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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním expedice koksu systémy 

kombinované dopravy Abroll Container System (ACTS) a Innofreight. V první části je 

představena společnost, pro kterou je diplomová práce zpracovávána, a jsou zde uvedeny 

teoretické poznatky o kombinované dopravě. Dále jsou uvedeny technické parametry systémů 

ACTS a Innofreight. Praktická část je věnována porovnáním obou systémů pomocí SWOT 

analýzy. Jsou zde provedeny podrobné ekonomické výpočty nákladů případové studie. Závěr 

práce obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a doporučení pro využití kombinované 

dopravy pro expedici koksu.  

Klíčová slova 

ACTS; Innofreight; kombinovaná doprava; kontejner; koks 

Abstract 

Diploma thesis deals with economical comparison of coke expedition with combined 

transport systems Abroll Container System (ACTS) and Innofreight. In the first part there is 

introduced company for which is the thesis done and theoretical knowledge about combined 

transport is stated. Then technical parameters of ACTS and Innofreight systems are listed. The 

practical part is focused on a comparison of these two systems using a SWOT analysis. 

Detailed calculations of the economic costs of a case study are done. Conclusion contains 

evaluation of the results and recommendations for the use of intermodal transport for coke 

expedition. 
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Seznam zkratek 

AWT a.s. Advanced World Transport, akciová společnost 

OKD Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly  

OKR Ostravsko – karvinský revír 

ČSD Česko slovenské dráhy 

ČR Česká republika 

ACTS  Abroll Container Systém 

TK temeno kolejnice 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

SWOT  strengths, weakness, opportunities, threats  

Slps  S – plošinový podvozkový vůz, l – bez klanic, p – bez postranic, s – oprávněný 

jet rychlostí 100 km/h 

Sgns  S – plošinový podvozkový vůz, g – vybavený pro přepravu kontejnerů, n –  

               čtyřnápravový, s - oprávněný jet rychlostí 100 km/h 

Sgnss  S – plošinový podvozkový vůz, g – vybavený pro přepravu kontejnerů, n –  

                 čtyřnápravový, s - oprávněný jet rychlostí 120 km/h 

Eas  E – otevřený vůz s vysokými postranicemi, a – čtyřnápravový, s - oprávněný 

jet rychlostí 100 km/h 

Falls  F – otevřený vůz s vysokými postranicemi, a – čtyřnápravový, ll – s vykládkou 

volně ložených materiálů samospádem, na obou stranách současně,  

Lgs  L – dvounápravový plošinový vůz, g – vybavený pro přepravu kontejnerů, s – 

             oprávněný jet rychlostí 100 km/h 
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1 Úvod 

Spojení průmyslu a dopravy představuje hybnou sílu hospodářství většiny světových 

států. Zatímco úlohou průmyslu je produkovat polotovary, výrobky a spotřební zboží, doprava 

je organizována proto, aby komplexně zajistila přepravu průmyslových výrobků ke konečným 

zákazníkům nebo k dalšímu zpracování. Bez účinného a účelného spojení průmyslu a dopravy 

by byly některé funkce hospodářství každého státu významně omezeny nebo se staly zcela 

nefunkčními.  Je třeba mít na paměti, že každá lidská činnost – včetně dopravy a průmyslu – 

má být organizována co možná nejefektivnějším způsobem. Je účelem realizovat dopravu 

takovým způsobem, aby byla další z efektivně prováděných činností v hospodářství.  

K důležitým průmyslovým procesům patří těžba černého uhlí, technologie jeho 

zpracování v úpravnách, proces výroby koksu a jeho využití u spotřebitelů, přičemž po každé 

z uvedených činností je realizován proces dopravy. Nejprve se jedná o dopravu uhlí pásovými 

dopravníky důlní železnicí a jinými systémy z míst těžby do úpravárenského závodu, 

zpracovaného koksovatelného uhlí do koksárenského závodu a vyrobeného koksu ke 

konečnému spotřebiteli.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že doprava je důležitou a nedílnou součástí průmyslových 

procesů. Je evidentní, že zabývat se otázkou ekonomiky dopravy, má svůj nesporný význam. 

Pro spotřebitele koksu je elementárně důležitá otázka volby nejvhodnějšího přepravního 

systému. Nesprávná volba přepravního systému mající za následek nehospodárné využití 

dopravních prostředků, nežádoucí časové parametry manipulačních operací – nakládky, 

překládky, vykládky, by mohla proces výroby koksu a dopravy ke spotřebiteli významným 

způsobem prodražit. Tato nesprávná volba v oblasti přepravních systémů, by vyústila ve 

ztrátu konkurenceschopnosti na trhu. 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou volby vhodného přepravního systému pro 

expedici koksu. Cílem práce je ekonomické porovnání moderních systémů kombinované 

dopravy ACTS (Abroll Container Transport System) a Innofreight. Práce je zaměřena na 

ekonomicko – provozní analýzu kombinované dopravy (železnice - silnice) v  podmínkách 

společnosti Advanced World Transport a.s. Výstupem práce jsou doporučení pro další rozvoj 

jednoho (případně obou) z kontejnerových systémů na základě ekonomické analýzy. 

Podkladem pro zpracování jsou ekonomická data, současný a výhledový objem přeprav.  
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Dílčí cíle diplomové práce jsou následující:  

1. Provést porovnání technických parametrů uvažovaných systémů kombinované 

dopravy. 

2. Provést porovnání ekonomických parametrů uvažovaných systémů kombinované 

dopravy. 

3. Pro potřeby případové studie shromáždit informace o v současné době realizovaných 

přepravách expedice koksu systémy kombinované dopravy, na základě poskytnutých 

vstupních údajů provést ekonomické kalkulace uvažovaných přeprav a porovnat 

jednotlivé varianty realizace. 

4. Analyzovat ekonomické kalkulace vybraných přeprav. 

5. Formulovat doporučení pro společnost Advanced World Transport a.s. zahrnující 

ekonomické posouzení realizace přeprav koksu v jednotlivých obchodních případech 

včetně návrhu pro případný rozvoj systémů kombinované dopravy. 
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2 Ekonomicko – technická charakteristika Advanced World 

Transport a.s. 

Skupina Advanced World Transport patří k nejvýznamnějším soukromým 

poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Poskytuje služby v oblasti 

železniční dopravy a manipulací s materiálem především velkým průmyslovým podnikům ve 

střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro 

automobilový průmysl.  

Mezi klíčové služby patří železniční doprava na dlouhé vzdálenosti, železniční spedice, 

provozování a rozvoj železničních vleček a kombinovaná doprava. Hlavní objem 

podnikatelské činnosti se uskutečňuje v České republice, jejíž ideální logistické polohy AWT 

a.s. využívá. Operuje tak především ve střední a východní Evropě s napojením na významné 

evropské přístavy a terminály.  

Advanced World Transport a.s. (dále jen AWT a.s.) disponuje rozsáhlým vozovým 

parkem více než 160 lokomotiv a 5 500 vozů, které využívá pro vlastní potřeby i pronajímá 

třetím stranám. V České republice vlastní rychle rostoucí otevřený terminál kombinované 

dopravy Ostrava-Paskov, provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 km 

tratí. Zaměstnává přes 1 500 pracovníků a její tržby se blíží 10 miliardám korun.  

Klíčovými společnostmi skupiny Advanced World Transport jsou Advanced World 

Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s. a AWT Rail HU Zrt. Vedle nákladní 

dopravy má skupina prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace a.s. rozsáhlé 

zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi nebo s nakládáním s 

odpady. [17] 

Klíčové služby, které AWT a.s. poskytuje svým zákazníkům, jsou následující: 

1. železniční doprava, 

2. železniční spedice,  

3. provozování vleček, 

4. traťové služby, 

5. kombinovaná doprava – terminál Paskov, 

6. pronájem, opravy a čištění železničních vozů. 
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2.1 Historie a současnost společnosti AWT a.s. 

Vznik společnosti známé pod dnešním názvem AWT a.s. je spojen s převodem tzv. 

Báňské dráhy
1
 a jednotlivých vlečkových kolejišť ze státního podniku Ostravsko-karvinské 

kamenouhelné doly Ostrava (OKD) do specializovaného útvaru Ostravsko karvinský revír, 

doprava (OKR – Doprava). Tato restrukturalizace probíhala postupně v letech 1953 až 1957. 

Samotná OKR – Doprava byla založena dekretem ministerstva paliv a energetiky z 1. ledna 

1952, a to zpětně ke dni 31. prosince 1951. [4]  

OKR - Doprava vznikla za účelem zajištění organizační a odborné péče o správu a 

údržbu revírních tratí. Hlavní činností bylo provozování železniční dopravy na Báňské dráze, 

včetně řešení všech smluvních i ostatních vazeb ve vztahu k ČSD i ostatním subjektům a také 

zároveň povinnost údržby a oprav revírních železničních tratí. První přepravní aktivitou mimo 

revírní oblast pak bylo od roku 1972 zajištění provozu na vlečce elektrárny v Dětmarovicích. 

[4] OKR – Doprava se stala správcem cca 350 km. Síť Ostravsko – karvinských vleček je 

zobrazena na obrázku 2.1 

 

Obr. 2.1 Mapa železničních tratí a vleček ve stavu z roku 2000 [4] 

Provoz na stávajících důlních vlečkách si sice přes zastřešení podnikem OKR – 

Doprava i nadále zabezpečovaly jednotlivé důlní a koksárenské závody stejně jako dosud, ale 

na všech nově budovaných lokalitách již provoz zajišťovala svými náležitostmi a pracovníky 

výhradně OKR – Doprava. Postupně byla od roku 1962 tato praxe zavedena na dolech 9. 

                                                           
1
 Síť železničních tratí, vleček, vlečkových stanic, manipulačních kolejišť a nakládacích míst zprovozněná 

pravděpodobně 3. ledna 1863. Vedla v úseku Ostrava hl. n. – Zárubek – Josefova Jáma – Michálkovice – 

Doubrava. V roce 1905 Báňská dráha dosahovala délky více než 34 km a dále se rozšiřovala. 
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květen, ČSM, Paskov, Staříč a Darkov, mezi léty 1976 až 1980 pak OKR – Doprava postupně 

převzala provozování vleček i na všech zbývajících dolech a koksovnách. 

Dalším významným milníkem byl 1. leden 1994, kdy vznikla privatizací podniku OKD 

– Doprava. Drážní úřad udělil v roce 2005 podniku OKD, Doprava a.s. licenci opravňující 

k podnikání na veřejné železniční síti. Společnost zároveň zahájila provoz kombinované 

dopravy systémem ACTS (Abroll Container Transport System).  

Rok 2004 znamenal pro společnost další předěl – její vlaky poprvé překročily státní 

hranice. Jako vůbec první nestátní železniční dopravce odvezla OKD, Doprava nákladní vlak 

z ČR do Polska. Stalo se tak 29. června, kdy firma odvezla vlak ze stanice Drahotuše přes 

hraniční přechod Bohumín/Chałupki do polské stanice Rybnik Towarowy. [4] O tři roky 

později zprovoznila společnost OKD, Doprava kontejnerový terminál Paskov.  

V roce 2007 se OKD, Doprava stala členem mezinárodní skupiny New World 

Resources Transportation B.V. se sídlem v Amsterdamu. Následně v roce 2008 došlo k 

začlenění společnosti VIAMONT Cargo a.s., provozující nákladní železniční dopravu a 

provoz na průmyslových vlečkách v Čechách, zejména na Ústecku a Plzeňsku. Další léta až 

do současnosti jsou spojena s akvizicí dalších společností: Čechofracht, SpediTrans a další. 

V roce 2010 se pak společnost transformovala v Advanced World Transport a.s. Aktuální 

strukturu společností patřících do skupiny BXR zobrazuje obrázek 2.2 

 

Obr. 2.2 Struktura společností patřících do skupiny BXR [3] 
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2.2 Služby AWT a.s. v železniční dopravě 

Hlavním předmětem podnikání AWT a.s. je provozování dráhy a drážní dopravy. 

