předání vlaku čes.dopravci
přeprava zpět v ČR
přístavba vozů na předávkovou kolej

Kromě daných činností cena dále obsahuje cenu za použití dopravní cesty, pojištění
dopravce, energie, odpisy, údržba atd.
Cena vozů je nájemné, které zahrnuje pojištění vozů, odpisy, údržba vozů atd.
Cena za vyčištění vozů obsahuje přístavbu vozů na čištění a samotné čištění.
U provize pro zprostředkovatele se jedná o odměnu ve výši 2 – 3 % zahrnutých do celkových
nákladů.
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Ceny za přepravu se stanovily na základě poptávky třem železničním dopravcům:
ČD Cargo, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a Advanced World Transport a.s.
Předmětem poptávky byla přeprava nebezpečné věci – motorové nafty min. ve
21 cisternových vozech jako ucelený vlak a v každém cisternovém vozu bude naloženo min.
55 t motorové nafty, tzn. jedna přeprava zajišťuje 1 155 t motorové nafty. Přeprava bude
z Mostu nové nádraží do Cunnersdorfu bei Kamenz přes pohraniční přechodovou stanici
Děčín východ (případně Bad Schandau).
Ceny za přepravu motorové nafty stanovených dopravci jsou v tabulce 23. Ceny jsou
uvedeny za 1 obrátku.
Tabulka 23: Tabulka cen za tunu a za přepravu (vlastní s podporou podkladů od spol. ČD Cargo, a.s.,
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Advanced World Transport a.s.)

cena za tunu mot. nafty
ČD Cargo, a.s.
13,06 €
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
12,29 €
Advanced World Transport a.s.
12,53 €

cena za 1 přepravu mot. nafty
15 079,50 €
14 194,95 €
14 472,15 €

Na základě tabulky 23 byl vytvořen následující graf Porovnání cen za přepravu motorové
nafty na obrázku 22.

Porovnání cen za přepravu motorové nafty
15 200 €
15 000 €
14 800 €
cena

14 600 €
14 400 €
14 200 €

cena za přepravu motorové
nafty

14 000 €
13 800 €
13 600 €
ČD Cargo, a.s.

UNIPETROL Advanced World
DOPRAVA, s.r.o. Transport a.s.
dopravci

Obrázek 2142: Graf porovnání cen za přepravu motorové nafty (vlastní)
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UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. v porovnání s ČD Cargo, a.s. je levnější o necelých 6 %
a v porovnání s Advanced World Transport a.s. je levnější o necelé 2 %. Pro výpočet
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UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

5.4.1 Výpočet celkových nákladů na jednu přepravu
V následující tabulce 24 jsou vypočteny celkové náklady na přepravu motorové nafty. Cena
za přepravu je již známá z tabulky 23. Cena vozů obsahuje náklady krátkodobého pronájmu
z kapitoly 5.3.1. a cena za vyčištění je spočtena z počtu vozů (21) a nákladů na vyčištění
jednoho vozu (365 €) z kapitoly 5.3. Po sečtení těchto cen se ještě připočítala provize ve výši
3 %. Celkové náklady na přepravu motorové nafty činí 42 588,39 €. Pokud se přepočtou tyto
celkové náklady na tunu, tzn. podělí se celkovou hmotností přepravované motorové nafty
uceleného vlaku, která je 1 155 t, pak jsou náklady 36, 87 €/t.
Tabulka 24: Tabulka celkových nákladů na 1 přepravu (vlastní)

celkové náklady na 1 přepravu
cena za přepravu
cena vozů
cena za vyčištění vozů
celkem

14 194,95 €
19 488,00 €
7 665,00 €
41 347,95 €

provize (3 %)
celkové náklady

1 240,44 €
42 588,39 €

celkové náklady přepočteny na tunu

36,87 €

5.4.2 Výpočet celkových nákladů na přepravu za rok
Následující

propočty

budou

vycházet

z nabídky

na

přepravu

od

společnosti

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Přeprava bude probíhat po celý rok (45 obrátek), tím pádem
se sníží cena vozů z důvodu dlouhodobého pronájmu. Vzhledem k poruchovosti vozů je
potřeba mít v rezervě min. 10 % z celkového počtu vozů v uceleném vlaku – 3 cisternové
vozy navíc, a tak v uceleném vlaku bude celkem 24 cisternových vozů. Je to i z toho důvodu,
že německý dopravce požaduje přepravu min. 1100 t motorové nafty, což by při nižším počtu
cisternových vozů nebylo možné.
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Cena za přepravu se stanoví z ceny za přepravu z tabulky a 45 obrátek za rok.

