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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE
V současné době je ve světě i v České republice trendem zvyšování bezpečnosti při
přepravách ve všech druzích dopravy. Tato diplomová práce se zabývá způsoby zvyšování
bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí v ţelezniční dopravě a to instalací prvků pro
absorpci energie nárazu na cisternový ţelezniční vůz pro přepravu nebezpečných věcí.
Práce obsahuje přehled bezpečnostních prvků a jejich parametrů, které lze instalovat na
ţelezniční vůz pro zvýšení bezpečnosti v ţelezničním provozu na ochranu osob, nákladu a
ţivotního prostředí. V druhé části této práce je na tuto problematiku pohlíţeno z pohledu
investiční náročnosti na splnění legislativních podmínek při instalaci prvků pro absorpci
energie nárazu a vliv této investice na přepravu.

Klíčová slova: crash prvek, nebezpečná věc, bezpečnost, nárazník, RID1

SUMMARY
Currently there is a trend in the Czech Republic and world wise to increase the safety of
shipment in all different kinds of transportation. This diploma thesis deals with means of
increasing the safety during transportation of dangerous goods on rails, using an
installation of items that can absorb the impact energy of the tank-wagons used for
transportation of dangerous goods. The diploma thesis includes a list of safety elements
and parameters that can be installed on a rail wagons in order to increase the safety in the
rail transportation to protect people, shipment and environment. The second part presents
these issues from the point of view of the financial costs and meeting the installation of
elements that can absorb the impact energy legislative regulations and impact of this
shipment investment.
Key words: crash element, dangerous goods, safety, buffer, RID

1

Zkratka Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí.
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1. Úvod
Diplomovou práci jsem zaměřil na důsledky, které s sebou přináší novelizace Řádu
pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí a navazující finanční náročnosti
při aplikaci změn pro společnost, které musí tuto změnu respektovat a uskutečnit v praxi.
Novely Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) jsou velmi
rozsáhlé, a proto jsem se v práci zaměřil na konkrétní změnu, jeţ spočívá v aplikaci
nadstandardní výbavy (crash prvků) na ţelezniční vůz při přepravě určených druhů
nebezpečných věcí. Nebezpečné věci, které musí akceptovat nadstandardní výbavu, jsou
určeny v tabulkách kapitoly 3.2 A2. Pro přiblíţení se ve většině případů jedná o stlačené
plyny s hořlavými nebo toxickými vlastnostmi. Tato nadstandardní výbava má za následek
zvýšení bezpečnosti při přepravě. Úpravy na vozech musí být splněny dle časových
harmonogramů, které jsou určeny v Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu
nebezpečných věcí (RID).
Práce nastiňuje finanční náročnost akceptace změny v RID ve společnosti Advanced
World Transport a.s., která z důvodu specifických přepravních podmínek různých druhů
zboţí v různých objemech musí u některých přeprav nebezpečných věcí tuto změnu
respektovat, aby byly plněny poţadavky zákazníků v maximální kvalitě s dodrţením všech
legislativních povinností.
Společnost Advanced World Transport a.s. (dále jen AWT) tento název uţívá od
1. května 2010, kdy došlo k přejmenování společnosti OKD, Doprava, akciová společnost.
Na dopravním a logistickém trhu je společnost téměř 60 let a byla jiţ několikrát v průběhu
svého působení přejmenována. V posledním roce pod novým názvem navazuje na tradici
a zkušenosti firmy vybudované pod názvem OKD, Dopravy, akciová společnost v oblasti
provozování, silniční, ţelezniční a kombinované dopravy a také v oblasti provozování
vlečkových sluţeb, spedice, skládkování, zauhlování a obchodu s palivem. V ţelezniční
dopravě, za dobu působnosti na trhu, se stala jedním s lídrů v Evropě a dále je největším
soukromým ţelezničním dopravcem a po Českých drahách druhým největším ţelezničním
dopravcem v České republice. Společnost pro přepravy zboţí

vlastní cca 3 500

ţelezničních vozů různého typu a dále pouţívá vozy pronajaté od společnostní, jako je
například NACCO, Slovakia Expres, Ryko aj. Pro provoz ve vlakové dopravě a na

2

Tabulka 3.2 A je tabulka seznamu nebezpečných věci, která se nachází v Řádu pro mezinárodní ţelezniční
přepravu nebezpečných věcí (RID).
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vlečkách3 vyuţívá cca 110 vlastních hnacích vozidel různé trakce. V masivní převaze jsou
to hnací vozidla nezávislé trakce, tj. dieselových lokomotiv. Do skupiny AWT dále spadají
společnosti AWT Rekultivace a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT VADS a.s., AWT SPEDITRANS s.r.o. a AWT RAIL HU, AWT Rail SK. Od roku 1997 provozuje, jako jediná
společnost v České republice, systém kombinované dopravy ACTS4. V rámci
kombinované dopravy byl v roce 2007 v Ostravě lokalitě Paskov otevřený nezávislý
terminál a v roce 2009 získala společnost 90% akcií v kontejnerovém terminálu v Brestu
(Bělorusko).
Největší podíl v přepravovaných substrátech po ţeleznici u společnosti zaujímá uhlí
a koks. Z nebezpečných věcí zařazených do kategorie přeprav dle RID mají největší podíl
přepravy pohonných hmot. Problematikou absorpce nárazu v ţelezniční dopravě se
společnost Advanced World Transport a.s. začala zajímat na základě poţadavků zákazníka
na přepravy nebezpečných věcí zařazených dle RID do kategorie, kdy musí být pouţito
vozů s nadstandardní výbavou. Společnost v současné době provádí pravidelné přepravy
ucelených vlaků s nebezpečnými věcmi, na kterých musí být v budoucnu pouţito vozů
s nadstandardní výbavou (crash prvky), např. amoniak bezvodý, propen, propan, směs
butadienu s uhlovodíky, plynné směsi uhlovodíků aj.
Cílem diplomové práce je analyzovat finanční náročnost, jeţ musí společnost
investovat do nadstandardního vybavení vozů pro přepravu určitých druhů nebezpečných
věcí a to konkrétně crash prvky absorpce energie nárazu. V České republice a okolních
státech jsou pro provoz v ţelezniční dopravě schváleny a pouţívány produkty tohoto typu
od výrobců AXTONE, EST Eisenbahn-Systemtechnik. V diplomové práci je také
zpracován přehled dostupných prvků absorpce energie nárazu včetně jejich specifikací,
které mohou být na ţelezniční vůz instalovány.
V souvislosti s investicí do nadstandardní výbavy vozů (crash prvků), aby splňovaly
podmínky stanovené v RID, jsem také vypracoval porovnání vlivu investice na cenovou
politiku pro realizaci přeprav nebezpečných věcí v takto rekonstruovaných ţelezničních
vozech.