V těchto oblastech jsou hlavní ekonomické charakteristiky a poskytované služby následující: 

 jeden z největších soukromých železničních dopravců v Evropě a největší 

soukromý železniční dopravce v ČR, 

 vnitrostátní i mezinárodní doprava, 

 doprava ucelenými vlaky i ve skupinách vozů, mimořádné i kusové zásilky, 

 celní služby, 

 systém kombinované dopravy ACTS, 

 provozování lokomotiv v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, 

 traťové služby – výstavba, údržba, opravy, 

 provozování více než 60 vleček v rámci ČR, 

 kompletní servis (vlastní tratě, lokomotivy, vozy). 

AWT a.s. vlastní licenci pro provozování drážní dopravy v České republice, na 

Slovensku, v Maďarsku a od roku 2013 také v Polsku. Vývoj objemů přeprav v jednotlivých 

státech je zřejmý z obrázku 2.3 

 

Obr. 2.3 Objem přepraveného zboží ve státech, v nichž AWT a.s. provozuje železniční 

dopravu [2] 

Vývoj tržeb společnosti AWT a.s. od roku 2005 je zobrazen na obrázku 2.4 
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Obr. 2.4 Vývoj tržeb AWT a.s. za období let 2005 – 2012 [3] 

2.3 Kombinovaná doprava v AWT a.s. 

Vzhledem k tématu a především cílům diplomové práce je vhodné zabývat se blíže 

konkrétním segmentem železniční dopravy, a sice dopravou kombinovanou. 

Díky propojení vlastní železniční dopravy, otevřeného terminálu a spedičních a logi-

stických služeb může AWT a.s. nabízet služby kombinované dopravy na území České 

republiky a okolních států. Společnost AWT a.s. je největší operátor systému ACTS ve 

střední Evropě a jediný v České republice – k dispozici má 400 kontejnerů ACTS. [21] Bližší 

informace o jednotlivých systémech kombinované dopravy včetně systému ACTS jsou 

uvedeny v kapitole č. 3.  

AWT a.s. provozuje otevřený nezávislý terminál v Paskově. Odkud vypravuje tyto 

pravidelné vlaky kombinované dopravy (viz Obr. 2.5): 

 Mělník – Paskov, 

 Verona – Paskov, 

 Koper – Paskov, 

 Hamburk – Paskov, 

 Terst – Paskov, 

 Lovosice – Paskov. 
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V rámci Evropy existuje mnoho dopravců a speditérů provozujících systémy 

kombinované dopravy. Jedná se například o: Bohemiakombi, Boxxpress, DHL Freight, 

EWALS Cargo Care, Metrans, Trans Italia, Baxter, Corus, Transfesa. [10] 

 

Obr. 2.5 Napojení terminálu Paskov na hlavní evropské přístavy a významná vnitrozemská 

kontejnerová překladiště [21] 

Podle přepravovaných komodit je možno zákazníky AWT a.s. rozdělit následovně: 

 uhlí – OKD a.s., ČEZ a.s., Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Dalkia Česká republika, 

a.s., Metalimex a.s., Polské uhlí, a.s., Severočeské doly a.s., Plzeňská energetika 

a.s., United Energy, a.s., 

 ocel – ArcelorMittal Ostrava a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., U.S. Steel 

Europe – Bohemia a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., PILSEN STEEL 

s.r.o., 

 chemické produkty – UNIPETROL, a.s., TOTALBASE Czech s.r.o., 

PRECHEZA a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., STZ – servis a.s., DEZA, a.s., 

 automobily – Volkswagen Group (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Porsche 

Česká republika s.r.o., ŠKODA AUTO a.s.), Toyota Peugeot Citroën Automobile 

Czech, s.r.o., Hyundai Czech s.r.o.,   

 papír – Mondi Packaging Paper Štětí, a.s., 
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 stavební práce – Skanska a.s., Geosan, STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s., 

 spotřebitelské produkty – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., 

ELECTROLUX, s.r.o., Candy Hoover ČR s.r.o., 

 další – Maersk Czech Republic s.r.o., ERS Railways B.V., organizační složka, 

HANGARTNER DANMARK A/S, organizační složka, INTERMODAL 

SERVICE s.r.o., EWALS CARGO CARE spol. s.r.o., Transa s.r.o., Siemens, 

s.r.o., Geis CZ s.r.o.,  

Proces realizace kombinované dopravy od obchodního jednání vedoucího k získání 

přepravy přes naplánování a operativní řízení během jízdy vlaku až po fakturaci dle platné 

smlouvy je uveden na obrázku 2.6. 

 

Obr. 2.6 Proces realizace kombinované dopravy: od obchodního jednání po fakturaci 

 

Obchodní jednání 

(smlouva, cena 
podmínky realizace, 

termín) 

Obchodní jednání 

(smlouva, cena 
podmínky realizace, 

termín) 

Předání informací na 
dispečink 

Předání informací na 
dispečink 

Naplánování 
přepravy  

(nasazení vozů, 
lokomotiv, personálu) 

Naplánování 
přepravy  

(nasazení vozů, 
lokomotiv, personálu) 

Provozní realizace 
(komunikace s 

dopravci, zavedení 
vlaku do IS) 

Provozní realizace 
(komunikace s 

dopravci, zavedení 
vlaku do IS) 

Řešení mimořádností 
(poruchy lokomotiv, 

správkové vozy, 
zpoždění, …) 

Řešení mimořádností 
(poruchy lokomotiv, 

správkové vozy, 
zpoždění, …) 

Fakturace, 
ekonomické 
vyhodnocení 

realizace 

Fakturace, 
ekonomické 
vyhodnocení 

realizace 
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3 Kombinovaná doprava 

V této kapitole budou definovány a vysvětleny pojmy uvedené v předložené diplomové 

práci. Pozornost bude soustředěna na pojmy vztahující se k dopravním systémům se zvláštním 

důrazem na kombinovanou dopravu, její jednotlivé varianty a specifika. Druhá část této 

kapitoly se zabývá systémem kombinované dopravy typu země – země a porovnáním 

konkrétních přepravních systémů – zejména Abroll Container Transport System (ACTS) a 

Innofreight. 

3.1 Definice pojmů uvedených v diplomové práci 

V této kapitole jsou vysvětleny pojmy související s kombinovanou dopravou: 

Doprava Každý úmyslný pohyb dopravních prostředků po dopravních 

cestách [9]. 

Přeprava Proces přemístění zboží nebo osob mezi dvěma různými body 

[7]. 

Železniční doprava Doprava uskutečňována železničními dopravními prostředky po 

železničních tratích [9]. 

Silniční doprava Doprava, při níž se zajišťuje přemísťování osob a věcí silničními 

vozidly, jakož i přemísťování silničních vozidel samých po 

pozemních komunikacích, dopravních plochách a ve volném 

terénu [9]. 

Multimodální přeprava Přeprava zboží nejméně dvěma různými druhy dopravy [8]. 

Intermodální přeprava Multimodální přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce, 

která postupně užije různých druhů dopravy bez manipulace se 

samotným zbožím při měnících se druzích dopravy [8]. 

Kombinovaná přeprava
2
 Intermodální přeprava, kdy převážná část trasy se uskutečňuje 

po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na moři, přičemž 

počáteční (svoz) a/nebo závěrečná část (rozvoz) probíhá po 

silnici a je zpravidla co nejkratší [8]. 

                                                           
2
 V citačním zdroji [8] je uveden pojem „kombinovaná přeprava“, v této diplomové práci je 

používán pojem „kombinovaná doprava“. 
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Intermodální přepravní Přepravní jednotka kombinované přepravy vhodná pro  

jednotka    intermodální přepravu (kontejner) [8]. 

Kontejner Přepravní jednotka takové konstrukce, která umožňuje přepravu 

materiálu jedním nebo několika druhy dopravy bez mezi 

překládky jeho obsahu [8]. 

3.2 Systémy kombinované dopravy 

Kombinovaná doprava patří mezi nejrychleji rozvíjející se oblasti nákladní dopravy. 

V celosvětovém měřítku byl meziroční nárůst objemů kombinované dopravy v letech 1993-

2005 průměrně 7,91%. Od roku 1993 do roku 2005 se počet přepravených kontejnerů téměř 

ztrojnásobil. [5] 

Klíčovou výhodou kombinované dopravy je minimalizace manipulačních operací se 

zbožím (nakládky, vykládky, překládky), což se pozitivně projevuje ve snižování nákladů na 

přepravenou jednotku zboží. Zejména z tohoto důvodu se kombinovaná doprava setkává se 

stále větším zájmem zákazníků a postupně získává čím dál vyšší podíl na trhu nákladní 

dopravy.  

Jedním z důležitých hledisek, podle kterých dělíme kombinovanou dopravu, jsou 

varianty kombinací jednotlivých druhů dopravy, jako příklady lze uvést [1]:  

 země - země (železniční – silniční doprava), 

 země - vzduch (silniční – letecká), 

 země – voda (silniční – vodní), 

 řeka – moře.  

Kombinovanou dopravu je možno dělit na jednotlivé podtypy [9]:  

 podle toho jakým směrem se uskutečňuje manipulace s přepravní jednotkou 

(horizontální, vertikální), 

 podle používané přepravní jednotky (kontejnerová, systém výměnných nástaveb, 

silničních návěsů, jízdních souprav atd.).  

V dalším textu bude pozornost soustředěna na dva vybrané kontejnerové přepravní 

systémy kombinované dopravy, přičemž zásadní rozdíl mezi nimi spočívá v odlišném 

způsobu překládky přepravních jednotek mezi silniční a železniční dopravou. Jedná se o 

přepravní systém využívající odvalovací kontejnery: Abroll Container Transport System dále 

bude uváděn pod zkratkou (ACTS) a kontejnery technologie Innofreight. 
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3.2.1 Systém ACTS 

Systém ACTS, je jedním z nejmladších systémů kombinované dopravy a vykonává 

výhradně přepravu po silnici a po železnici. Tento systém spočívá v přepravě kontejnerů 

vybavených odvalovacím zařízením na speciálních silničních nosičích. Jeho aplikace jsou 

vhodné pro kusové zásilky, hromadné substráty či kapaliny všeho druhu. Překládka mezi 

různými druhy doprav se zpravidla uskutečňuje v kterékoli železniční stanici, která má 

vyhovující přístup k nakládkové koleji a dostatečný prostor pro uskutečněné překládkové 

manipulace. [1]   

Přepravní systém ACTS tvoří tři základní prvky [20] :  

1. Železniční vůz s otočnými nosiči  

Čtyřnápravový plošinový vůz opatřený otočnými nosiči s mimořádnou pevností pro 

uchycení tří odvalovacích kontejnerů ACTS. Nakládka a vykládka odvalovacích kontejnerů je 

možná z obou stran vozu. Bezpečná manipulace při osové vzdálenosti kolejí nad 4 500 mm. 

Bezpečnost provozu zajišťují speciální aretace a klanice.  

2. Automobilové nosiče (překladače kontejnerů)  

Překládku a rozvoz odvalovacích kontejnerů ACTS zajišťuje AWT a.s. v ČR 

i v zahraničí také prostřednictvím svých smluvních silničních dopravců. 

3. Odvalovací kontejnery 

ACTS mají normované rozměry (dle DIN 30722 a Vyhlášky UIC 591) a jsou 

přepravovány na automobilových nosičích a železničních vozech. Jejich překládka se provádí 

zavěšením háku manipulátoru automobilového nosiče do třmenu kontejneru. Pohyby 

kontejneru usnadňují ocelová kolečka na kontaktní hraně kontejneru. 

Společnost Advanced World Transport a.s. provozuje jako jediná v České republice 

systém ACTS, konkrétně vlastní 99 železničních vozů řady Slps, 10 automobilových nosičů 

(překladačů kontejnerů), včetně 5 silničních kontejnerových přívěsů, 442 kontejnerů ACTS 

různých modifikací.  