14 194,95 x 45 = 638 772, 75
Cena vozů se spočítá z počtu cisternových vozů a nájemní ceny (22 €) za rok.

24 x 22 x 365 = 192 720
V ceně vozů jsou zahrnuty i náklady na vyčištění, jelikož u dlouhodobého pronájmu jsou
obsaženy v nájemní ceně, proto se cena za vyčištění dále v tabulce 25 neuvádí.
Tabulka 25: Tabulka celkových nákladů na přepravu za rok (vlastní)

celkové náklady na přepravu
cena přepravy
638 772,75 €
cena vozů
192 720,00 €
celkem
831 492,75 €
24 944,78 €
856 437,53 €

provize (3 %)
celkové náklady
celkové náklady přepočteny na tunu

16,48 €

5.4.3 Porovnání celkových nákladů
V kapitole 5.4.1 se spočetly celkové náklady na přepravu motorové nafty, která se
uskutečnila jen jednou. Z celkových nákladů na přepravu vychází cena 36,87 €/t. Při úvaze
dlouhodobé pravidelné přepravy v kapitole 5.4.2 se propočítáním stanovila cena 16,48 €/t.
Cena se uvádí za tunu, protože každý cisternový vůz, jak je již uvedeno v kapitole 4.5, je
odlišný a může přepravit jen určité množství motorové nafty, a tak celková únosnost vlaku se
může měnit. V následující tabulce 26 jsou pro porovnání uvedeny obě ceny za tunu
motorové nafty.
Tabulka 26: Tabulka cen při 1 přepravě a při ročních přepravách (vlastní)

cena při 1 přepravě
cena při ročních přepravách

36,87 €/t
16,48 €/t
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Z údajů v tabulce 26 byl vytvořen následující graf Porovnání cen za tunu na obrázku 23.

Porovnání cen za tunu
40,00
35,00
cena za tunu [€/t]

30,00
25,00
cena při 1 přepravě

20,00

cena při ročních přepravách

15,00
10,00
5,00
0,00
Obrázek 23: Graf porovnání cen za tunu (vlastní)

Nejen z tabulky 26, ale i grafu je patrné, že cena za tunu při ročních přepravách je nižší než
u přepravy jedné. Čím více přeprav se uskuteční, tím menší bude cena za tunu motorové
nafty a tím pádem se sníží i celkové náklady na přepravu.