3

Vlečka je ţelezniční dráha, která slouţí k vlastní potřebě provozovatele a je zaústěna do dráhy celostátní
nebo regionální.
4
ACTS – zkratka Abroll container transport systém
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2. Popis řešeného problému, vysvětlení pojmů
Společnost Advanced World Transport a.s. jako mnoho společností se snaţí
o minimalizování rizika vzniku mimořádné události vznikající u přepravy. V ţelezniční
dopravě, ať vlakové nebo vlečkové, má společnost největší podíl přeprav paliv, jako je uhlí
a koks, z nebezpečných věcí jsou to pohonné hmoty. Dalším přepravovaným zboţím je
např. hlušina, kámen, vápenec, cement, dolomit, kovový šrot, ocelové výrobky, chlór,
čpavek, kyselina sírová, síra, uhelný prach. Celkový objem přeprav přesahuje 10 mil. tun
zboţí za rok. Z tohoto mnoţství je cca 13 % nebezpečných věcí. Za rok 2010 bylo
zmanipulováno celkem 1,29 mil. tun nebezpečných věcí, které bylo přepraveno celkem
ve 25 279 vozech. V grafu č.1 je znázorněn přehled celkového objemu zmanipulovaných
nebezpečných věcí v roce 2010 rozdělený dle jednotlivých tříd nebezpečných věcí.
Graf č.1: Mnoţství nebezpečných věcí zmanipulovaných společností AWT podle
jednotlivých tříd nebezpečných věcí dle RID v roce 2010.
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Zdroj: Výroční zpráva bezpečnostního poradce Advanced World Transport a.s. za rok
2010.
Třída 2 – plyny, třída 3 – hořlavé kapaliny, 4.1 – hořlavé tuhé látky, samovolně se
rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky, třída 4.2 – samozápalné látky, 5.1 –
látky podporující hoření, třída 6.1 – toxické látky, třída 8 – ţíravé látky a třída 9 – jiné
nebezpečné látky a předměty.
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V tabulce č. 6 je z celkového objemu zmanipulovaných nebezpečných věcí vybrána
třída 2 (plyny), u které je, ve většině případů, nutno akceptovat novelizaci Řádu RID
o vybavení ţelezničních vozů prvky pro absorpci energie nárazu.
Tabulka č. 1 Objem zmanipulovaných tun nebezpečných věcí třídy 2 (plyny).
rok

Počet vozů

Tuny

tkm

2008

951

46 615

48 757

2009

3 574

178 740

7 306 223

2010

2 683

110 312

9 218 459

Zdroj: Výroční zpráva bezpečnostního poradce OKD, Dopravy a.s. za rok 2008, 2009
a Advanced World Transport a.s. za rok 2010.
Velký rozdíl v tunokilometrech v letech 2008 a 2009 byl zapříčiněn zvýšením
obchodních aktivit ve vlakové dopravě s přepravou nebezpečných věcí třídy 2 (plyny)
a fúzí se společností Viamont Cargo a.s.
V bezpečnosti přeprav je ţelezniční doprava jednou z nejbezpečnějších pozemních
doprav. S vědeckotechnickým rozvojem jde ruku v ruce i zvyšování bezpečnosti
v jednotlivých druzích přeprav. V ţelezniční dopravě se zvyšování bezpečnosti odráţí ve
dvou rovinách. První rovina je na bázi technologické, která zabezpečuje dokonaleji
propracované technologické postupy a předpisy, kterými se dráţní doprava řídí, a druhou
rovinou je nárůst bezpečnostních prvků na dopravních prostředcích. Toto zvyšování počtu
bezpečnostních prvků zabezpečuje zvýšení ochrany proti nepříznivým vlivům ţelezniční
dopravy, jako je hluk, vibrace, prašnost a také ochrana proti následkům vzniklých
mimořádnými událostmi. Při vzniku mimořádných událostí často dochází k ohroţení
lidského ţivota, přepravovaného zboţí, ţivotního prostředí a mnohdy velkým materiálním
škodám, jak na dopravních prostředcích, tak i na infrastruktuře ţelezniční dopravy.
Bezpečnostní prvky, které se stále vyvíjí, mají sniţovat riziko vzniklých škod. Při přepravě
nebezpečných věcí sniţování rizika poškození zdraví lidí, přepravovaného zboţí
a ţivotního prostředí je prioritou číslo jedna. Ţelezniční vozy proto musí být konstruovány
tak, aby vydrţely větší rázy a namáhání, neţ vozy, které jsou loţeny nenebezpečným
zboţím. Největší riziko při přepravě zaujímají látky přepravované v kapalném nebo
plynném stavu. Tyto látky se přepravují v láhvích, IBC5 kontejnerech, sudech, barelech aj.
5

Viz bod 2.2 Vybrané pojmy a definice v přepravách nebezpečných věcí.
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a větší objemy v cisternových vozech, cisternových kontejnerech, přemístitelných
cisternách, bateriových vozech a dalších vozech uzpůsobených na tuto přepravu. Úroveň
bezpečnosti přepravy musí růst úměrně s navyšováním nebezpečných vlastností
přepravované věci.

2.1 Popis řešeného problému
V rámci vývoje bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí jsou zpřísňovány nejen
technologické postupy a podmínky přepravy, ale i podmínky na dopravní jednotky (vozy)
s tím, ţe musí splňovat stále přísnější podmínky stanovené částí 6 Řádu pro mezinárodní
ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

Ke zpřísňování dochází na základě

technologického rozvoje, znalostí uţívaných a objevovaných materiálů a technologií
vývoje, zkušeností při přepravách nebezpečných věcí a v neposlední řadě jako opatření
vycházející z šetření příčin a důsledků mimořádných událostí a nehod tak, aby bylo
zabezpečeno stálé zvyšování bezpečnosti přepravy, ochrany zdraví, majetku a ţivotního
prostředí.
Změny, které nastaly vydáním aktualizovaného RID, zpřísňují podmínky na dopravní
jednotku. Toto je určeno v RID kap. 3.2, tabulce A ve sloupci 13 přiřazením zvláštního
ustanovení TE 22.
„Aby se minimalizoval rozsah škod při prudkém najetí nebo nehodě, musí cisternové
vozy pro látky, které jsou přepravovány v kapalném stavu a pro plyny, jakoţ i bateriové
vozy být schopny pohltit energii o velikosti nejméně 800 kJ na kaţdém konci vozu
elastickými nebo plastickými deformacemi definovaných součástí spodku vozu nebo
pomocí podobného postupu (např. dosazením „crash“ prvků). Schopnost pohlcení energie
se zjistí za pomoci nárazu na rovné koleji.
Pohlcení energie plastickými deformacemi musí nastat aţ za podmínek, které jsou
mimo rozsah normálního ţelezničního provozu (nárazová rychlost je větší neţ 12 km/h,
nebo síla pohltit energii na kaţdém nárazníku je vyšší jak 1500 kN).
Při pohlcení energie nejvýše do 800 kJ na kaţdém konci vozu nesmí dojít k ţádnému
proniknutí sil do nádrţe, které by mohlo vést k viditelné, trvalé deformaci nádrţe.
Podmínky tohoto zvláštního ustanovení se povaţují za splněné, jestliţe jsou
uplatňovány body 1.4 a 1.1.6 vyhlášky UIC 57319 (Technické poţadavky pro konstrukci
cisternových vozů).“6
6