Technické parametry železničních vozů, kontejnerů a silničních vozidel jsou uvedeny v 

tabulkách 3.1, 3.2, 3.3. 
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Tab. 3.1 Technické parametry železničních vozů [20] 

Řada SLPS (CKV) SLPS 

(TRANSLIFT) 

SLPS 

(TUSCHMID) 

délka přes nárazníky [mm] 20  040 19 640 20 480 

hmotnost prázdného vozu [t] cca 28,0 cca 25,0 27,0 

ložná hmotnost max. [t] 51,0 55,0 49,5 

počet otočných nosičů 3 3 3 

nosnost nosiče [t] 18,0 20,0 16,5 

výška úložné plochy nad TK 

[mm] 

1 370 1 190 1 344 

Naložený vůz řady Slps s třemi kontejnery je zobrazen na obrázku 3.1. 

 

Obr. 3.1 Vůz řady Slps naložený nebezpečným zbožím dle RID [20] 

Tab. 3.2 Technické parametry odvalovacích kontejnerů [20] 

Typ ACTS 31 ACTS 29 ACTS 20 

objem [m
3
] 31 29 20 

délka vnější [mm] 5 950  5 970 5 950 

šířka vnější [mm] 2 500 2 500 2 500 

výška vnější [mm] 2 490  2 450 1 850 

délka vnitřní [mm] 5 560 5 560 5 560 

šířka vnitřní [mm] 2 290 2 290 2 290 

výška vnitřní [mm]  2 370 2 270 1 500 

vlastní hmotnost [t] 3,08 2,76 2,22 

celková hmotnost [t] 17,3 17,3 17,3 

třmen pro hák [mm] 1 570 1 570 1 570 

třmen pro hák sklopný sklopný Sklopný 

provedení  křídlová 

vrata 

křídlová vrata, 

výklopné čelo 

s gumovým těsněním 

křídlová vrata, 

výklopné čelo 

s gumovým těsněním 
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Kontejner typu ACTS v prázdném stavu je možno vidět na obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.2 Odvalovací kontejner ACTS v prázdném stavu [20] 

Tab. 3.3 Technické parametry automobilových nosičů [20] 

Podvozek Renault 

Premium L 

430.32 PR 8X4 

P 124 GB 8X2 

NA 400 

T 815 – 260R81 

8X8.2/10 

motor Volvo DXI 

11 430 - EU 

V TR740 

SCANIA DSC 

1201, EURO II 

T3B – 928 – 60, 

EURO II 

výkon motoru [kW] 323 294 255 

pohotovostní hmotnost [t] 13,36 13,24 15,50 

užitečná hmotnost [t] 18,64 18,76 silnice; 

22,00 neveřejná 

komunikace 

16,50 silnice; 

20,50 neveřejná 

komunikace 

manipulátor  Multilift 

XR26Z.59 

HLZ 26.56 

hákový 

HLZ 26.53 

hákový 

zvedací hmotnost [t] 26 22 26 

Na obrázku 3.3 je zobrazena manipulace s kontejnerem ACTS při překládce silnice – 

železnice. 
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Obr. 3.3 Manipulace s kontejnerem ACTS při překládce silnice – železnice [20] 

Princip fungování systému ACTS 

Princip lze shrnout do tří základních kroků [1]: 

1. Po přistavení železničního vozu na manipulační místo a utažení ruční brzdy řidič 

automobilového nosiče odjistí prázdnou otočnou plošinu na železničním voze a ručně ji 

vychýlí o 30 – 45° do požadovaného směru. 

2. Zacouvá do bezprostřední blízkosti železničního vozu, upraví rozdíly mezi vzájemnou 

výškou kontejneru a otočnou plošinou, poté pomocí hákového manipulátoru zavěšeného 

třmenu kontejneru nasune odvalovací kontejner na otočnou plošinu železničního vozu, kde 

při nárazu na její konec dojde k samovolnému upevnění kontejneru. 

3. Po přeložení odvalovacího kontejneru na otočnou plošinu železničního vozu dojde 

k vyvýšení hákového manipulátoru ze třmenu kontejneru. Pak automobil popojede a řidič 

pomocí lana automobilu vrátí otočnou plošinu naloženou odvalovacím kontejnerem do 

původní polohy, kde dojde k dalšímu zajištění pohyblivých částí před poškozením.  

Princip fungování systému ACTS je zobrazen na obrázku 3.4. 
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Obr. 3.4 Princip fungování systému ACTS [20] 

Výhody ACTS 

 Mezi výhody systému ACTS patří [20]: 

 jednoduchá a rychlá manipulace, 

 efektivní přeprava bez překládky zboží, 

 využití ekologické železniční dopravy, 

 spojení výhod silniční a železniční dopravy, 

 překládku odvalovacích kontejnerů ACTS lze realizovat téměř v každé železniční 

stanici nebo vlečce, 

 úspora speciálních překládacích mechanismů, 

 flexibilita, 

 kompatibilita se zahraničím, 

 více než 30 typů odvalovacích kontejnerů ACTS pro různé, komodity (skříňové 

uzavřené, nádržkové, otevřené s vyklápěcím zadním čelem nebo křídlovými 

dveřmi, izotermické, sila, cisternové, plošinové…), 

 certifikace na nebezpečné odpady.  
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3.2.2 Innofreight 

Systém Innofreight představuje unikátní kontejnerový systém stejnojmenné rakouské 

společnosti. Kontejnery Innofreight nabízí vysokou flexibilitu a efektivní logistická řešení pro 

železniční přepravy volně loženého zboží [6]. Výhodou těchto kontejnerů je také to, že 

umožňují stohování podobně jako kontejnery ISO.  Pro různé typy zboží nabízí Innofreight 

široké portfolio různých typů kontejnerů. Tento systém nalezl uplatnění zejména v přepravách 

následujících komodit [13]:  

 koksárenské produkty (koks), 

 zemědělské produkty (cukrová řepa, brambory, obilniny), 

 chemické produkty (hnojiva, posypová sůl), 

 nerostné suroviny (uhlí, písek, železná ruda), 

 biomasa, nebezpečný odpad, 

 odpadové hospodářství (komunální odpad). 

Historie 

Kontejnerový systém Innofreight je kromě svých technických parametrů unikátní také 

z obchodně-výrobního hlediska. Společnost Innofreight, která sídlí ve městě Brück an der 

Mur v rakouském Štýrsku, je výhradním výrobcem těchto kontejnerů, zároveň je jejich 

vlastníkem. Případný zájemce o jejich použití pro přepravu si tyto kontejnery pronajímá u 

společnosti Innofreight nebo u smluvních partnerů. Pro Českou republiku je výhradním 

zástupcem společnost ČD Logistics, která systém provozuje od roku 2005. [14] 

Společnost Innofreight byla založena 10. 9. 2002. Jednou z největších výhod tohoto 

systému nabízejícího velkou flexibilitu a efektivní logistická řešení pro přepravy volně 

loženého zboží je inovativní způsob jejich vyprazdňování pomocí překladačů s otočným 

systémem. Poprvé byl kontejner Innofreight vyložen otočným způsobem v dubnu 2004. Díky 

úspěšné spolupráci s ČD Logistics byl první ucelený vlak vypraven pro zákazníka Mondi 

z vlečky ve Štětí, stalo se tak v červenci 2005. Postupně přeprav přibývalo také v okolních 

státech, 1 000. kontejner byl přepraven 1. 12. 2006. Přibližně od roku 2007 probíhá intenzivní 

vývoj celé řady typů kontejnerů, které jsou postupně zaváděny do běžného provozu. O 

úspěšnosti tohoto systému svědčí fakt, že v březnu 2010 proběhla přeprava 1 000 000. 

kontejneru pro příjemce v Gratkornu. V závěru roku 2012 byly kontejnery Innofreight 

nasazeny na přepravy koksu z Polska přes Českou republiku do Rakouska pro příjemce 

VoestAlpine. [14] 
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Výrobce nabízí několik základních produktových řad kontejnerů: 

 pro přepravu dřeva a hromadných substrátů (koks, železná ruda)  WoodTainer , 

 pro přepravu zemědělských produktů AgroTainer, 

 pro přepravu nerostných suroviny RockTainer (nevhodný pro přepravu koksu). 

WoodTainer 

Jedná se o speciální kontejner vyrobený na bázi standardního 20stopého kontejneru 

ISO, původně byl určen pro přepravu dřevní hmoty a poprvé byl použit pro přepravu dřevní 

štěpky pro zákazníka Mondi Štětí. Přeprava kontejneru je realizována na plošinových 

železničních vozech. Ekonomicky nejvýhodnější a nejpoužívanější variantou je použití 

60stopých vozů, na které je možno naložit vždy po 3 kontejnerech. [6] Jednotlivé typy 

kontejnerů WoodTainer jsou uvedeny v tabulkách 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. 

V tabulce 3.4 jsou uvedeny technické parametry kontejneru WoodTainer XXL.  

Tab. 3.4 Technické parametry kontejneru WoodTainer XXL [14] 

WoodTainer XXL - 20stopý High-Cube kontejner 

Objem 45 m
3
 

Rozměry 
délka 20 stop

3
, šířka 2 900 mm, výška 2 900 

mm 

Vlastní hmotnost  2,9 t 

Maximální ložná hmotnost 23 t 

Přepravovaný materiál dřevní štěpky, recyklovaný papír  

Na obrázku 3.5 je zobrazen kontejner WoodTainer XXL. 

                                                           
3
U kontejnerů je odchylně od běžných ustanovení uváděna délka namísto standardních jednotek 

soustavy SI (metr) ve stopách. Důvodem je, že v praxi je délka kontejneru uváděna výhradně ve 

stopách. 
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Obr. 3.5 Kontejner WoodTanier [14] 

V tabulce 3.5 jsou vyobrazeny technické parametry kontejneru WoodTainer XL. 

Tab. 3.5 Technické parametry kontejneru WoodTainer XL [14] 

WoodTainer XL – 20stopý Schwergut kontejner 

Objem 38 m
3
 

Rozměry délka 20 stop, šířka 2 438 mm, hloubka 

2 900 mm  

Vlastní hmotnost  2,7 t 

Maximální ložná hmotnost 23 t 

Přepravovaný materiál železná ruda, uhlí, stavební materiály 

Na obrázku 3.6 je uveden WoodTainer XL pro přepravu železné rudy, uhlí a stavebního 

materiálu.  
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Obr. 3.6 Kontejner WoodTainer XL [13] 

V tabulce 3.6 jsou uvedeny technické parametry kontejneru WoodTainer XS. 

Tab. 3.6 Technické parametry kontejneru WoodTainer XS [14] 

WoodTainer XS – 11stopý High-Cube kontejner  

Objem 24 m
3
 

Rozměry délka 11 stop, šířka 2 900 mm, hloubka 

2 900 mm 

Vlastní hmotnost  2,1 t 

Maximální ložná hmotnost 25 t 

Přepravovaný materiál důlní produkty 

Obrázek 3.7 uvádí kontejner WoodTainer XS. 

 

Obr. 3.7 Kontejner WoodTainer XS [14] 
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AgroTainer 

AgroTainer je určený pro přepravu bulkcargo (obiloviny, šrot) a paletizovaného zboží. 

Kontejner navíc může být vybaven speciální plachtou, která oddělí náklad od samotného 

“těla“kontejneru a zboží je chráněno proti znečištění. Vykládka zboží se realizuje mimo 

“klasického otočení“ i výsypkou na konci kontejneru po naklopení. Varianta Open top je pak 

určena pro přepravu sypkých hmot a drobného materiálu (štěrky, železný šrot atd.). 

AgroTrailer je dostupný ve 2 variantách, s nebo bez vyklápěcího zařízení. Vyklápěcí šasi je 

dle typu nasazení vybaveno vyfoukávacím strojem. V silniční přepravě je díky hmotnostně 

optimalizovanému provedení AgroTaineru a AgroTraileru možné užitečné zatížení 30 t při 

celkové hmotnosti vozu 44 t. [6] 

V tabulce 3.7 jsou zobrazeny technické parametry kontejneru AgroTainer. 