5.5 Shrnutí ekonomického posouzení
Pokud bude přeprava realizována dlouhodobě, mohou se časově zkrátit některé činnosti
před a po samotné přepravě. Ušetří se tak celkově několik dní a zkrátí se dodací lhůty.
Jelikož dojde k úspoře času, zároveň se sníží s tím úzce související náklady.
Při posouzení krátkodobého a dlouhodobého pronájmu od společnosti RYKO PLUS
spol. s r.o. vyplynulo, že dlouhodobý pronájem je mnohem výhodnější než krátkodobý
pronájem. Při dlouhodobém pronájmu jsou totiž náklady za pronájem nižší než
u krátkodobého pronájmu.
Tři dopravci (ČD Cargo, a.s., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Advanced World Transport
a.s.) poskytli rozdílné ceny za přepravu motorové nafty. Na základě jejich porovnání se došlo
k závěru, že nejlevnější cenu za přepravu motorové nafty z Mostu nové nádraží do
Cunnersdorfu stanovil UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Ze spočítaných celkových nákladů na
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přepravu se získaly ceny za tunu při 1 přepravě a při ročních přepravách, po jejich porovnání
se zjistilo, že cena za tunu při ročních přepravách je o víc jak polovinu nižší.
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Závěr
Objem přeprav ve světě je stále větší a zákazníci čím dál tím více náročnější. K tomu, aby se
uspokojily potřeby zákazníka, je nutné proces přepravy neustále zdokonalovat. Jednou ze
specifických přeprav po železnici je právě přeprava nebezpečných věcí, která se řídí Řádem
pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Předmětem této práce byla
zvolena motorová nafta, která svými charakteristickými vlastnostmi patří k nebezpečným
věcem.
Obecně lze říci, že přeprava motorové nafty není jen naložení motorové nafty do
železničních cisternových vozů a přeprava od odesilatele k příjemci. Zahrnuje mnoho dalších
úkonů, které jsou pro uskutečnění dané přepravy důležité. V provozních a technologických
podmínkách je uveden proces na vlečce a činnosti prováděné na plnícím místě, které jsou
klíčové před samotnou přepravou.
Jedním z cílů této práce byla analýza současného stavu mezinárodní železniční přepravy
motorové nafty, která uvedla mimo jiné celý proces konkrétní přepravy včetně činností s tím
souvisejících. Výrobu motorové nafty zajišťuje ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. v rafinérii
v Litvínově, kde dojde k naložení motorové nafty a přesunu na předávací nádraží vlečky.
Vlečkař po předání přepravních dokladů dopravci přepraví ucelený vlak z předávacího
nádraží vlečky do přípojové železniční stanice Most nové nádraží. Odtud dopravce
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. přepraví vlak po předem určené trase přes Ústí nad Labem
do pohraniční přechodové stanice Děčín východ, případně Bad Schandau. Zde dojde
k předání vlaku německému dopravci, který přepraví vlak k příjemci do stanice určení
Cunnersdorf bei Kamenz a dále na vlečku k příjemci, kde se motorová nafta vyloží. Příjemce
potvrdí dopravci převzetí zboží a po vyložení odešle prázdné cisternové vozy zpět.
Tento celý proces se skládá z několika činností, které byly časově ohodnoceny. Pro
vyhodnocení celkové doby trvání mezinárodní přepravy byl vytvořen úsečkový (Ganttův)
diagram. Na základě časového ohodnocení bylo navrženo zkrácení dob činností. Ve
stávajícím stavu se jednalo o mezinárodní jednorázovou přepravu, zatímco v návrhu
o pravidelnou přepravu a všichni pracovníci daných činností byli o přepravě dostatečně
předem informováni. Proto se některé činnosti procesu časově zkrátily a došlo tak nejen
k úspoře času, ale i zkrácení dodacích lhůt (z 11 dnů na 8 dnů). Zrychlí se obrátky
cisternových vozů a tím se sníží i náklady přepravy (až o 27,3 %).
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Dalším

návrhem

byla

změna

v pronajímání

cisternových

vozů.

Jelikož

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. nemá dostatek vlastních cisternových vozů, musí si je
pronajmout. Při porovnání krátkodobého a dlouhodobého pronájmu v ekonomickém
posouzení vyplynula výhodnost dlouhodobého pronájmu. Náklady za krátkodobý pronájem
byly mnohem vyšší z důvodu vyšší nájemní ceny a nákladů na čištění cisternových vozů.
Návrhem optimalizace přepravy bylo zjednodušení předávky vlaku v pohraniční přechodové
stanici. Vzhledem k rozdílným trakčním soustavám obou sousedních států se měnila hnací
vozidla dopravců. Návrhem bylo využití vícesystémové lokomotivy. Efektem je poté zkrácení
dodacích lhůt, zrychlení obratů vozů a tím i snížení nákladů. Součástí optimalizace přepravy
byl návrh na zvýšení bezpečnosti.
Na

základě

porovnání

cen

za

přepravu

od

dopravců

ČD

Cargo,

a.s.,

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a Advanced World Transport a.s. vyplynulo, že nejlevnější
cenu za přepravu motorové nafty z Mostu nové nádraží do Cunnersdorfu poskytl
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Propočtem bylo zjištěno, že cena za tunu při ročních
přepravách je o víc jak polovinu nižší než cena za tunu při jedné přepravě.
Všechny stanovené cíle této práce byly splněny. Po analýze současného stavu mezinárodní
železniční přepravy byla navržena taková řešení, jejichž výsledkem byly nižší náklady,
zkrácení dodacích lhůt a zrychlení obrátek cisternových vozů.
Závěrem lze vzhledem k dnešní situaci říci, že budoucnost českých rafinérií je nejistá. Nedá
se předpokládat, jak se vyvine politická situace, zda český stát majetkově vstoupí do
rafinérií, či majitel rafinérií PKN ORLEN S.A. je bude chtít uzavřít. V každém případě
přeprava motorové nafty neskončí. Změní se pouze směr přeprav a to tak, že se bude
přepravovat z cizích rafinérií k nám do České republiky.