RID odstavec 6.8.4. b) s. 1025 - 1026
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Cisternové vozy, pro které je přiřazeno TE 22:
Cisternové vozy pro látky, jimţ je v kapitole 3.2, tabulce A, sloupec 13 RID
přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22, musí být schopny pohltit energii nárazu o hodnotě
nejméně 800 kJ na kaţdém konci vozu.
Cisternové vozy pro přepravu plynů třídy 2 s klasifikačním kódem obsahující
písmena T7, TF8, TC9, TO10, TFC nebo TOC a taky látky třídy 3 aţ 8 přepravovány
v kapalném stavu a látky, kterým jsou v uvedené kapitole 3.2, tabulce A, sloupec 12 RID
přiřazeny kódy cisteren L15CH, L15DH nebo L21DH, jeţ byly vyrobeny před 1. lednem
2005, ale neodpovídají poţadavkům TE 22 odstavec 6.8.4 (b) (výstroj TE) platného od
1. ledna 2005, mohou být podle předchozích předpisů 1.6.3.27 (a) RID dále pouţívány.
Musí však být nejpozději do 31. prosince 2010 dodatečně opatřeny crash nárazníky, aby
jejich schopnost absorpce energie byla na kaţdém konci vozu alespoň 500 kJ.
Pro cisternové vozy, které se mají podrobit periodické prohlídce a zkoušce podle
odstavce 6.8.2.4.2 nebo 6.8.3.4.6 mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2012, smí být toto
dodatečné dosazení crash nárazníků provedeno nejpozději do 31. prosince 2012.
Cisternové vozy pro přepravu plynů třídy 2 s klasifikačními kódy, které obsahují
písmeno F, stejně jako látek třídy 3 aţ 8 přepravovaných v kapalném stavu a látek, jimţ
jsou v kapitole 3.2, tabulce A sloupec 12 přiřazeny kódy cisteren L10BH, L10CH nebo
L10DH, jeţ byly vyrobeny před 1. lednem 2007, avšak neodpovídají poţadavkům
zvláštního ustanovení TE 22 odstavec 6.8.4 b) platného od 1. ledna 2007, mohou být dle
odstavce 1.6.3.27 (b) RID dále pouţívány.

7

T – toxické (dle bodu 2.2.2.1.3 RID)
F – hořlavé (dle bodu 2.2.2.1.3 RID)
9
C – ţíravé (dle bodu 2.2.2.1.3 RID)
10
O – podporující hoření (dle bodu 2.2.2.1.3 RID)
8
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Tabulka č. 2: přehledný časový harmonogram akceptace zvláštního ustanovení TE 22
Poř. Látky dle řadu Období výroby
Minimální
číslo
RID
cisternových
absorpce pro
vozů
jeden nárazník

1

2

Plyny třídy 2
vyjma plynů
pod čís.2 a 3

Do 31.12.1985 Není stanovena 6.8.3.1.6
1.6.3.33
Od 1.1.1986
70 kJ

Plyny třídy 2
Do 31.12.2004 250 kJ
s písmeny T,
TF, TC, TO,
TFC nebo TOC
a látky tříd 3 aţ
8 s kódy
L15CH,
L15DH nebo
L21DH
Od 1.1.2005
400 kJ

3

Plyny třídy 2
s písmenem F a
látky třídy 3 aţ
8 s kódy
L10BH, l10CH
nebo L10DH
Zdroj: Dráţní úřad ČR

Ustanovení
Řádu RID od
1.1.2009

Právní
závaznost
předpisů pro
další pouţívání
cisternových
vozů
Bez omezení
Od 1.1.1986

TE 22, 6.8.4(b) Do 31.12.2010
1.6.3.27 (a)
Do 31.12.2012
při periodické
zkoušce
prováděné
v období mezi
1.1.2011 a
31.12.2012
TE 22, 6.8.4(b) Od 1.1.2005

Do 31.12.1985 Není stanovena 6.8.3.1.6
Bez omezení
1.6.3.33
Od 1.1.1986 do 70 kJ
Od 1.1.1986
31.12.2006
Od 1.1.2007
400 kJ
TE 22, 6.8.4
Od 1.1.2007
(b) 1.6.3.27 (b)

Na základě těchto poţadavků musí být na vozy dosazovány crashové elementy, které
jsou definovány v příloze F, UIC 573, případně v příloze L k ČSN EN 15 55111.
Podmínky pro výměnu nárazníků a dosazení crash nárazníků:
Přestoţe výměna a dosazení „crash“ nárazníků není změnou na dráţním vozidle ve
smyslu zákona o drahách a jeho prováděcích předpisů a nepodléhá tudíţ schválení
Dráţním úřadem, je nutno s ohledem na konstrukci spodku vozu pouze doloţit, ţe se jedná
o schválený typ vozu, který splňuje poţadavky na pevnost konstrukce vozu podle
dokumentu ORE B12 RP 17, tzn. ţe je konstruován a zkoušen na zatíţení podélnou
statickou silou nejméně 2 000 kN, respektive podélnou dynamickou silou 3 000 kN.
Pro osvědčení pevnosti cisternového vozu vybaveného crash nárazníky jsou
postačující zkoušky uvedené v kap. 1.4 vyhlášky UIC 573.
11

ČSN EN 15 551 – Ţelezniční aplikace – Ţelezniční vozy - Nárazníky
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V případě, ţe při výměně stávajícího nárazníku dané kategorie dochází i ke změně
kategorie nárazníku je nutno doloţit výpočet součinnosti táhlového a naráţecího ústrojí ve
smyslu zprávy ORE B36/R32 a vyhlášky UIC 520 čl. 2.3.
Crash nárazníky musí splňovat poţadavky zvláštního ustanovení TE 22 odstavec
6.8.4. b) RID.
Poţadavky zvláštního ustanovení TE 22 se povaţují za splněné, jestliţe jsou
uplatněny body 1.4 a 1.1.6 vyhlášky UIC 573 (tj. kdyţ jsou cisternové vozy vybaveny
nárazníky nejméně kategorie C podle vyhlášky UIC č. 526-1)

nebo jsou uplatněny

předpisy 1.6.3.27 RID.
Poţadavky zvláštního ustanovení TE 22 jsou rovněţ splněny, jestliţe je cisternový
vůz vybaven crash nárazníky, které odpovídají poţadavkům odstavce 7 normy EN 15 551
a jestliţe rám spodku vozu vyhovuje odstavci 6.3 a pododstavci 8.2.5.3 EN 12 663-2:
2010.
Typ

crash

nárazníků

schvaluje

notifikovaná

osoba

vydáním

certifikátu

o přezkoumání typu nebo certifikátu o shodě podle zvláštních právních předpisů.
Výrobce crash nárazníku prokazuje shodu s přezkoumaným typem vydáním ES
prohlášení o ověření podle zvláštních právních předpisů.
Za povinnost výměny a dosazení crash nárazníků je zodpovědný drţitel
(provozovatel) cisternového vozu.
Po výměně a dosazení crash nárazníků musí být znalcem uznaným Dráţním úřadem
provedena mimořádná zkouška, která zahrnuje ověření shodnosti nárazníku se schváleným
typem, ověření konstrukčních charakteristik nárazníku, kontrolu upevnění nárazníku na
vůz a kontrolu označení cisterny alfanumerickým kódem TE 22.
Údaje o výměně a dosazení crash nárazníků postoupí drţitel cisternového vozu
Dráţnímu úřadu k evidenci.12
Společnost Advanced World Transport a.s. ve svém portfoliu přeprav pro zákazníky
provádí přepravy nebezpečných věcí, u kterých musí být pouţity dopravní jednotky
(ţelezniční cisterny), které musí splnit podmínky zvláštního ustanovení TE 22, musí se
touto problematikou zabývat, aby nedošlo k zastavení přeprav, případně k převzetí přeprav
nebezpečných věcí konkurencí. Jelikoţ se nepředpokládá pro tyto přepravy nákup nových
dopravních jednotek (cisternových vozů), musí být provedena rekonstrukce dopravních
jednotek a to v takovém rozsahu, aby dopravní jednotky splnily podmínky dané zvláštním

12

http://ducr.cz/view.php?cisloclanku=2010050011 (bod 4, 5 a 6) cit. 28.12.2010
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ustanovením TE 22 Řádu RID. U vozů, které má společnost v nájmu, musí splnění
zvláštního ustanovení TE 22 poţadovat od drţitel (provozovatel) cisternového vozu.
Touto změnou ovšem vzniknou náklady, které se odrazí v ceně pro zákazníka.
V diplomové práci je nastíněno, jak velký podíl na zvýšení ceny přepravy pro zákazníka
bude mít aplikace crash prvků dle ustanovení TE 22.