Tab. 3.7 Technické parametry kontejneru AgroTainer [14] 

AgroTainer 30stopý kontejner 

Objem 50 m
3
 

Rozměry délka 30 stop, výška 2 695 mm, šířka 2 550 

mm 

Vlastní hmotnost  4,1 t 

Maximální ložná hmotnost 36 t  

Přepravovaný materiál obiloviny, šrot 

 

Na obrázku 3.8 je vyobrazen železniční vůz s kontejnerem AgroTainer. 

 

Obr. 3.8 železniční vůz s kontejnerem AgroTainer [14] 

Manipulační zařízení pro kontejnery Innofreight 

V následujícím textu bude popsáno zařízení určené pro vykládku kontejneru 

WoodTainer, vyvinuto bylo primárně pro vykládku dřevní štěpky. Účelem vykládacího 

mechanizmu je [18]: 
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 minimalizace času jednotlivých operací, 

 minimalizace prostorových nároků, 

 minimalizace celkových nákladů na vyložení 1 m
3
, 

 eliminace lidské obsluhy.  

Základní schéma vykládacího zařízení je uvedeno na obrázku 3.9. Levý popisek (forks) 

ukazuje vidlice, pravé popisky (cabine) označují kabinu a (electrics, hydraulics) ukazuje 

umístění pohonné jednotky.  

 

Obr. 3.9 Schéma vykládacího zařízení pro kontejnery WoodTainer [18] 

Proces vykládky kontejneru WoodTainer je možno popsat ve 12 základních krocích, které 

jsou schematicky znázorněny na obrázku 3.10. Jednotlivé kroky vykládky kontejneru jsou 

následující: 

1. Vykládací zařízení je v základní poloze – uchycovací prvek je mimo kontejner. 

2. Vidlice jsou zasunuty do prvků v kontejneru. 

3. Vidlice kontejner zvedne nad železniční vůz. 

4. Kontejner se dostane do polohy před naklopením. 

5. Kontejner je vidlicemi nakloněn a částečně leží svou vahou na uchycovacím prvku 

vykládacího zařízení. Uchycovací prvek je znázorněn na obrázku 3.14 žlutou barvou. 

6. Kontejner je nakloněn o 90° podél své podélné osy a spočívá celou svou vahou na 

uchycovacím prvku. 

7. Vykládací zařízení třese s kontejnerem, aby došlo k uvolnění dřevní štěpky od stěn 

kontejneru. 

8. Vyprazdňování kontejneru. 

9. Kontejner je nakloněn zpět do standartní polohy a jeho váha leží na vidlicích. 

10. Kontejner je umístěn nad železničním vozem. 



25 
 

11. Kontejner je položen na železniční vůz. 

12. Vykládací zařízení a kontejner jsou v základní poloze.  

 

 

Obr. 3.10 Proces vykládky kontejneru WoodTainer [18] 

Hlavní výhody vykládacího zařízení jsou nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost, rychlé 

operační časy, možnost automatizace celého systému (vykládka bez přítomnosti člověka). 

V praxi se používá vysokozdvižný vozík Kalmar, který je vybaven měřičem váhy 

materiálu, otočným systémem a manipulátorem vrchní střechy kontejneru. Vykládka dřevní 

štěpky z kontejneru WoodTainer pomocí vozíku Kalmar je zřejmá z obrázku 3.11.  
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Obr. 3.11 Vykládka dřevní štěpky vozíkem Kalmar [19] 

Společnost Innofreight se kromě výroby a pronájmu kontejnerů v poslední době zabývá také 

vývojem dalších souvisejících zařízení, které doplňují systém o další prvky pro zajištění 

celého procesu přepravy od nakládky, přes přepravu, až po vykládku (výše popsaná 

manipulační technika). Pro silniční dopravu kontejnerů byl vyvinut speciální tahač nazývaný 

AgroTrailer. Vyrábí se ve dvou variantách s nosností 30 t a 44 t podle toho, který kontejner je 

právě přepravován. Na obrázku 3.12 vidíme vykládku zboží kontejneru pomocí AgroTraileru. 

 

Obr. 3.12 Vykládka zboží pomocí AgroTraileru [18] 
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Kontejnery Innofreight jsou určeny pro přepravu železniční dopravou, pouze na počátečním a 

koncovém úseku trasy je použita doprava silniční, což odpovídá principu kombinované 

dopravy. V železniční dopravě se pro přepravu kontejnerů Innofreight používají stejné 

železniční vozy jako pro standardní kontejnery ISO. Jedná se o plošinové železniční vozy Sgs, 

Sgnss, Sggrss, Lgs. Jednotlivé typy se liší počtem náprav, délkou, počtem kontejnerů, které je 

možno na ně naložit.  

Pro názornost jsou uvedeny technické parametry šestinápravového kloubového vozu pro 

intermodální přepravy. Vůz je určen pro přepravu velkých kontejnerů (velikosti 20´, 30´, 40´, 

45´) a výměnných nástaveb (velikosti 6,05-8,15 m, 9,125-9,3 m, 12,129 m, 13,6 m) v 

ucelených vlakových soupravách, s jednotným nebo smíšeným uspořádáním nákladu na celé 

ložné délce vozu. Ložná plocha je rozdělena do dvou stejných částí - článků vozu. 

Manipulace s kontejnery Innofreight mezi železničním plošinovým vozem a silničním 

nákladním vozidlem je vidět na obrázku 3.13. 

 

Obr. 3.13 Manipulace s kontejnery Innofreight [12] 
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4 Analýza a porovnání systémů ACTS a Innofreight 

V této kapitole je provedena srovnávací analýza systémů ACTS a Innofreight. Hlavní 

důraz je kladen na hledisko technické (možnosti využití, přepravované zboží, ložný objem, 

technické prostředky pro manipulaci apod.) a ekonomické (cena za nájem). Analýza je 

provedena na základě praktických již realizovaných příkladů přeprav, jejím výsledkem jsou 

dvě SWOT analýzy. 

4.1 Vybrané realizace přeprav systémem ACTS  

Vývoj systému ACTS byl zahájen roku 1984 ve Švýcarsku a již v roce 1985 byly 

zahájeny přepravy zeleniny. Tento způsob dopravy byl velmi úspěšný, a proto bylo jeho 

použití rozšířeno do dalších států, které jsou sdruženy ve společnosti ACTS International 

EESV. Mezi členy tohoto společenství patří: 

 Švýcarsko: ACTS AG (od roku 1989), 

 Nizozemí: ACTS Nederland B.V.(1989), 

 Izrael: ACTS Israel Ltd. (1994),  

 Francie: ACTS France SA (1996), 

 Polsko: ACTS Polska (2000). 

Z počátku bylo použití systému ACTS poměrně různorodé – přeprava zeleniny, zeminy, 

stavebního kamene, hliníku apod. V dnešní době leží těžiště jeho využití v přepravě 

hromadných substrátů. Významnou roli má při využití kontejnerů ACTS Česká republika a to 

díky společnosti AWT a.s. Systém je zde používán od roku 1994 a to ještě pod hlavičkou 

společnosti OKD Doprava, a.s. [15] 

Technický popis systému ACTS byl popsán v předcházející kapitole, v následujícím 

textu bude pozornost soustředěna na přepravy koksu realizované kombinovanou dopravou 

společností AWT a.s. Přepravy koksu se uskutečňují z koksovny Svoboda v Ostravě do 

různých destinací v rámci České republiky a Evropy (Švýcarsko, Francie, Německo, 

Rakouskou a další). Přeprava probíhá s použitím různých přepravních systémů. Historicky 

nejpoužívanějším způsobem transportu koksu byly standardní železniční vozy řady Falls a 

Eas. Z důvodu specifických vlastností koksu, který se při manipulaci drolí na menší části a 

tím se snižuje jeho kvalita, se začaly v průběhu 90. let používat systémy kombinované 

dopravy. Jejich podstatnou výhodou je, že při překládce mezi železniční a silniční dopravou je 
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manipulováno s přepravní jednotkou (kontejnerem) nikoliv se zbožím (koksem). Také 

z tohoto důvodu se pro přepravu koksu používají rozmanité systémy kombinované dopravy, 

mezi které řadíme kontejnery ACTS. V posledních letech byly realizovány přepravní relace 

uvedené v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Přepravy koksu kombinovanou dopravou realizované dopravcem AWT a.s. [15] 

Místo nakládky Místo vykládky Počty vozů Frekvence 

přeprav 

Poznámka 

Koksovna 

Svoboda 

v Ostravě 

Neuburg an der 

Donau 

10 Spls (30 

kontejnerů 

ACTS) 

2 krát měsíčně  Přepravy 

realizovány od 

roku 2007 

Koksovna 

Svoboda v 

Ostravě 

 

Nieder-Ofleiden 

(Stadtallendorf) 

12 Slps (36 

kontejnerů 

ACTS) 

2 krát měsíčně  V únoru 2013 

byly přepravy 

systémem ACTS 

ukončeny a 

nahrazeny 

kontejnery 

Innofreight 

Koksovna 

Svoboda v 

Ostravě 

 

Duisburg 25 Slps (75 

kontejnerů 

ACTS) 

3 krát měsíčně Přepravy 

v kontejnerech 

ACTS ukončeny 

v únoru 2013  

Koksovna 

Svoboda 

v Ostravě 

Lichtenstein 

(Sankt Egidien) 

10 Slps (30 

kontejnerů 

ACTS) 

4 vlaky měsíčně Přepravy 

zahájeny 

počátkem roku 

2012 

 

Na obrázku 4.1 jsou zobrazeny kontejnery ACTS na železničním voze řady Slps.  
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Obr. 4.1 Kontejnery systému ACTS na železničních vozech řady Slps 

Stejně jako železniční dopravci čelí konkurenci silničních dopravců, tak i systém ACTS 

čelí konkurenci jiných přepravních systémů. Příkladem přepravy, která byla původně 

realizována v kontejnerech ACTS, a později bylo rozhodnuto o změně typu kontejnerů, je 

Ostrava – Duisburg. Na železničním trhu v České republice podniká mnoho subjektů, a proto 

jsou přepravy prováděny nejen společností AWT a.s., ale také jinými subjekty. Příklad je 

uveden v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Přepravy koksu kombinovanou dopravou realizované jinými dopravci [15] 

Místo nakládky Místo vykládky Počty vozů Frekvence 

přeprav 

Poznámka 

Koksovna 

Svoboda 

v Ostravě 

Duisburg 25 Sgns (50 

kontejnerů 

Black BoxX 

4 krát měsíčně Přepravy 

zahájeny 

v únoru 2013 

 

 

 

 



31 
 

4.2 Vybrané realizace přeprav systémem Innofreight 

Přepravní systém Innofreight byl po technické stránce představen v třetí kapitole, nyní 

budou popsány jednotlivé přepravy koksu a dalšího zboží v kontejnerech Innofreight. Jedná se 

o vývojově mladý přepravní systém, který se na trhu prosadil teprve před několika lety. Jiné 

přepravní systémy (kontejnery ISO, ACTS a jiné) působí na trhu již několik desetiletí, proto 

musela společnost Innofreight přijít s novými inovativními řešeními, aby se na trhu prosadila. 

Důkazem toho jsou přepravy uvedené v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3 Přepravy koksu kombinovanou dopravou kontejnery Innofreight [15] 

Místo nakládky Místo vykládky Počty vozů Frekvence 

přeprav 

Poznámka 

Koksovna 

Svoboda v 

Ostravě 

 

Nieder-

Ofleiden 

(Stadtallendorf) 

22 Sgns (44 

kontejnerů 

Innofreight 

typů 

AgroTainer 

XXXL) 

2 krát měsíčně  Přepravy byly 

zahájeny v únoru 

2013 

Zdzieszowice Linz WoodTainer 

XL 

30 krát měsíčně 

(z toho 

v kontejnerech 

Innofreight 

nepravidelně) 

Zkušební přeprava 

byla realizována 

v říjnu 2012 a 

v dubnu 2013. 

Většina vlaků 

složena z Falls 

nebo Eas. 

Zdzieszowice Donawitz WoodTainer 

XL 

50 krát měsíčně 

(z toho 

v kontejnerech 

Innofreight 

nepravidelně, 

obvykle 2 krát 

měsíčně) 

Přepravy 

v kontejnerech 

Innofreight 

zahájeny v březnu 

2013. Většina 

vlaků složena 

z Falls. 