72

Použité zdroje
[1]

ČEPRO. Úvod. EuroOil. Sortiment paliv. Nafta motorová. [on-line]. ©2011 [cit. 201503-22]. Dostupné z: https://www.ceproas.cz/nafta-motorova

[2]

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Měnová politika. Zpráva o inflaci - II/2012 - tabulky a
grafy z textu. s. 32. [on-line]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/
menova_politika/zpravy_o_inflaci/2012/2012_II/boxy_a_prilohy/zoi_2012_II_box_2.ht
ml

[3]

Kurzycz. Investice. Vývoj ceny benzínu, nafty, aktuální cena a podrobný graf. [online]. © 2000 - 2015 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/komodity/
benzin-nafta-cena/

[4]

Řád

pro

mezinárodní

železniční

přepravu

nebezpečných

věcí.

In:

Sbírka

mezinárodních smluv Česká republika. 2013, částka 13, s. 3830. [on-line]. [cit. 201503-22].

Dostupné

také

z:

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/

Preprava_nebezpecnych_veci/ RID_predpis/RID.htm.
[5]

Podklady společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

[6]

Ministerstvo dopravy. Legislativa. Drážní doprava. Úmluva COTIF ve znění
Vilniuského protokolu. Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní
železniční přepravě zboží - CIM (Přípojek B k Úmluvě). [on-line]. [cit. 2015-04-18].
Dostupné

z:

http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_drazni/

umluvaCOTIF.htm
[7]

Unipetrol Doprava. O nás. Závazné normy. Železniční nákladní vozy - manipulace a
používání. s. 23. [on-line]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: www.unipetroldoprava.cz/
CS/ o-nas/Documents/PRP%204.pdf

[8]

RYKO PLUS spol. s r.o. Návod na obsluhu cisternového vozu Zacns 95 m3 typ 9399.8.

[9]

UIC. International Union of Railways. LOCA. Line categories. [on-line]. [cit. 2015-0418]. Dostupné z: http://www.uic.org/spip.php?article2897

[10]

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. O nás. Akcionáři a zpracovatelé. [on-line]. [cit. 2015-0322]. Dostupné z: http://www.ceskarafinerska.cz/cz/akcionari-zpracovatele.aspx.

[11]

SŽDC. Prohlášení o dráze 2015. Příloha C – Ceny za použití vnitrostátní železniční
dopravní cesty. s. 4, 8. [on-line]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: www.szdc.cz/soubory/
prohlaseni-o-draze/2015/priloha-c-2015.pdf
73

[12]

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Média. Ke stažení. [on-line]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné
z: http://www.crc.cz/data/litvinov/detail/a02.jpg

[13]

Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Sbírka listin UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Výroční
zpráva

za

rok

2013.

s.

3,

5.

[on-line].

[cit.

2015-03-22].

Dostupné

z:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sldetail?dokument=19900955&subjektId=246575&spis=562624
[14]

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Bezpečnostní list podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb.
MOTOROVÉ NAFTY.

[15]

Řád

pro

mezinárodní

železniční

přepravu

nebezpečných

věcí.

In:

Sbírka

mezinárodních smluv Česká republika. 2013, částka 13, s. 4701. [on-line]. [cit. 201503-22].

Dostupné

také

z:

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/

Preprava_nebezpecnych_veci/ RID_predpis/RID.htm.
[16]

Řád

pro

mezinárodní

železniční

přepravu

nebezpečných

věcí.

In:

Sbírka

mezinárodních smluv Česká republika. 2013, částka 13, s. 4695. [on-line]. [cit. 201503-22].

Dostupné

také

z:

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/

Preprava_nebezpecnych_veci/ RID_predpis/RID.htm.
[17]

Podklady společnosti RYKO PLUS spol. s r.o.

[18]

ČD Cargo. Co nabízíme. Jednotlivé zásilky, ucelené vlaky. [on-line]. [cit. 2015-04-18].
Dostupné z: https://www.cdcargo.cz/ucelene-vlaky

[19]

Euroseal. Produkty. Plastové plomby ES. Plastová plomba PL95/21. [on-line]. © 2015
[cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.euroseal.cz/plastova-plomba-pl95-21

[20]

Euroseal. Produkty. Plastové plomby ES. Plastová plomba ES 411/L. [on-line]. ©
2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.euroseal.cz/plastova-plomba-es-411-l

[21]

SŽDC. Přístup na ŽDC. Popis sítě. Mapy. Technické parametry tratí. Dovolené
traťové třídy zatížení. [on-line]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: www.szdc.cz/en/
soubory/prohlaseni-o-draze/2015/m07-trz.pdf