2.2 Vybrané pojmy a definice v přepravách nebezpečných věcí
Bateriový vůz – vůz se souborem článků vzájemně propojených sběrným potrubím,
stabilně namontovaných na rám a stabilně upevněných na voze. Následující články jsou
povaţovány za články bateriového vozu: láhve, trubkové nádoby, svazky lahví, tlakové
sudy, jakoţ i cisterny určené pro přepravu plynů třídy 2 s vnitřním objemem větším neţ
450 litrů.
Cisterna – nádrţ včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je pouţíván tento
pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, cisternový vůz
nebo snímatelnou cisternu, jak jsou definovány v této části, včetně cisteren tvořících
články bateriových vozu a MECG.
Cisterna nesnímatelná – cisterna s vnitřním objemem větším neţ 1000 litrů, která je
konstrukčně trvale připevněna k vozu (který se tím stává cisternovým vozem) nebo tvoří
nedílnou část rámu takového vozu.
Cisternový vůz – vůz určený pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových nebo zrnitých
látek, který sestává z nástavby, kterou tvoří jedna nebo více cisteren a jejich výstroj
a z podvozku, který je opatřen vlastními částmi výstroje (pojezd, pérování, taţné a naráţecí
ústrojí, brzdy a nápisy).
Cisternový kontejner – přepravní prostředek odpovídající definici kontejneru a zahrnující
nádrţ a její výstroj, včetně zařízení umoţňujícího přemístění cisternového kontejneru bez
významné změny rovnováţné polohy, pouţívaný pro přepravu plynů, kapalin, práškových
nebo zrnitých látek a, jsou-li pouţity pro přepravu látek třídy 2, mající vnitřní objem větší
neţ 0,45 m3 (450 litrů).
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Dokumentace cisterny (pasport) – je sloţka obsahující všechny důleţité technické
informace týkající se cisterny, bateriového vozu nebo MECG, jako jsou osvědčení zmíněná
v pododdílech 6.8.2.3, 6.8.2.4 a 6.8.3.4.technické zařízení schopné pohybu po dopravní síti
buď vlastní silou, nebo ve spojení s jinými dopravními prostředky.
Hluboce zchlazený zkapalněný plyn – plyn, který, je-li naplněn pro přepravu, je částečně
zkapalněn v důsledku své nízké teploty;
IBC (intermediate bulk container) – tuhý nebo flexibilní přepravní obalový prostředek,
který není uveden v kapitole 6.1 a který:
(a) má vnitřní objem:
(i) nejvýše 3 m3 pro tuhé a kapalné látky obalových skupin II a III;
(ii) nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliţe jsou baleny ve flexibilních
IBC, v IBC z tuhého plastu, v kompozitních, lepenkových nebo dřevěných IBC;
(iii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliţe jsou baleny v kovových
IBC; (iv) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7;
(b) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci;
(c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřovacími zkouškami uvedenými
v kapitole 6.5;
Poznámka 1: Cisternové kontejnery splňující poţadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8 se
nepovaţují za IBC.
Poznámka 2: IBC splňující poţadavky kapitoly 6.5 se nepovaţují za kontejnery pro účely
RID.
Kód cisterny dle RID – je kód zařízení sloţený ze čtyř částí, ve kterých se určuje typ
cisterny, výpočtový tlak, otvory (nakládky a vykládky), pojistné ventily;
Konstrukční výstroj – znamená:
(a) pro cisterny cisternového vozu vnější nebo vnitřní výztuţné, upevňovací, ochranné
a stabilizační prvky nádrţe;
(b) pro cisterny cisternového kontejneru vnější nebo vnitřní výztuţné, upevňovací,
ochranné a stabilizační prvky nádrţe;
Poznámka: K přemístitelným cisternám viz kapitola 6.7.
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(c) pro články bateriového vozu nebo MEGC vnější nebo vnitřní výztuţné, upevňovací,
ochranné a stabilizační prvky nádrţe nebo nádoby;
(d) pro IBC, kromě flexibilních IBC, výztuţné, upevňovací, manipulační, ochranné
a stabilizační prvky tělesa (včetně základní palety pro kompozitní IBC s vnitřní
nádobou z plastu);
MEGC (vícečlánkový kontejner na plyn) – přepravní prostředek obsahující články, které
jsou navzájem propojeny spojovacím potrubím a namontovány na rámu. Následující
články se povaţují za články vícečlánkového kontejneru na plyn: láhve, trubkové nádoby,
tlakové sudy a svazky lahví, jakoţ i cisterny pro přepravu plynů třídy 2 s vnitřním
objemem větším neţ 450 litrů;
Nádoba – prostředek pro naplnění a udrţení látek nebo předmětů, včetně všech uzávěrů.
Tato definice se nevztahuje na nádrţe cisteren;
Nebezpečná věc – látky a předměty, jejichţ přeprava je podle RID vyloučena, nebo
připuštěna pouze za podmínek v něm stanovených;
Plyn – látka, která:
(a) při 50 °C má tenzi par větší neţ 300 kPa (3 bary); nebo
(b) je kompletně v plynném stavu při 20 °C při normálním tlaku 101,3 kPa;
Provozní výstroj
(a) cisteren znamená plnicí a vyprazdňovací, větrací, bezpečnostní, ohřívací a tepelně
izolační zařízení a měřicí přístroje;
Poznámka: K přemístitelným cisternám viz kapitola 6.7.
(b) článků bateriového vozu nebo MEGC znamená plnicí a vyprazdňovací zařízení, včetně
propojovacího potrubí, bezpečnostní zařízení a měřicí přístroje;
(c) IBC znamená plnicí a vyprazdňovací zařízení a jakékoli tlak vyrovnávající nebo
větrací, bezpečnostní, ohřívací a tepelně izolační zařízení a měřicí přístroje;
Provozovatel cisternového kontejneru, přemístitelné cisterny nebo cisternového vozu
– podnik, na jehoţ jméno je registrován cisternový kontejner, přemístitelná cisterna nebo
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cisternový vůz nebo podnik provozující je pod svým jménem nebo jiným způsobem, který
je k provozu povolen;
RID – Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF) Přípojek B – Jednotné právní
předpisy pro smlouvu o mezinárodní ţelezniční přepravě zboţí (CIM)
Příloha I: Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
Rozpuštěný plyn – Rozpuštěný plyn: plyn, který, je-li ¨naplněn pod tlakem pro přepravu,
je rozpuštěn v kapalném rozpouštědle;
Stlačený plyn – plyn, který, je-li naplněn pod tlakem pro přepravu, je zcela plynný při
teplotě –50 °C; tato kategorie zahrnuje všechny plyny s kritickou teplotou – 50 °C nebo
niţší;
UIC – Mezinárodní ţelezniční unie (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France);
UN číslo – čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté z Vzorových
předpisů OSN;
Vůz – dráţní vozidlo bez vlastního pohonu, které je určeno k přepravě věcí a pohybuje se
na vlastních kolech po ţelezniční dráze;13
Zkapalněný plyn – plyn, který, je-li naplněn pod tlakem pro přepravu, je částečně kapalný
při teplotách nad – 50°C.
Rozlišuje se:
a) vysokotlaký zkapalněný plyn: plyn s kritickou teplotou nad – 50 °C a nejvýše + 65 °C; a
b) nízkotlaký zkapalněný plyn: plyn s kritickou teplotou nad + 65 °C;14
ORE – Výzkumný a zkušební úřad (Office de Recherches et d’Essais – ORE) zaloţen
v roce 1949. Jeho sídlo je v Utrechtu v Nizozemí. V roce 1992 byl název ORE formálním
rozhodnutím změněn na anglický „European Rail Research Institute (ERRI)15.
13

Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID); rok 2009; kapitola 1.2;
Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID); rok 2009; pododdíl 2.2.2.1.2;
15
http://webak.upce.cz/~lata/ZDT_e-learning/ZDT_kap_1.htm (bod 1.2 odstavec první);
14

Ostrava 2011

12

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

3. Charakteristika prvků absorpce energie nárazu
Zvyšování bezpečnosti na ţeleznici je prioritou dnešní doby. Obzvlášť při přepravě
nebezpečných věcí, kdy škody na zdraví, majetku či ţivotním prostředí mohou být značné.
Dopravní prostředky, ať ţelezniční vozy nebo hnací vozidla, mohou být vybavovány
různými druhy mechanické ochrany proti poškození. U hnacích vozidel je to ve většině
případů pro jejich velkou pořizovací cenu a u ţelezničních vozů z důvodu ochrany zdraví
(u osobní přepravy) nebo nákladu (u nákladní dopravy). Ochranné prvky jsou v případech
mimořádné události jejich důleţitou součástí. Můţeme je rozdělit do dvou oblastí a to na
aktivní prvky bezpečnosti a pasivní prvky bezpečnosti. Aktivní bezpečnost je soubor
vlastností pomáhající zabránit vzniku nehody. Pasivní bezpečnost je soubor systémů
a vlastností, které mají za cíl zmírnit následky nehody nebo mimořádné události. Mezi
důleţité pasivní prvky ochrany proti poškození zdraví nebo nákladu patří prvky pohlcující
energii nárazu. K tomuto pohlcení energie při nárazu můţe dojít různými technickými
nebo technologickými vylepšeními, ať jiţ v pouţitých materiálech na výrobu dopravního
prostředku nebo technickým a technologickým vývojem v dopravě všeobecně.
U přeprav nebezpečných věcí to můţou být tyto prvky pohlcující energii nárazu:
ochranné štíty, detektory vykolejení, zábrany proti šplhání (přenárazníkování), sendvičová
konstrukce dna, deformační zóny mezi nárazníkem a čelem a v neposlední řadě často
uţívané crash nárazníky. Jednotlivé prvky mohou být pouţity samostatně nebo se mohou
různě kombinovat či doplňovat a to tak, aby byly jednak splněny legislativní podmínky
provozování dráţní dopravy a aby byla, z pohledu majitele dopravního prostředku,
chráněna maximální část investice do těchto dopravního prostředku. Všechny ochranné
prvky a tudíţ i prvky pro absorpci energie nárazu musí být před nainstalováním na
dopravní prostředek (ţelezniční vůz, hnací vozidlo), u výrobce nebo dodatečně u drţitele
(provozovatele) dopravního prostředku, testovány a musí splnit normy pro provoz na
ţeleznici. Na českém trhu jsou lídry ve výrobě prvků absorpce energie nárazu firma
AXTONE a EST Eisenbahn-Systemtechnik GmbH.
Skupina AXTONE byla zaloţena v roce 2006, kdy společnost Kamax koupila 100%
akcií německé společnosti Keystone Bahntechnik. Od 1. října 2007 má skupina společný
název AXTONE16.

16

http://www.axtone.cz/skupina/historie.html (historie)
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Skupina AXTONE je výrobcem nárazníků a taţných ústrojí pro všechny typy
kolejových vozidel. Aby byly splněny poţadavky klientů z různých regionů a také, aby se
dalo přizpůsobit poţadavkům určitých trhů a zákazníků, vyrábí skupina výrobky v pěti
lokalitách: v Polsku, Německu, České republice, Rusku a Číně. Skupina rovněţ vytvořila
síť zastoupení v Evropě, Asii a Africe, která umoţňuje blízkou spolupráci s odběratelem.17
Výroba a zastoupení v České republice se nachází v Prostějově.
EST Eisenbahn-Systemtechnik GmbH (dále jen EST) byla zaloţena v roce 2001
s tím, ţe se společnost specializuje na zkoušky prvků absorpce energie nárazu a vývoj
crash nárazníků. EST spolupracuje se zákazníky na vývoji nových ţelezničních vozidel.
Kromě oblasti prvků pasivní bezpečnosti má EST bohaté zkušenosti v oblasti statické
a dynamické stavební mechaniky, strukturální integrity, svařování konstrukcí, optimalizace
nákladů ve výrobě a strategické plánování rozvoje. Pro jednotlivé komponenty uţívané
v ţelezniční dopravě, které mají splnit jasně definované poţadavky, má společnost vlastní
zkušební a vývojové laboratoře. EST vyvíjí tyto komponenty pro zákazníky a ty pak
výrobci a provozovatelé zavádějí do výroby. EST např. vyvinul vlastní crash nárazník pro
sériovou výrobu. V roce 2002 byl Eisenbahn-Bundesamt (EBA)18 schválen pro provoz na
ţeleznici jejich první typ crash nárazníku. V roce 2005 jiţ bylo v provozu více neţ 1 000
kusů EST crash nárazníků. Zákazníci pocházeli z Německa, Švýcarska, Rakouska,
Lucemburska, Belgie, Nizozemí, Dánska, Itálie a Španělska. V tomto roce byla také
dodána první série crash nárazníků G1-200K vyrobená v souladu s novelizovaným Řádem
pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 2005 na cisternové vozy
pro přepravu nebezpečných věcí. V roce 2007 majitelé cisternového vozového parku pro
přepravu nebezpečných věcí, firmy WASCOSA a NACCO, se rozhodly vyuţít EST crash
nárazníky typ G1-200R pro vozy, na kterých probíhaly rekonstrukce. U nových
cisternových vozů jsou pouţívány crash nárazníky G1–200K. V roce 2009 jiţ bylo
instalováno do provozu přes 10 000 kusů EST crash nárazníků.

3.1 Ochranný štít
Ochranný štít slouţí cisterně, při vzniku mimořádné události, jako zabezpečení proti
proraţení cisterny z čela vozu. Jednou z mimořádných událostí, při které je tento ochranný
štít účinný, je tzv. šplhání nárazníků, neboli přenárazníkování. Při šplhání nárazníků
(k přenárazníkovaní) dojde při vertikálním pohybu nárazníků k velké výchylce, kdy
17
18

http://www.axtone.cz/skupina/vseobecne-informace.html (všeobecné informace)
http://www.eisenbahn-systemtechnik.de/main_e.htm (EST aktivity)
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naběhnu dva protilehlé nárazníky nad sebe. Jestliţe tento pohyb pokračuje dál, můţe dojít
aţ k vyšplhání sousedního vozu na vůz do těsné blízkosti vozové skříně, případně cisterny
a můţe být poškozeno čelo vozu nárazníky vozu sousedního. Ochranný štít můţe také čelo
cisterny ochránit proti jakýmkoliv uvolněným předmětům nebo nákladu ze sousedního
vozu.
Ochranný štít je umístěn na kaţdém konci ţelezničního vozu a platí pro něj pravidla
určená v bodě 6.8.4 zvláštních ustanoveních TE 25 bod (d). Dle tohoto bodu musí
„ochranný štít pokrývat příslušnou šířku cisterny v příslušné výšce. Šířka ochranného štítu
musí kromě toho být minimálně stejně široká po celé výšce štítu jako ohraničená mezera
vnějších hran talířů nárazníků; ochranný štít musí ve výšce (měřeno od horní hrany nosiče
nárazníků) buď pokrývat 2/3 průměru cisterny nebo pokrývat minimálně 900 mm
a dodatečně na horní hraně vybaven zařízením pro zachycení vystoupavších nárazníků.
Ochranný štít musí mít tloušťku stěny minimálně 6 mm. Ochranný štít a jeho upevňovací
body musí být konstruovány tak, aby moţnost penetrace dna cisterny vlastním ochranným
štítem byla minimalizována.“
Velkou nevýhodou ochranného štítu je zvyšování hmotnosti prázdného cisternového
vozu. Firma EST vyrábí tyto ocelové štíty. Hmotnost takovýchto ocelových štítů od
společnosti EST dosahuje cca 500 kg na jeden vůz.