 

Kromě konkrétních přeprav koksu vyjmenovaných v tabulce 4.3 je vhodné uvést také 

další příklady přeprav v kontejnerech Innofreight, protože důvod jejich realizace tímto 

přepravním systémem může být přínosný pro pochopení jeho výhod. V tabulce 4.4 jsou 

vyjmenovány přepravy ostatního zboží (mimo koksu) v kontejnerech Innofreight.  
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Tab. 4.4 Vybrané přepravy realizované systémem Innofreight [13] 

Místo 

nakládky 

Místo 

vykládky 

Počty vozů Frekvence 

přeprav 

Poznámka 

Štětí Různé lokality 

v České 

republice a v 

Rakousku 

 Roční objem 

440 000 t 

Přepravy dřevní štěpky 

Různé lokality 

v České 

republice  

Plzeň Různé 60 000 t 

(do roku 

2013) 

Přepravy biomasy 

z různých lokalit v České 

republice, ke konci roku 

2013 bylo do projektu 

zapojeno 26 lokalit. 

Ostrava Litvínov 22 Sgns (66 

kontejnerů) 

110 000 t 

(jednorázově) 

Pro přepravu byly nasazeny 

2 ucelené vlaky po 22 

železničních vozech, které 

denně převezly 1 320 t 

netto. Celkem bylo 

nasazeno 180 kontejnerů. 

Praha Různé lokality 

v České 

republice 

Různé 

počty vozů 

(vlaky o 

hmotnosti 

1 000 t) 

23 000 t za 

měsíc 

(jednorázově) 

Přeprava sutin a zeminy 

Staré Město u 

Uherského 

Hradiště 

Různé lokality 16 Sgns 63 000 t za 3 

měsíce 

(jednorázově) 

Přeprava kontaminovaného 

materiálu ze skládky 

v kontejnerech WoodTainer 

XXL 

Záhoří, 

Želiezovce, 

Levice, Šahy 

Sereď 7 Sgnss (28 

kontejnerů), 

560 t v 1 

vlaku 

30 000 t za 

měsíc 

Přeprava cukrové řepy 

v kontejnerech 

WoodTainer. Přeprava 

zkušebně realizována 

v říjnu 2010. 

 

Přeprava koksu z Ostravy do Nieder-Ofleidenu je vidět na obrázku 4.2. 
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Obr. 4.2 Vlak dopravce AWT a.s. jedoucí z Ostravy do Nieder-Ofleidenu je zachycen před 

stanicí Ostrava – Svinov 

Přeprava koksu kombinovanou dopravou v kontejnerech Innofreight naložených na 

železničních vozech řady Sgns je znázorněna na obrázku 4.3. 

 

Obr. 4.3 Kontejnery Innofreight naložené na plošinových železničních vozech řady Sgns 
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4.3 Porovnání systémů ACTS a Innofreight 

V předcházejících kapitolách byla pozornost soustředěna na technický popis obou 

sledovaných systémů a popsány vybrané praktické realizace jejich použití. V následujícím 

textu bude provedeno porovnání výhod a nevýhod systému ACTS a Innofreight. Nejprve 

budou definovány klíčové srovnávací parametry a provedeno jejich vyhodnocení. 

Klíčové parametry, které budou srovnávány, jsou následující: 

 ložný objem a hmotnostní parametry kontejnerů, 

 cena za pronájem kontejneru, 

 náročnost manipulace, 

 stohovatelnost kontejnerů, 

 náročnost překládky mezi železniční a silniční dopravou, 

 variabilita přepravovaného zboží, 

 hmotnost koksu ve vlaku o délce 600 m, 

 celkové náklady na přepravu 1 t koksu. 

Ložný objem a hmotnostní parametry kontejnerů 

Ložný objem a hmotnostní parametry kontejnerů jsou porovnány v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5 Srovnání ložného objemu a hmotnostních parametrů jednotlivých kontejnerů [3, 13, 

15] 

Typ kontejneru Ložný 

objem [m
3
] 

Hmotnost 

koksu 

v jednom 

kontejneru 
4
 

[t] 

Hmotnost 

koksu na 

jednom 

železničním 

voze [t] 

Hmotnost 

kontejneru [t] 

Hmotnost 

železničního 

vozu [t] 

ACTS  30 
 

15  45  3  25  

AgroTainer 

XXXL 

52  26  52  4  19,5  

WoodTainerXL 38  19  57  2,7  19,5  

WoodTainer 

XXL 

46  23  69  2,9  19,5  

Výsledky srovnání technických parametrů jednotlivých typů kontejnerů vyznívají z hlediska 

maximální hmotnosti koksu na jednom voze pro WoodTainer XXL, který má rovněž relativně 

nízkou vlastní hmotnost. Podle uvedených parametrů se jeví jako nejméně vhodný kontejner 

                                                           
4
 Pro výpočet hmotnosti koksu je počítáno s hustotou 500 kg/ m

3
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ACTS, protože umožňuje na jednom voze umístit nejmenší množství koksu a také mrtvá 

hmotnost železničního vozu je nejvyšší. 

Technické parametry ostatních přepravních jednotek a vozů jsou uvedeny v tabulce 4.6. 

Tab. 4.6 Srovnání ložného objemu a hmotnostních parametrů ostatních přepravních jednotek a 

vozů [15] 

Typ kontejneru Ložný 

objem [m
3
] 

Hmotnost 

koksu [t] 

Hmotnost 

koksu na 

jednom 

železničním 

voze [t] 

Hmotnost 

kontejneru [t] 

Hmotnost 

železničního 

vozu [t] 

Kontejner 

Black BoxX 

56  28  56  5 20  

Vůz řady Falls 75  37  37  0  26,5  

 

Cena za pronájem kontejneru 

Kontejnery ACTS je možné na trhu koupit nebo si je pronajmout, zatímco u 

Innofreightu není koupě na trhu možná, protože společnost Innofreight své kontejnery pouze 

pronajímá. Zároveň je třeba si pro zajištění přepravy najmout správný typ železničního vozu. 

U přepravního systému ACTS se jedná o vozy řady Slps a u systému Innofreight jsou to vozy 

řady Sgns (mohou být použity i jiné typy vozů). V tabulce 4.7 a na obrázku 4.4 jsou srovnány 

ceny nájmu kontejnerů ACTS a Innofreight. 

Tab. 4.7 Ceny za nájem kontejnerů a železničních vozů  

Typ kontejneru Denní nájem [Kč/den] 

ACTS 55 

Železniční vůz řady Slps 300 

Innofreight 189 

Železniční vůz řady Sgns 459 
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Obr. 4.4 Denní nájmy kontejnerů a železničních vozů 

Náročnost manipulace 

Snadnost a efektivita manipulace s přepravními jednotkami v kombinované dopravě 

patří mezi klíčové parametry, které rozhodují o úspěšnosti daného systému. Manipulací 

s kontejnery rozumíme proces přemístění na krátkou vzdálenost pomocí manipulačních 

prostředků (jeřáby, překladače, vozíky, vykládací zařízení a další). Právě manipulace 

s kontejnery patří mezi charakteristické rysy systému ACTS a jeho základní výhodu. Nejsou 

třeba žádná samostatná manipulační zařízení, protože manipulace je prováděna přímo 

silničním nákladním vozidlem. Další výhody spočívají v tom, že kontejnery ACTS 

nepotřebují pevnou plochu pro uložení. Naproti tomu kontejnery Innofreight pro manipulaci 

vyžadují zvláštní mechanismy, což by se mohlo zdát jako jejich nevýhoda, ale není tomu tak. 

Kontejnery Innofreight byly navrženy takovým způsobem, aby manipulace s nimi byla co 

nejrychlejší a nejefektivnější. Také díky těmto podstatným výhodám při manipulaci došlo 

k rychlému rozvoji a rozšíření tohoto systému.  

Stohovatelnost kontejnerů 

V místě nakládky a vykládky dochází ke shromažďování přepravních jednotek 

(kontejnerů). Čím více kontejnerů je potřeba shromáždit a čím menší plocha je k dispozici, 

tím rostou nároky na ukládání kontejnerů do vrstev na sebe, čemuž říkáme stohování.  
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Standardní kontejnery ISO i Innofreight umožňují stohování. Tato vlastnost přináší 

výhody i nevýhody. Do první kategorie řadíme: možnost uložení více přepravních jednotek na 

malé ploše, což je výhodné hlavně při realizaci velkých přepravních objemů. Do druhé 

kategorie řadíme nutnost zarovnat materiál po nakládce srovnávací lištou tak, aby nebyl 

materiál naložen nad horní hranu.  

Kontejnery ACTS stohování neumožňují. Jejich prostorové nároky v místě 

shromažďování jsou proto vyšší. Na druhou stranu má tento fakt významnou výhodu. 

Kontejnery ACTS je možno nakládat i lehce nad úroveň horní hrany, což je výhodné zejména 

při přepravě zboží s nižší hustotou a relativně vysokou zrnitostí (velikost jednotlivých kusů 

zboží). Přesně takovým zbožím je koks.  

Náročnost překládky mezi železniční a silniční dopravou 

Charakteristickým rysem kombinované dopravy je, že při překládce mezi jednotlivými 

druhy dopravy není manipulováno se zbožím, ale s přepravní jednotkou. Proto je klíčové, aby 

překládka zejména mezi železniční a silniční dopravou byla co nejjednodušší. 

U kontejnerů ACTS probíhá překládka bez účasti samostatných manipulačních zařízení, 

protože nákladní silniční vozidla jsou vybavena hydraulickým ramenem pro natažení a 

přemístění z železničního vozu na silniční vozidlo. Jedná se o tzv. horizontální manipulaci. 

Také železniční vůz Slps je vybaven speciálním otočným systémem pro usnadnění 

manipulace. Systém ACTS klade vyšší nároky na technické vybavení železničního vozu a 

silničního vozidla, ale samotná překládka kontejneru je mimořádně rychlá a levná.  

Kontejnery Innofreight potřebují pro zajištění překládky zvláštní zařízení pro vertikální 

manipulaci. Zatímco u kontejnerů ISO slouží toto zařízení pouze pro překládku, případně pro 

uložení na skladovací plochu, u kontejnerů Innofreight je obvykle překládací zařízení zároveň 

manipulačním – to znamená, že umožňuje také jeho vykládku. 

Variabilita přepravovaného zboží 

Oba typy kontejnerů jsou z hlediska možností přepravy různých druhů zboží 

konstrukčně podobné. Jsou vhodné pro přepravu hromadných substrátů, jako je koks, štěrk, 

uhlí, zemina, ale i zemědělských výrobků například cukrové řepy. I přes konstrukční 

podobnost je možno nalézt některé rozdíly.  

Kontejnery ACTS jsou většinou provozovány jako otevřené, tedy nechrání zboží před 

povětrnostními vlivy. V případě potřeby je možné vybavit odnímatelnou plachtou, která 
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zajistí základní ochranu zboží. Plachta se také používá v případě přepravy nebezpečného 

zboží (RID) například vytěžené zeminy z tzv. ostravských lagun. 

Možnost zastřešení kontejneru bývá často požadována zákazníkem. Při přepravě koksu 

nedochází u zastřešených kontejnerů k jeho narušení povětrnostními vlivy a snížení jeho 

zrnitosti. Výhodou kontejnerů Innofreight je možnost najmout v uzavřené verzi pro přepravu 

zboží citlivého na vliv počasí nebo nebezpečného zboží. 

Hmotnost koksu ve vlaku o délce 600 m 

Při přepravě koksu železniční dopravou existují některé omezující parametry pro každý 

jednotlivý vlak. Tato omezení jsou dána technickými parametry železničních tratí, vozů a 

lokomotiv. Jedním z důležitých parametrů je maximální délka vlaku, která je specifická pro 

každou železniční trať. V České republice i v Evropě [11] je obvykle maximální délka vlaku 

(tzv. normativ délky) na hlavních železničních tratích 600 metrů. 