74

Seznam obrázků
Obrázek 1

Faktory vývoje cen nafty

Obrázek 2

Graf ceny benzínu Natural 95 a nafty za poslední tři měsíce

Obrázek 3

Schéma provozní výstroje železniční cisterny

Obrázek 4

Zpracovatelé ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

Obrázek 5

Administrativní budova rafinérie v Litvínově

Obrázek 6

Struktura společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Obrázek 7

Bezpečnostní značka pro látky z třídy nebezpečnosti 3

Obrázek 8

Značka pro látky ohrožující životní prostředí

Obrázek 9

Železniční cisternový vůz

Obrázek 10

Posunovací lokomotiva řady 740

Obrázek 11

Schéma vlečky

Obrázek 12

Úsečkový (Ganttův) diagram

Obrázek 13

Úsečkový diagram řešící zkrácení doby vybraných činností

Obrázek 14

Úsečkový diagram řešící zkrácení dob vybraných činností a výroby motorové
nafty

Obrázek 15

Úsečkový (Ganttův) diagram - původní z teoretické části

Obrázek 16

Úsečkový diagram řešící zkrácení doby vybraných činností

Obrázek 17

Úsečkový diagram řešící zkrácení dob vybraných činností a výroby motorové
nafty

Obrázek 18

Graf přepraveného množství motorové nafty a počet obratů

Obrázek 19

Graf porovnávající přepravy

Obrázek 20

Graf nákladů 1 obrátky při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu

Obrázek 21

Graf nákladů krátkodobého a dlouhodobého pronájmu

Obrázek 22

Graf porovnání cen za přepravu motorové nafty

Obrázek 23

Graf porovnání cen za tunu

75

Seznam tabulek
Tabulka 1

Vybrané ukazatele dle normy ČSN EN 590

Tabulka 2

Části nákladního listu

Tabulka 3

Části provozní výstroje železniční cisterny

Tabulka 4

Nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu podle traťových tříd

Tabulka 5

Zátěžová tabulka

Tabulka 6

Základní ceny (bez DPH) za použití železniční dopravní cesty pro jízdy vlaku
nákladní dopravy

Tabulka 7

Přehled partnerských organizací pro mezinárodní železniční dopravu

Tabulka 8

Oranžová tabulka pro motorovou naftu

Tabulka 9

Cisternové vozy UNIPETROLU DOPRAVA, s.r.o.

Tabulka 10

Cisternové vozy spol. RYKO PLUS spol. s r.o.

Tabulka 11

Tabulka činností, zdrojů a času

Tabulka 12

Tabulka činností, zdrojů a času

Tabulka 13

Tabulka činností, zdrojů a času po zkrácení dob vybraných činností

Tabulka 14

Tabulka činností, zdrojů a času po zkrácení dob vybraných činností a výroby
mot. nafty

Tabulka 15

Tabulka výsledných časů celého procesu přepravy

Tabulka 16

Tabulka cisternových vozů, jejich hmotností a množství motorové nafty

Tabulka 17

Tabulka počtu obratů a množství přepravené motorové nafty

Tabulka 18

Tabulka činností a časů

Tabulka 19

Tabulka nákladů 1 obrátky při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu

Tabulka 20

Tabulka nákladů při krátkodobém a dlouhodobém pronájmu 1 obrátky, 12 a 45
obrátek

Tabulka 21

Složení celkových nákladů na přepravu

Tabulka 22

Tabulka činností

Tabulka 23

Tabulka cen za tunu a za přepravu

Tabulka 24

Tabulka celkových nákladů na 1 přepravu

Tabulka 25

Tabulka celkových nákladů na přepravu za rok

Tabulka 26

Tabulka cen při 1 přepravě a při ročních přepravách

76

Seznam příloh
Příloha 1

Nákladní list CIM [5]

Příloha 2

Odevzdávkový list [5]

Příloha 3

Návratový list [5]

Příloha 4

Plomby [19, 20]

Příloha 5

Mapa dovolených traťových tříd zatížení [21]

Příloha 6

Struktura společnosti UNIPETROL, a.s. [13]

77

Příloha 1

Nákladní list CIM

Příloha 2

Odevzdávkový list

Příloha 3

Návratový list

Příloha 4

Plomby

Příloha 5

Mapa dovolených traťových tříd zatížení

Příloha 6

Struktura společnosti UNIPETROL, a.s.