ocelový štít

Obr. č. 1: Ochranné štíty na voze VTG. Na snímku jsou patrné i crash nárazníky (TE 22). Zdroj:
www.railfaneurope.net
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3.2 Detektory vykolejení
Detektor vykolejení je pneumatické zařízení reagující na prudká vertikální zrychlení
vozu, které při překročení nastavené mezní hodnoty zrychlení otevře kohout záchranné
brzdy a aktivuje nouzové brzdění. 19
Hlavní výhodou je, ţe kromě spojení s hlavním potrubím nepotřebuje přístroj jiné
napájení. Nevýhodou jsou finanční náklady na údrţbu a opravy. Detektor vykolejení můţe
při špatném nastavení vykazovat poruchové stavy a ty mohou zapříčinit odstavení vozu.
Vozy s detektorem vykolejení jsou označeny piktogramem dle obrázku č. 2.

Obr. č. 2: Piktogram instalovaného detektoru. Zdroj: www.vagony.cz

Obr. č. 3: Detektor vykolejení. Zdroj: www.vagony.cz

Vysvětlivky:
1) páka vypínání detektoru vykolejení
2) indikátor vykolejení
3) výfuk hlavního potrubí
Detektor vykolejení je umístěn s čela vozu za přední přepáţkou na hlavním
vzduchovém potrubí.
19

http://www.vagony.cz/technika/detektor.html cit. 28.1.2011
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3.3 Zábrana proti šplhání
Dle definice ČSN EN 15227 je zábrana proti šplhání nutná k tomu, aby omezila
vychylování svislým směrem, které vzniká na rozhraních mezi vozidly a aby takto vzniklé
svislé síly potlačovala a zatíţení ze sráţky směrovala do konstrukce, která pohlcuje energii.
Svislá vychýlení a síly vznikají vlivem přesazení na rozhraní mezi kontaktními body (body
reakcí) a setrvačnými silami vyplývajícími ze zpomalení a zrychlení vozidla.20
Zábrana proti šplhání patří mezi pasivní bezpečnostní prvky a je ve většině případů
kombinována s crashovým systémem, např. crash nárazníky.

Obr. č. 4. Zábrana proti šplhání AC04 výrobce firmy EST. Zdroj:EST

Při mimořádné události, kdy dojde ke stlačení nárazníku do té míry, ţe by mohlo
dojít k jejich vychýlení (přenárazníkování), dojde ke kontaktu zábran proti šplhání. Při
tomto kontaktu se jejich zuby zaseknou do sebe a tím dojde k vytvoření spojení, které má
za cíl při kolizi vozidla udrţet co nejdéle v horizontální poloze na trati. Zábrana proti
šplhání je vyrobena z ocelových plátů. Styková plocha je tvořena zuby a ţlábky
v optimalizované šířce 100 mm. Na obrázku č. 5 je znázorněn účinek zábran proti šplhání
vyrobených firmou EST.

20

ČSN EN 15227, str.13
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Obr. č. 5: Crash simulace účinkování zábrany proti šplhání. Zdroj: EST

Výhodou tohoto systému je jeho nízká hmotnost. Zábrana proti šplhání vyrobená
firmou EST váţí cca 60 kg / kus. Další výhodou tohoto systému je, ţe při nehodě a aktivaci
systému přenárazníkování nemusí dojít k vykolejení vozů, případně jejich převrácení, coţ
umoţňuje rychlejší a finančně méně náročnější likvidaci mimořádné události a znovu
zprovoznění tratě. Při poškození tohoto systému se celá zábrana vymění za novou.

3.4 Sendvičová konstrukce dna
Sendvičové kryty den cisteren jsou definovány v RID v bodě 6.8.4 ve zvláštním
ustanovení TE 25 bod c) takto: „Pokud je ochrana tvořena z izolační nástavby (sendvičový
kryt), musí tato nástavba pokrýt celé dno cisterny a musí vykazovat specifickou pracovní
absorpci nejméně 22 kJ (coţ odpovídá síle stěny 6 mm), coţ odpovídá metodě
vyhodnocování, která je popsána v příloze B k normě EN 13094 „Cisterny pro přepravu
nebezpečných věcí – Kovové cisterny s provozním tlakem nejvýše 0,5 bar – Konstrukce
a stavba“. Jestliţe za pomoci konstrukčních opatření není vyloučeno nebezpečí koroze, pak
musí být moţnosti k posouzení vnějších stěn den cisteren, např. odnímatelný kryt.“21
Sendvičová konstrukce dna je pasivním prvkem zabezpečení cisterny. Při kolizi, kdy
dojde ke šplhání sousedního vozu, můţe dojít ke kontaktu nárazníků se dnem cisterny a
tím k proraţení. Sendvičová konstrukce dna zabezpečuje absorpci

většího mnoţství

energie, neţ je tomu u klasické cisterny, před proraţením.

21

RID strana 1070
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3.5 Deformační zóna mezi nárazníkem a čelníkem
Deformační zóna mezi nárazníkem a čelem je tvořena zařízením, na kterém jsou
umístěny nárazníky vozu a deformační tlumič. Při prudkém nárazu na takovéto čelo dojde
k zatlačení čela s nárazníky k čelníku a tím dojde k absorpci energie. Výhodou tohoto
systému je moţnost instalace tlumičů, které dokáţí pohltit více energie a tím lépe zabránit
škodám na voze a cisterně. Nevýhodou tohoto systému je, ţe s takovýmto systémem se
musí počítat jiţ při výrobě ţelezničního vozu. Tento systém nelze dosadit na ţelezniční vůz
dodatečně. Nevýhodou tohoto systému pohlcování energie nárazu je také váha tlumícího
zařízení a náročná výměna v případě aktivace tlumičů absorpce energie nárazu.

3.6 Crash nárazníky (deformační nárazníky)
Crash nárazníky jsou jedním z prvků zvyšování bezpečnosti při přepravě a také
sniţují riziko poškození hlavního rámu ţelezničního vozu, sedla cisterny, případně cisterny
při vzniku mimořádné události vzniklé z důvodu chyby během seřaďovacích prací nebo
během přepravy.