Nyní následují výpočty, jejichž cílem je zjistit, kolik koksu je možno přepravit ve vlaku 

o délce nejvýše 600 m jednotlivými přepravními systémy. 

Výpočet hmotnosti koksu ve vlaku složeném z kontejnerů ACTS 

Hmotnost koksu v jednom kontejneru se vypočte podle vztahu: 

 tVm kkk            (4.1) 

tkgVm kkk 150001530500    

mk … hmotnost koksu v jednom kontejneru ACTS [t] 

Vk … ložný objem kontejneru ACTS [m
3
] 

ρk … hustota koksu [kg/m
3
], ρk = 500 kg/m

3
 

Hmotnost koksu na jednom železničním voze se vypočte podle vztahu: 

 tmnm kkvz            (4.2) 

tmnm kkvz 45153    

mvz …hmotnost koksu na jednom železničním voze [t] 

nk … počet kontejnerů na jednom železničním voze [-] 

mk … hmotnost koksu v jednom kontejneru ACTS [t] 

Počet vozů ve vlaku vypočteme podle vztahu: 
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Slps

vz
d

d
n max          (4.3) 

vozů
d

d
n

Slps

vz 30550,30
640,19

600max   

nvz … počet vozů ve vlaku [-] 

dmax…maximální délka vlaku [m] 

dSlps … délka vozu Slps [m] 

Hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m se vypočte podle vztahu: 

 tmnm vzvz 600          (4.4) 

tmnm vzvz 35014530600   

Výpočet hmotnosti koksu ve vlaku složeném z kontejnerů AgroTainer XXXL 

Hmotnost koksu v jednom kontejneru se vypočte podle vztahu: 

tkgVm kkk 260002652500    

Hmotnost koksu na jednom železničním voze se vypočte podle vztahu: 

tmnm kkvz 52262    

Počet vozů ve vlaku vypočteme podle vztahu:  

vozů
d

d
n

Sgns

vz 30550,30
640,19

600max   

Hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m se vypočte podle vztahu: 

tmnm vzvz 56015230600   

Výpočet hmotnosti koksu ve vlaku složeném z kontejnerů WoodTainer XL  

Hmotnost koksu v jednom kontejneru se vypočte podle vztahu: 

tkgVm kkk 190001938500    

Hmotnost koksu na jednom železničním voze se vypočte podle vztahu: 

tmnm kkvz 57193    

Počet vozů ve vlaku vypočteme podle vztahu:  
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vozů
d

d
n

Sgns

vz 30550,30
640,19

600max   

Hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m se vypočte podle vztahu: 

tmnm vzvz 71015730600   

Výpočet hmotnosti koksu ve vlaku složeném z kontejnerů WoodTainer XXL  

Hmotnost koksu v jednom kontejneru se vypočte podle vztahu: 

tkgVm kkk 230002346500     

Hmotnost koksu na jednom železničním voze se vypočte podle vztahu: 

tmnm kkvz 69233     

Počet vozů ve vlaku vypočteme podle vztahu:  

 vozů
d

d
n

Sgns

vz 30550,30
640,19

600max    

Hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m se vypočte podle vztahu: 

tmnm vzvz 07026930600    

Výpočet hmotnosti koksu ve vlaku řady Falls 

Hmotnost koksu v jednom voze Falls se vypočte podle vztahu: 

tkgVm kkk 5,375003775500     

Počet vozů ve vlaku vypočteme podle vztahu:  

vozů
d

d
n

Falls

vz 44444,44
5,13

600max   

Hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m se vypočte podle vztahu: 

tmnm vzvz 62813744600   

Výsledky předchozích výpočtů je možno vidět v tabulce 4.7 a obrázku 4.5. 
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Tab. 4.7 Hmotnost koksu ve vlaku o délce 600 m složeném z různých typů kontejnerů 

(železničních vozů) 

Typ kontejneru (železničního vozu) Hmotnost koksu ve vlaku[t] 

ACTS  1 350 

AgroTainer XXXL  1 560 

WoodTainer XL  1 710 

WoodTainer XXL  2 070 

Falls 1 628 

 

Obr. 4.5 Porovnání hmotnosti koksu ve vlaku o délce 600 metrů složeném z jednotlivých typů 

kontejnerů (železničních vozů) 

Výsledky výpočtů zobrazených v tabulce 4.7 a obrázku 4.5 ukazují, že ve vlaku o maximální 

délce 600 m je možno nejvíce koksu přepravit v kontejnerech WoodTainer XXL a to výrazně 

více než v ostatních kontejnerech. Nejméně výhodné jsou z tohoto pohledu kontejnery ACTS. 

Celkové náklady na přepravu 1 t koksu 

Náklady na přepravu koksu se liší v závislosti na jednotlivých přepravních relacích, 

místech nakládek, vykládek, překládek, kombinacích jednotlivých druhů dopravy, 

přepravních vzdálenostech, náročností manipulace a mnoho dalších parametrech. Výpočet pro 

konkrétní případy je uveden v kapitole 5. 
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4.4 SWOT analýza: porovnání systémů ACTS a Innofreight 

Na obrázku 4.6 je uvedena SWOT analýza pro podporu rozhodnutí o přechodu ze 

systému ACTS na Innofreight. Na obrázcích 4.6 a 4.7 jsou v prvním kvadrantu uvedeny silné 

stránky (strenghts), v druhém kvadrantu jsou slabé stránky (weaknesses), ve třetím kvadrantu 

jsou příležitosti (opportunities) a ve čtvrtém kvadrantu jsou hrozby (threats).   

 

Obr. 4.6 SWOT analýza změny realizace přepravy ze systému ACTS na Innofreight 

Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že změna přepravního systému na Innofreight se 

vyplatí zejména v případě, že zákazník má zájem přepravovat vyšší objemy koksu, protože 

kontejnery nabízí vyšší ložný objem a rychlejší manipulaci. Na druhou stranu je třeba počítat 

s vyššími počátečními investicemi a vyššími fixními náklady. Zároveň je však třeba zvážit 
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riziko závislosti na společnosti Innofreight, která neumožňuje kontejnery vyrábět ani 

nakoupit, ale pouze je pronajímá. 

Na obrázku 4.7 je uvedena SWOT analýza pro podporu rozhodnutí o přechodu ze systému 

Innofreight na ACTS. 

Obr. 4.7 SWOT analýza změny realizace přepravy ze systému Innofreight na ACTS 

SWOT analýza ukazuje, že kontejnery ACTS je výhodné použít v případě, že je 

požadována vysoká variabilita kontejnerů, míst nakládek, překládek a vykládek. Dále je tento 

systém výhodný, jestliže zákazník nechce investovat do manipulačních zařízení. Na druhou 

stranu je nutné mít k dispozici konkrétní typ železničního vozu a speciální silniční vozidla. 

Celkově lze říci, že kontejnery ACTS je výhodné použít v případě přeprav menších objemů 

koksu a většího počtu nakládkových a vykládkových míst. 
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5 Ekonomická analýza přepravy koksu 

V této kapitole je provedena ekonomická analýza zaměřená na porovnání realizace 

přeprav koksu jednotlivými přepravními systémy. Do úvahy jsou brány všechny operace 

související s přemístěním koksu z výroby ke konečnému spotřebiteli. Jedná se o manipulaci 

v místě nakládky do kontejneru, vlastní přepravu železniční a silniční dopravou a manipulaci 

v místě vykládky. Výsledkem je jednak ekonomické zhodnocení konkrétní přepravy 

realizované buď v kontejnerech ACTS nebo Innofreight a také obecná doporučení pro použití 

daného přepravního systému. 

Z hlediska ekonomiky je důležité zabývat se dvěma základními pojmy a to náklady a 

výnosy. Výnosy se obvykle odvíjejí od cenové a marketingové strategie podniku, výrobní a 

správní režie atd. V následujícím textu jsou provedeny výpočty nákladů na realizaci přepravy 

koksu z výroby ke spotřebiteli, protože na základě nákladů lze posoudit výhodnost použití 

jednotlivých přepravních systémů.  

Náklady, které souvisejí s přepravou koksu, jsou následující: 

 náklady na manipulaci, 

 náklady na kontejnery, 

 náklady na železniční vůz, 

 náklady na silniční vozidlo, 

 náklady na lokomotivu, 

 náklady na pohonné hmoty a trakční energii, 

 náklady na obslužný personál (strojník manipulačního zařízení, vozmistr, strojvedoucí, 

případně další personál). 

5.1 Výpočet nákladů na přepravu koksu systémem ACTS 

V následujícím textu je proveden výpočet nákladů na realizaci přepravy koksu 

z Ostravy do Nieder-Ofleiden. Tento příklad byl vybrán proto, že do února 2013 byly 

přepravy realizovány v kontejnerech ACTS, nyní jsou uskutečňovány v kontejnerech 

Innofreight. V tabulce 5.1 jsou uvedeny vstupní informace o této přepravě, které byly 

poskytnuty společnosti AWT a.s. 
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Tab. 5.1 Vstupní informace o přepravě z Ostravy do Nieder-Ofleiden 

Místo nakládky  Ostrava 

Místo vykládky Nieder-Ofleiden 

Roční přepravené množství 25 000 t 

Hmotnost koksu ve vlaku maximální (dle přepravního systému) 

Doba obratu vozů 14 dní 

Použitý typ kontejneru ACTS nebo Innofreight 

Použitý typ vozů Slps nebo Sgns 

 

Náklady na manipulaci 

Na začátku a konci manipulačního procesu dochází k manipulaci s železničními vozy 

(posun) a manipulaci s kontejnery (překládka, nakládka, vykládka). Náklady na vykládku 

jedné tuny koksu se vypočtou podle vztahu (hodnota ACTS

mvc  byla poskytnuta společností AWT 

a.s.): 

 1


 tKč
nm

c
c

ACTS

kontk

ACTS

vuzACTS

man         (5.1) 

ACTS

manc … náklady na manipulaci jedné tuny koksu přepravované v kontejneru ACTS [
1tKč  ] 

ACTS

mvc  … náklady na manipulaci s kontejnery uloženými na jednom voze Slps [Kč] 

km  … hmotnost koksu v jednom kontejneru [t] 

ACTS

kontn  … počet kontejnerů ACTS na jednom voze [-] 

133
315

1485 





 tKč
nm

c
c

ACTS

kontk

ACTS

vuzACTS

man  

Náklady na kontejnery 

Pro zajištění přepravy je důležité mít k dispozici správný počet kontejnerů. Klíčovým 

parametrem je určení správného počtu kontejneru, tak aby dopravce měl k dispozici 

dostatečný počet kontejnerů pro zajištění přepravy, ale zároveň aby nebyl počet kontejnerů 

naddimenzovaný. Tím by došlo k zbytečnému zvýšení nákladů. Počet kontejnerů nasazených 

na realizaci přepravy je vypočten níže. 
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Výpočet nákladů může být proveden dvěma způsoby: 

1. Je zajištěno maximální využití přepravního systému tzn., že jsou vypraveny vlaky 

s maximální délkou, tj. 600m. 

2. Je vycházeno z obratu vozů o délce 14 dní tzn., že vlaky jsou vypravovány každých 14 dní. 

První varianta je výhodná pro dopravce, protože vypravuje méně vlaků, potřebuje méně 

lokomotiv, obslužného personálu atd. Druhá varianta je výhodná pro odesílatele (provádí 

nakládku) a příjemce (provádí vykládku). U druhé varianty jsou nakládány a vykládány 

nárazovitě menší množství koksu, což je výhodné pro skladování, nakládku a vykládku. 

V následujícím textu jsou vypočteny obě varianty: 

1. Maximální využití přepravního systému 

Počet vypravených vlaků za rok je vypočten podle vztahu: 

 
ACTS

rokACTS

vl
m

m
n

600

         (5.2) 

ACTS

vln … počet vlaků vypravených za jeden rok [-] 

rokm  … roční přepravené množství [t] 

ACTSm600  … hmotnost koksu ve vlaku o maximální délce 600 m [t] 

19518,18
1350

25000

600


ACTS

rokACTS

vl
m

m
n  

Vlaky budou vypravovány jedenkrát za tři týdny, takto bude vypraveno 17 vlaků, takže 

vypravíme 2 vlaky mimo třítýdenní interval. Doba obratu vozů je 14 dní, vlaky jsou 

vypravovány každých 21 dní, tzn., že pro realizaci přeprav ročního objemu koksu bude stačit 

jedna souprava vozů a kontejnerů. Náklady na kontejnery jsou vypočteny dle vztahu: 

 1)28365( 


 tKč
m

nnc
c

rok

vzkkontACTS

kont
      (5.3) 

ACTS

kontc  … náklady na kontejnery [
1tKč  ] 

kontc  … denní nájem kontejneru [
1denKč  ], 155  denKčckont  

nk … počet kontejnerů na jednom železničním voze [-] 

nvz … počet vozů ve vlaku [-] 
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Hodnota 365+28 znamená, že 365 dní bude v provozu jedna skupina kontejnerů a navíc 

po dobu 28 dní bude v nájmu další skupinu kontejnerů, což odpovídá dvěma vlakům 

vypraveným mimo třítýdenní interval. 

181,77
25000

30355)28365()28365( 





 tKč
m

nnc
c

rok

vzkkontACTS

kont
 

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

Počet vypravených vlaků za rok je dán zadáním této varianty a je roven 26. Je 

uvažováno, že jeden z vlaků nebude vypraven z důvodů státních svátků, pak bude počet vlaků 

roven 25. Při ročním objemu 25 000 tun koksu, tzn., že v jednom vlaku bude přepraveno 1 

000 tun koksu. Pokud je obrat vozů 14 dnů a každých 14 dnů vypravujeme vlak, pak by 

teoreticky stačilo mít k dispozici pouze jednu soupravu vozů a kontejnerů. V praxi je třeba 

počítat s poruchami, opravou a údržbou jak kontejnerů, tak vozů. Počítejme tedy se dvěma 

skupinami kontejnerů, v každé bude moci být přepraveno 1 000 tun koksu. 

Počet kontejnerů v jedné skupině je vypočten podle vztahu: 

k

k
m

n
1000

  [-]          (5.4) 

6667,66
15

10001000


k

k
m

n  

V jednom vlaku bude zařazeno 66 kontejnerů ACTS, což odpovídá právě 22 vozům Slps. 

Náklady na kontejnery jsou vypočteny dle vztahu: 

1106
25000

22355365
2

365
2 
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Náklady na železniční vozy 

Výpočet nákladů na železniční vozy je vypočten pro dvě varianty uvedené 

v předchozím bodě. 

1. Maximální využití přepravního systému 

 1)28365( 


 tKč
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vzvuzACTS

vuz
      (5.5) 

ACTS

vuzc  … náklady na železniční vozy [
1tKč  ] 
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vuzc  … denní nájem vozu Slps, 1300  denKčcvuz  

148,141
25000

30300)28365()28365( 





 tKč
m

nc
c

rok

vzvuzACTS

vuz
 

2. Výprava vlaků každých 14 dní 
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Náklady na silniční vozidlo 

V kombinované dopravě je realizována před nebo po železniční přepravě ještě přeprava 

kontejneru nákladním silničním vozidlem. Může se jednat o přemístění na vzdálenost 

několika desítek metrů mezi železničním vozem a skládkou nebo o přepravu na vzdálenost 

několika desítek kilometrů. Z hlediska zaměření předložení dané práce je předpokládáno, že 

náklady na přepravenou tunu silničním vozidlem jsou přibližně stejné jak pro kontejnery 

ACTS, tak pro kontejnery Innofreight. 

Pro výpočet nákladů na přepravu koksu silničním vozidlem poskytla společnost AWT a.s. 

tento kalkulační vzorec: 

náklady = 8 024 + (13*km + 640*hod) 

Fixní náklady jsou rovny 8 024 Kč, variabilní náklady závisejí na počtu ujetých kilometrů 

(sazba 13 Kč/km) a počtu hodin manipulace (sazba 640 Kč/km). Variabilní náklady se 

vztahují k jednomu vozidlu a jednomu dni. 

1. Maximální využití přepravního systému 

Náklady pro přepravu kontejnerů silniční dopravou z železniční stanice Stadtallendorf 

do cílové destinace Nieder-Ofleiden se vypočtou následovně (pro ložený i prázdný směr): 

 1
))64013(80242(

2 
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sil
silkvz

ACTS

sil   (5.7) 

ACTS

silc … náklady na přepravu kontejnerů silniční dopravou [
1tKč  ] 

sild … vzdálenost při přepravě silniční dopravou [km] 
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silv … průměrná rychlost silniční dopravy [
1hkm ] 

14,78
25000

19))
30

5,11
6405,1113(33080242(

2 



 tKčc ACTSsil  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

121,84
25000

25))
30

5,11
6405,1113(32280242(

2 



 tKčc ACTSsil  

Náklady na lokomotivu 

1. Maximální využití přepravního systému 

Při výpočtu nákladů na lokomotivu je potřeba kalkulovat s náklady na přepravu 

loženého i prázdného vlaku, vypočteme je podle vztahu: 

 12 
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 
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Náklady na pohonné hmoty a trakční energii 

1. Maximální využití přepravního systému 

Pro jízdu vlaku mohou být zvoleny dva typy lokomotiv: elektrická a dieselová. U 

přepravy Ostrava – Nieder-Ofleiden jsou používány oba typy těchto lokomotiv. Pro výpočet 

uvedený níže je uvažováno s lokomotivou dieselovou, protože je možno ji použít i na tratích 

bez trakčního vedení. Náklady na pohonné hmoty jsou vypočteny následujícím způsobem: 
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 1
 tKč
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rok

ACTS

vlvlphmphmACTS

phm       (5.10) 

ACTS

phmc … náklady na pohonné hmoty [
1tKč  ] 

phmc … cena pohonných hmot [
1lKč  ] 

phms … spotřeba pohonných hmot [ -1kml  ] 

vld … přepravní vzdálenost Ostrava – Nieder-Ofleiden [km] 

191,60
25000

199165,235 
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 

115,80
25000

259165,235 
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vlvlphmphmACTS
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Náklady na obslužný personál  

Pro provedení výše uvedených technologických operací je potřeba zajistit obslužný 

personál. Jedná se o tyto profese: strojník manipulačního zařízení, vozmistr, komerční 

pracovník, strojvedoucí, případně další personál.  

1. Maximální využití přepravního systému 

Počet odpracovaných hodin strojníka manipulačního zařízení se vypočte podle 

následujícího vztahu: 

 1.

 vlakhtnnh manipkvz

ACTS

mz        (5.11) 

ACTS

mzh … počet hodin práce strojníka manipulačního zařízení [
1vlakh  ] 

nvz … počet vozů ve vlaku [-] 

nk… počet kontejnerů na jednom železničním voze [-] 

.manipt … doba manipulace jednoho kontejneru [h] 

1

. 3033,0330  vlakhtnnh manipkvz

ACTS

mz  

Počet odpracovaných hodin vozmistra se vypočte podle vztahu (kalkulováno je s technickou 

prohlídkou vlak před a po přepravě a na státních hranicích): 
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 1.3  vlakhtnh vuzvzvoz         (5.12) 

vozh … počet hodin práce vozmistra [
1vlakh  ] 

vuzt … doba manipulace jednoho kontejneru [h] 

1

. 3,1517,0303  vlakhtnh vuzvzvoz  

Počet odpracovaných hodin komerčního pracovníka se vypočte podle následujícího vztahu: 

 1
2

 vlakh
h

h voz
kp          (5.13) 

17,7  vlakhhh vozkp  

Pro přepravu jednoho vlaku je kalkulováno s dvěma pracovními směnami strojvedoucího 

v délce trvání celkem 24 hodin, tzn. 124  vlakhhstroj . 

Pro organizaci práce zaměstnanců uvedených profesí je potřeba dalšího personálu: vedoucí 

pracovníci, dispečink apod. Pro přepravu jednoho vlaku je kalkulováno s 10 hodinami práce, 

tzn. 110  vlakhhdisp  

Náklady na obslužný personál pro zajištění přepravy koksu se vypočtou následovně: 

 12)(



 tKč
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nchchchchch
c

rok

ACTS

vldispdispstrojvstrojvkpkpvozvozmzmzACTS

pers  (5.14) 

ACTS

persc … personální náklady na přepravu 1 vlaku [
-1tKč  ] 

c … hodinová sazba za práci pracovníků v uvedených profesích [
-1hKč  ] 

172,48
25000

192)50010420243207,73603,1530030( 


 tKčc ACTSpers  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

105,55
25000

252)500104202432065,536022,1130022( 


 tKčc ACTSpers  

Celkové náklady 

Celkové náklady na přepravu jedné tuny koksu systémem ACTS jsou následující: 
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1. Maximální využití přepravního systému 

Při výpočtu je třeba zohlednit, že optimální využití každého technického zařízení je 

přibližně 66,7%, takže náklady je třeba navýšit o 50%. Zahrnout do nákladů je třeba také 

režijní a správní náklady, které lze odhadnout ve výši 15% u běžné společnosti. 

 115,15,1)(  tKčcccccccc ACTS

pers

ACTS

phm

ACTS

lok

ACTS

sil

ACTS

vuz

ACTS

kont

ACTS

man

ACTS

t  

124,81715,15,1)72,4891,6044,334,7848,14181,7733(  tKčc ACTSt  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

123,104215,15,1)11,6415,804421,8472,19210633(  tKčc ACTSt  

5.2 Výpočet nákladů na přepravu koksu systémem Innofreight 

Vstupní informace o přepravě z Ostravy do Nieder-Ofleiden jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

Ve výpočtech uvedených v podkapitole 5.2 je počítáno s přepravou koksu v kontejnerech 

WoodTainer XL. Tento typ kontejneru byl zvolen proto, že aktuálně jsou přepravy do Nieder-

Ofleidenu realizovány v kontejnerech WoodTainer XL. Další důvod spočívá v tom, že podle 

tabulky 4.7 je možno ve vlaku složeném z tohoto typu kontejnerů přepravovat více než 

v kontejnerech AgroTainer a méně než ve WoodTainer XXL z čehož vyplývá, že 

WoodTainer XL je průměrným kontejnerem Innofreight. 

U níže uvedených výpočtů jsou vysvětleny pouze ty veličiny, které nebyly dosud uvedeny. Ty 

veličiny, které se vyskytují v kapitole 5.1 s horním indexem ACTS a znovu se vyskytují 

v kapitole 5.2 s indexem Inn, již nebudou znovu definovány. 

Náklady na manipulaci 

 1
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Náklady na kontejnery 

1. Maximální využití přepravního systému 

Počet vypravených vlaků za rok je vypočten podle vztahu: 
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Inn
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1562,14
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25000
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Vlaky budou vypravovány jedenkrát za tři týdny, takto by bylo vypraveno 17 vlaků, 

takže dvakrát za rok nevypravíme vlak podle harmonogramu. Takto vypravíme celkem 15 

vlaků za rok. Doba obratu vozů je 14 dní, vlaky jsou vypravovány každých 21 dní, tzn., že pro 

realizaci přeprav ročního objemu koksu bude stačit jedna souprava vozů a kontejnerů. Počet 

vlaků za rok je relativně nízký, což znamená, že kontejnery budou 30 týdnů v roce využity 

k přepravě a zbylých 22 týdnů nebudou na tuto přepravu využity. Náklady na kontejnery jsou 

vypočteny dle vztahu: 
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kontc  … denní nájem kontejneru, 1189  denKčckont  
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 

Počet vypravených vlaků za rok je u této varianty roven 26. Při ročním objemu 25 000 

tun koksu, tzn., že v jednom vlaku bude přepraveno 960 tun koksu. Při obratu vozů 14 dnů 

počítejme s dvěma skupinami kontejnerů, v každé bude moci být přepraveno 1 000 tun koksu. 

Počet kontejnerů v jedné skupině je vypočten podle vztahu: 

5153,50
19

960960


k

k
m

n  

V jednom vlaku bude zařazeno 51 kontejnerů WoodTainer XL, což odpovídá právě 17 vozům 

Sgns. 