Crash nárazníky se v současné době pouţívají jak u přeprav

nebezpečných věcí, tak i u přeprav osob a dále se pouţívají na hnacích vozidlech.
U přeprav zboţí a osob jde nejen o zvýšení bezpečnosti během přepravy, ale i o sníţení
moţných ztrát na ţivotech, poškození případně zničení nákladu nebo o sníţení škody na
ţivotním prostředí. U hnacích vozidel jsou tyto nárazníky osazovány z důvodu sníţení
rizika poškození hlavního rámu, na kterém jsou uchyceny další součásti hnacího vozidla.
Crash nárazníky jsou rozděleny do několika řad a to podle moţné síly pohlcení energie
nárazu a dále podle náročnosti výměny za původní nárazník. Další dělení nárazníků
zobrazuje tabulka č. 3 podle kategorie dynamické pracovní kapacity a to do kategorií A, B
a C.
Tabulka č. 3 Dynamická pracovní kapacita u jednotlivých kategorii
Kategorie nárazníku
Dynamická pracovní kapacita Wed
A
 30 kJ
B
 50 kJ
C
 70 kJ
Zdroj:ČSN EN 15551
Dále mohou mít nárazníky 3 velikosti zdvihu. Zdvih o velikosti 105 mm, 110 mm
a 150 mm.
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Nárazníky se zdvihem 110 mm se pouţívají na osobní vozy jako ochrana proti nárazu
při rychlosti větší neţ 10 km/h.
Nárazníky se zdvihem 150 mm se pouţívají pro zboţí citlivé na náraz. Nárazníky
s tímto zdvihem jsou označovány písmenem „L“.
Dle Přílohy L (normativní) ČSN EN 1551:
Nárazníky s řízenou deformací pro cisternové vozy podle RID.
L.1.1 Poţadavky podle RID.
Podle TE22 odstavce 6.8.4 RID musí být nárazníky s řízenou deformací konstruovány tak,
aby splnily následující poţadavky:


nesmí dojít k aktivaci nárazníků při nárazu loţených cisteren při rychlosti

 12 km/h;


celková absorbovaná práce při pruţné a trvalé deformaci nárazníků musí být podle
RID  400 kJ u nových nákladních vozů nebo  250 kJ u obnovených nákladních
vozů;



absorbovaná práce do 250 kJ nebo 400 kJ nesmí vyvolat ţádnou trvalou deformaci
cisterny.

L.1.2 Přídavné poţadavky.


statická nebo dynamická síla, která vyvolá trvalou deformaci, musí být  1500 kN,



pro omezení zpomalení a vyloučení moţnosti vyšplhání jednoho vozidla na druhé
musí být hlavní trvalá deformace nárazníků s řízenou deformací při síle  2200 kN,





nárazník musí být vybarven indikáterem trvalé deformace. Toto zařízení musí:


zůstat jasně viditelné během doby ţivotnosti nárazníku;



zaznamenat jakoukoliv trvalou deformaci nárazníku menší neţ 10 mm

nárazníky s řízenou deformací musí být označeny písmenem X umístěným vedle
značky kategorie nárazníku (např. AX, BX nebo CX).
Na trhu je jen několik výrobců, kteří dodávají tyto crash nárazníky. Na evropském

trhu jsou to ve většině případů firmy AXTONE a EST Eisenbahn-Systemtechnik. Hlavním
rozdílným prvkem všech crash nárazníků je způsob, jakým dochází k absorpci energie
nárazu. Jednou z moţností je skládání nárazníku do sebe nebo tzv. peelingová technologie,
kdy při aktivaci nárazem dojde k rozřezání pouzdra nárazníku vestavěnými noţi. Tyto
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technologie se při konstrukci nárazníků mohou vzájemně doplňovat, kdy k aktivaci
jednotlivých technologií můţe docházet postupně, nebo najednou a to podle toho, jak
velkou energii nárazu musí nárazník pohltit.
Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) rozlišuje, zda
jsou crash nárazníky instalovány na nově vyrobený vůz nebo na vůz jiţ pouţívaný. U nově
vyrobených vozů musí mít crash nárazníky absorpci energii nárazu v hodnotě 400 kJ
a u vozů jiţ pouţívaných tato hodnota je niţší a to 250 kJ.
Firma AXTONE dodává nárazníky pod typovým označením IP 400 AX, IP 250AX,
IP400 CX, IP 250 CX, IP 300 RDSO a Axtone GmbH. Toto portfolio nárazníků dostatečně
pokrývá potřeby zákazníků, aby byly splněny všechny legislativní povinnosti. Typová řada
nárazníků skládající se do sebe má společnost AXTONE označenou jako IP. Rozdíly
v parametrech nárazníků instalovaných na nově vyrobené vozy IP 400AX a jiţ pouţívané
vozy IP 250AX jsou následující.
Parametry nárazníku typu IP 250AX:


pruţinový systém, podle klasifikace UIC, patří do kategorie A;



zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);



váha nárazníku 128 kg;



reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;



aktivační prahová síla nárazníku je 1 600 kN;



nárazník můţe absorbovat energii o hodnotě 250 kJ, coţ je na jedno čelo vozu 500 kJ.

Parametry nárazníku typu IP 400AX


pruţinový systém, podle klasifikace UIC, patří do kategorie A;



zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);



váha nárazníku 132 kg;



reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;



aktivační prahová síla nárazníku je 1800 kN (+ 200);



nárazník můţe absorbovat energii o hodnotě 400 kJ, coţ je na jedno čelo vozu 800 kJ.
Konstrukce těchto nárazníků je provedena tak, ţe při klasickém provozu, kdy je

dosahováno námahy do 40 kJ, nárazník tlumí nárazy a plní funkci jako trubkový nárazník.
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Jestliţe dojde k nárazu o větší síle, dojde k postupné aktivaci crash prvků. Podle síly, která
zapůsobí na nárazník, dojde k menší nebo větší aktivaci crash komponentů, kdy k
maximální absorpci energie dojde pomocí expanze speciálně vyvinuté patentované hmoty.
Tato hmota je kapalná, má schopnost přejímat mechanickou energii a přeměňovat ji na
energii tepelnou.. Díky speciální konstrukci je nárazník i po kolizi provozuschopný pro
splnění základní funkce. To je pohlcování energie nárazu při běţném provozu.
Provozuschopný nárazník funguje jen za předpokladu, ţe energie nárazu nepřesáhne
maximální hranici pohlcení energie. Za touto hranicí můţe dojít k celkovému poškození
nárazníku a k nefunkčnosti jakékoliv části nárazníku.

bezpečnostní upozornění
mazání talíře

typový štítek

deformační oblasti
výstraţné trojúhelníky

krycí plech

Obr. č. 6: Popis jednotlivých prvku cras nárazníku IP 400/300/250. Zdroj:AXTONE
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Obr. č. 7: Instalované nárazníky AXTONE IP 400CX.

Zdroj: vlastní foto

Nárazník typu KX-ZK1 (viz obrázek č. 8) firmy AXTONE je osazený sadou tlumičů
nárazů splňujících poţadavky kategorie C a také kolizním modulem, který funguje na
principu plastické deformace proudu kovu přestřiţeného vnějším povrchem tělesa
nárazníku. Hlavní výhodou tohoto řešení je nízká hodnota kolizních sil, dobré rozloţení sil
a moţnost, přesně stanovit, kdy se má kolizní modul aktivovat. Navíc je zvětšením
stříhaného průřezu moţné zvýšit absorbovanou energii v závislosti na potřebách zákazníka.
Hmotnost nárazníku je srovnatelná s hmotností typických nárazníků řady C.
Nevýhodou tohoto nárazníků je, ţe v čelníku vozu musí být vytvořen prostor pro
zasunutí tělesa nárazníku do čelníku vozu. U nově vyrobených vozů toto není problém.
U vozů jiţ pouţívaných můţe být vytvoření dostatečného prostoru v čelníku problém, jak
finanční, tak legislativní, jelikoţ vytvoření tohoto prostoru je jiţ zásahem do konstrukce
vozu, a proto musí být schválen příslušným státním orgánem.
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tlumič nárazu

noţe

Obr. č. 8: Crash nárazník typu KX-ZK1 firmy AXTONE. Zdroj: AXTONE

Firma EST Eisenbahn-Systematechnik GmbH dodává na trh crash nárazníky pod
typovým označením G1, které můţou být ještě doplněny EST pohlcovacím blokem A1.
Pro crash nárazníky firma EST vyvinula unikátní těleso nárazníku a patentovala elastický
pruţinový systém.
nárazník

Obr. č. 9: EST crash nárazník G1-200 K.
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Funkce nárazníku je rozdělena do tří fází.
Fáze první je určena pro běţný provoz, kdy vůz vyrovnává dynamické rázy
o hodnotě  40 kJ. Průřez EST crash nárazníku typu G1 je na obrázku č. 10. Délka
nárazníku je 620 mm.