Náklady na kontejnery jsou vypočteny dle vztahu: 

146,281
25000

173189365
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Náklady na železniční vozy 

Výpočet nákladů na železniční vozy je vypočten pro dvě varianty v předchozím bodě. 
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1. Maximální využití přepravního systému 

 1365 
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 
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Náklady na silniční vozidlo 

Způsob výpočtu nákladů při přepravě kontejnerů ACTS je uveden v tabulce 5.2. 

Kontejnery Innofreight jsou v silniční dopravě přepravovány stejnou technologií, proto je 

použit stejný vzorec pro výpočet nákladů.  

1. Maximální využití přepravního systému 

Náklady pro přepravu kontejnerů silniční dopravou z železniční stanice Stadtallendorf 

do cílové destinace Nieder-Ofleiden se vypočtou následovně (pro ložený i prázdný směr): 

 1
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 tKčc Innvuz  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

126,75
25000

26))
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5,11
6405,1113(31780242(

2 



 tKčc Innvuz  
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Náklady na lokomotivu 

1. Maximální využití přepravního systému 

Při výpočtu nákladů na lokomotivu je potřeba kalkulovat s náklady na přepravu 

loženého i prázdného vlaku, vypočteme je podle vztahu: 
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 
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Náklady na pohonné hmoty a trakční energii 

1. Maximální využití přepravního systému 

Pro jízdu vlaku je použita dieselová lokomotiva. 
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2. Výprava vlaků každých 14 dní 

136,83
25000
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Náklady na obslužný personál  

Pro zajištění jízdy vlaku je potřeba následujících profesí: strojník manipulačního 

zařízení, vozmistr, komerční pracovník, strojvedoucí, případně další personál.  
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1. Maximální využití přepravního systému 

Počet odpracovaných hodin strojníka manipulačního zařízení se vypočte podle 

následujícího vztahu: 

 1.

 vlakhtnnh manipkvzmz  

1

. 3033,0330  vlakhtnnh manipkvzmz  

Počet odpracovaných hodin vozmistra se vypočte podle vztahu (kalkulováno je s technickou 

prohlídkou vlak před a po přepravě a na státních hranicích): 

 1.3  vlakhtnh vuzvzvoz  

1

. 3,1517,0303  vlakhtnh vuzvzvoz  

Počet odpracovaných hodin komerčního pracovníka se vypočte podle následujícího vztahu: 

 1
2

 vlakh
h

h voz
kp  

17,7  vlakhhh vozkp  

Pro přepravu jednoho vlaku je kalkulováno s dvěma pracovními směnami strojvedoucího 

v délce trvání celkem 24 hodin, tzn. 124  vlakhhstroj . 

Pro organizaci práce zaměstnanců uvedených profesí je potřeba dalšího personálu: vedoucí 

pracovníci, dispečink apod. Pro přepravu jednoho vlaku je kalkulováno s 10 hodinami práce, 

tzn. 110  vlakhhdisp  

Náklady na obslužný personál pro zajištění přepravy koksu se vypočte následovně: 
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146,38
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 tKčc Innpers  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 

136,51
25000

262)500104202432034,436067,830017( 


 tKčc Innpers  
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Celkové náklady  

1. Maximální využití přepravního systému 

Při výpočtu je třeba zohlednit, že optimální využití každého technického zařízení je 

přibližně 66,7%, takže náklady je třeba navýšit o 50%. Zahrnout do nákladů je třeba také 

režijní a správní náklady, které lze odhadnout ve výši 15% u běžné společnosti. 

 115,15,1)(  tKčcccccccc Inn
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Inn
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Inn
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Inn
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vuz

Inn
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Inn

man
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103,110415,15,1)46,3809,484,2689,6104,20135,24879,15(  tKčc Innt  

2. Výprava vlaků každých 14 dní 
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t  

195,134615,15,1)36,5136,8376,4526,7585,22746,28179,15(  tKčc Innt  

5.3 Výsledky provedených výpočtů  

V této podkapitola jsou uvedeny výsledky provedených výpočtů, tzn. porovnání 

celkových nákladů na přepravu koksu. Výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. 

Porovnání celkových nákladů je uvedeno v tabulce 5.2 a obrázku 5.1. 

Tab. 5.2 Porovnání celkových nákladů na přepravu koksu 

 Varianta 1 [
1tKč  ] Varianta 2 [

1tKč  ] 

ACTS 817 1 042 

Innofreight 1 104 1 347 
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Obr. 5.1 Porovnání celkových nákladů na přepravu koksu 

Porovnání dílčích nákladů na přepravu koksu je znázorněno v tabulce 5.3 a obrázku 5.2. 

Tab. 5.3 Porovnání dílčích nákladů na přepravu koksu 

  

ACTS, var. 

1 [
1tKč  ] 

ACTS, var. 

2 [
1tKč  ] 

Innofreight, var. 

1 [
1tKč  ] 

Innofreight, var. 

2 [
1tKč  ] 

Manipulace 33 33 15,79 15,79 

Kontejnery 77,81 106 248,35 281,46 

Železniční 

vozy 141,48 192,72 201,04 227,85 

Silniční 

doprava 78,4 84,21 61,89 75,26 

Lokomotivy 33,44 44 26,4 45,76 

PHM 60,91 80,15 48,09 83,36 

Personál 48,72 64,11 38,46 51,36 
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Obr. 5.2 Porovnání dílčích nákladů na přepravu koksu 
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Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech ve dvou variantách pro kontejnery ACTS 

a dvou variantách pro kontejnery Innofreight je prezentován na obrázcích 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6. 

 

Obr. 5.3 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech, ACTS, var. 1 

 

Obr. 5.4 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech, ACTS, var. 2 
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Obr. 5.5 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech, Innofreight, var. 1 

 

Obr. 5.6 Podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech, Innofreight, var. 2 

Provedené výpočty ukazují, že systém ACTS je pro zvolený případ (Ostrava – Nieder-
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vyhodnotit. Při použití sytému Innofreight jsou základní ukazatele (maximální hmotnost 

vlaku, počet vlaků, náklady na manipulaci, náklady na silniční dopravu, vytížení jednoho 

kontejneru, využití lokomotiv, náklady personál) lepší než u systému ACTS. Ovšem ve dvou 

případech (náklady na kontejnery a železniční vozy) je výrazně levnější systém ACTS, proto 

celkové výsledky hovoří ve prospěch kontejnerů ACTS. Důvody vysokých nákladů na 

kontejnery Innofreight jsou způsobeny tím, že je sice dosaženo lepších parametrů přeprav 

koksu, ale téměř 50% času jsou kontejnery nevyužity (22 z 52 týdnů v roce). Výsledky tak 

není možné bez podrobnější analýzy zevšeobecňovat, ale je třeba je vztáhnout vždy ke 

konkrétnímu případu. 

V tomto konkrétním případu přepravy koksu je výhodnější systém ACTS, ovšem 

jestliže společnost AWT a.s. kontejnery Innofreight použije v době, kdy jsou nevyužity, na 

jinou přepravu koksu, mohou se výsledky vyrovnat a může stát, že systém Innofreight bude 

perspektivnější. Jestliže společnost bude plně využívat kontejnery Innofreight na různé 

přepravy a hospodařit s kontejnery tak, aby byly co nejvíce využity, je doporučeno používat 

přepravní systém Innofreight. Dalším důležitým faktorem je přepravované množství koksu, 

čím bude přepravováno více objemu koksu, tím je vhodnější přepravní systém Innofreight a to 

z důvodu, že ložný objem kontejnerů Innofreight je vyšší než u všech typů kontejnerů ACTS. 

Naopak pokud společnost AWT a.s. bude mít portfolio přeprav s menším množstvím 

přepravovaného koksu je vhodnějším systémem ACTS. Ten se hodí také pro přepravy s více 

místy vykládky, protože u systému Innofreight jsou vysoké fixní náklady pro vybudování 

vykládkového terminálu a manipulačních zařízení. 

Doporučení pro dopravce přepravujícího koks jsou následující: 

 čím vyšší množství koksu je třeba přepravit, tím výhodnější je systém 

Innofreight, 

 čím je více míst vykládky, tím je výhodnější systém ACTS, 

 čím vyšší využití kontejnerů je dopravce schopen zajistit, tím výhodnější je 

systém Innofreight, 

 čím rychlejší a flexibilnější má být překládka mezi železniční a silniční 

dopravou, tím výhodnější je ACTS, 

 čím rychlejší má být vykládka velkého množství koksu, tím výhodnější je 

Innofreight. 

 čím je dopravce (příjemce) ochoten více investovat, tím výhodnější je 

Innofreight. 
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6 Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním přepravy koksu 

různými přepravními systémy. Pozornost je soustředěna na systémy kombinované dopravy 

ACTS (Abroll Container Transport System) a Innofreight. Tyto moderní systémy 

kombinované dopravy jsou jednak porovnány s přepravou v klasických výsypných 

železničních vozech a také vzájemně. Cílem práce je na základě provedených technických a 

ekonomických analýz zhodnotit, který systém je pro přepravu koksu výhodnější a za jakých 

podmínek.  

Jediným provozovatelem přepravního systému ACTS je společnost AWT a.s., proto je 

nejprve provedena ekonomicko – technická charakteristika tohoto podniku. Jedná se o 

nákladního železničního dopravce, který v roce 2005 přišel s myšlenkou rozšíření svého 

portfolia služeb o kombinovanou dopravu realizovanou kontejnery ACTS. Tato společnost 

vybudovala celý logistický systém: kontejnery ACTS, železniční vozy řady Slps, silniční 

nákladní vozidla pro přepravu kontejnerů ACTS, opravny kontejnerů ACTS a železničních 

vozů řady Slps.  

Přepravní systém ACTS je v následující kapitole porovnán s kontejnery Innofreight, 

vyráběnými stejnojmennou rakouskou společností. Je provedeno technické srovnání obou 

systémů zahrnující kontejnery, železniční vozy, silniční nákladní vozidla a manipulační 

zařízení. Analýza se soustřeďuje na parametry jednotlivých součástí přepravních systémů 

(rozměry, hmotnost, možnosti použití, maximální množství přepravovaného koksu, 

technologické postupy při nakládce, vykládce a manipulaci).  

Jedna ze zásadních kapitol se zabývá srovnáním systému ACTS a Innofreight. Nejprve 

jsou uvedeny základní informace o realizovaných přepravách kombinovanou dopravou 

jednotlivými typy kontejnerů, poté je definováno 8 klíčových parametrů, podle kterých jsou 

oba systémy porovnávány. Jedná se o ložný objem kontejnerů, cena za pronájem kontejneru, 

náročnost manipulace, stohovatelnost kontejnerů, náročnost překládky mezi železniční a 

silniční dopravou, variabilita přepravovaného zboží, hmotnost koksu ve vlaku o délce 600 m, 

celkové náklady na přepravu 1 t koksu. Do analýzy jsou zahrnuty také výsypné vozy typu 

Falls, které jsou pro expedici koksu také používány. Důležitým výstupem této kapitoly jsou 

dvě SWOT analýzy, které jsou provedeny pro podporu rozhodnutí o přechodu ze systému 

ACTS na Innofreight nebo naopak. 
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Nejvýznamnější kapitola se soustřeďuje na ekonomické porovnání obou přepravních 

systémů. Jsou provedeny podrobné ekonomické výpočty nákladů na: manipulaci, kontejnery, 

železniční vůz, silniční vozidlo, lokomotivu, pohonné hmoty a trakční energii, obslužný 

personál. Jako praktický příklad byla zvolena přeprava koksu z Ostravy do Nieder-Ofleidenu 

v Německu. Výpočty jsou provedeny ve čtyřech variantách: pro kontejnery ACTS a 

Innofreight a to vždy při maximálním množství koksu ve vlaku a při odjezdu vlaku 

v pravidelných časových intervalech. Výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů. 

V závěru kapitoly je provedeno vyhodnocení dosažených výsledků a jsou formulována 

doporučení pro dopravce přepravujícího koks. 
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