Obr.č. 10: Průřez EST crash nárazníku typu G1. Zdroj: EST

Fáze druhé je dosaţeno při maximálním stlačení elastického pruţinového systému.
(viz obr. č. 11). Při této fázi ještě nedochází k deformaci pouzdra nárazníku. Po takovémto
stlačení nárazníku by mělo dojít k jeho kontrole, zda nedošlo k poškození a zda byl
správně vypruţen zpět. Zkontrolovat to lze tak, ţe ţluté trojúhelníky (viz obr. č. 9), které
jsou na pruţné části nárazníku, jsou zcela viditelné. Délka nárazníku po stlačení je 515
mm.

Obr. č. 11: Maximální výchylka s vyrovnávací pamětí .
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Při třetí fázi dojde k aktivaci crash prvků nárazníku. Po dosaţení maximálního
stlačení elastického pruţinového systému dojde k postupnému rozřezávání pouzdra, kdy
mechanická energie se rozřezáváním mění v tepelnou. Touto peelingovou metodou dojde
k maximálnímu absorbování energie nárazu. Jak je vidět na obrázku č. 12, nárazník se
skládá do sebe, coţ je velkou předností tohoto typu crash nárazníku. Délka nárazníku po
stlačení a aktivaci crash prvků je cca 315 mm.

Obr. č. 12: Maximální stlačení po aktivaci crash prvků. Zdroj: EST

Parametry nárazníku typu EST G1-200R


pruţinový systém, podle klasifikace UIC, patří do je kategorie A;



zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);



váha nárazníku 119 kg;



reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;



aktivační prahová síla nárazníku je 1 300 kN;



nárazník můţe absorbovat energii o hodnotě 250 kJ, coţ je na jedno čelo vozu 500 kJ.
Tento typ nárazníku se ve většině případů pouţívá jako náhrada stávajících nárazníků

při rekonstrukci ţelezničních vozů.

Ostrava 2011

26

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky
Parametry nárazníku typu EST G1-200M


pruţinový systém, podle klasifikace UIC, patří do kategorie A;



zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);



váha nárazníku 127 kg;



reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;



aktivační prahová síla nárazníku je 1 500 kN;



nárazník můţe absorbovat energii o hodnotě 300 kJ, coţ je na jedno čelo vozu 600 kJ.
Tento typ nárazníků se pouţívá ve většině případů jako náhrada za stávající nárazníky

na hnacích vozidlech.
Parametry nárazníku typu EST G1-200K


pruţinový systém, podle klasifikace UIC, patří do kategorie A;



zdvih 105 mm (+0 / -5 mm);



váha nárazníku 121 kg;



reverzní síla (pracovní) je cca 40 kJ;



aktivační prahová síla nárazníku je 1 500 kN;



nárazník můţe absorbovat energii o hodnotě 400 kJ, coţ je na jedno čelo vozu 800 kJ.
Tento typ nárazníků se pouţívá ve většině případů při stavbě nové ţelezniční cisterny.
Velkou výhodou crash nárazníku EST typu G1-200 je, ţe instalace můţe být

provedena na kterýkoliv ţelezniční vůz nebo lokomotivu. Jsou schváleny pro provoz na
ţeleznici. Nárazníky nepotřebují mít v čelníku vybudované místo pro deformaci, jak je
tomu u nárazníků AXTONE typu KX-ZK1. Konstrukční váha crash nárazníků EST typu
G1 je menší neţ váha stejné kategorie klasického trubkového nárazníku. Při pouţití crash
nárazníků EST typu G1 se rozšíří ochrana proti poškození ţelezničního vozu z cca10 km/h
při pouţití trubkového nárazníku na cca 30 km/h. Maximální rychlost je ovlivňována řadou
parametrů, jako je váha, rychlost, počet vozů, brzdné podmínky apod.
Crash nárazníky firmy EST typu G1 mohou být doplněny EST pohlcovacím blokem
A1. Toto spojení je označováno jako Duplex EST G1.A1.
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Obr. č. 13: Multi-fáze deformace systému Duplex EST G1.A1. Zdroj: EST

Při tomto spojení dojde k navýšení absorpce energie nárazu a to na hodnotu 1 700 kJ
na čelo ţelezničního vozu tj. 850 kJ na jeden Duplex EST G1.A1. Váha tohoto systému je
263 kg a jeho cena se pohybuje přibliţně kolem 80 000 Kč za kus.
Výhodou tohoto systému je zvýšení kapacity moţné absorpce energie nárazu a tím
sníţení rizika vyplývajícího z mimořádné události. Nevýhodou tohoto systému je nutnost
uzpůsobení čela vozu pro instalaci tohoto systému. Pravděpodobnost instalace na vozy jiţ
v provozu je minimální, nejčastěji se tento systém instaluje na nově vyrobené vozy
nejčastěji však na hnací vozidla. Firma Bombardier tento systém instaluje na nové hnací
vozidla řady TRAXX.,

Ostrava 2011

28

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

4. Ekonomická analýza jednotlivých variant
Ekonomická analýza se bude zabývat teoretickými výpočty při pouţití crash
nárazníků firmy AXTONE a EST. Ceny uvedené v jednotlivých variantách jsou orientační,
jelikoţ se jedná o velmi specifikovaný druh zboţí, kdy jednotlivé firmy připravují cenu pro
zákazníky individuálně dle jeho poţadavků a potřeb. Ceny se odvíjí od mnoţství
odebraných kusů, typu nárazníku a časového horizontu dodání objednaného počtu kusů.
Ceny crash nárazníků firmy AXTONE a EST jsou konzultované s obchodním zástupcem
společnosti. Následující výpočty jsou počítány v tolerancích konzultovaného rozpětí ceny
crash nárazníků jednotlivých firem.

4.1 Rozdělení nákladů
U společnosti Advanced World Transport a.s. jsou náklady na instalaci nárazníků na
vůz rozloţeny takto:
fixní náklady:
-

náklady na technicko-hospodářské pracovníky;

-

náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců;

-

správní reţie, která činí 9,5% z fixních nákladů a zahrnuje komplexní legislativní
servis a provoz podnikového ředitelství;

-

odpisy hal a budov na opravy vozů;

-

ostraha objektu;

variabilní náklady:
-

doba práce strávená při instalaci nárazníků;

-

náklady na spotřebovaný pomocný materiál při instalaci;

-

náklady na nárazník.
Dle technologického postupu je provedena výměna nárazníku za crash nárazníky

takto:
Před montáţí crash nárazníků musí být zjištěno, jaké nárazníky smějí být instalovány.
Zjišťuje se typ a délka nárazníků, jaký má vratný i nevratný zdvih, jaký má typ vypruţení,
velikost talíře a rádius. Kdyby byl na vůz instalován jiný typ nárazníků, neţ je schválen,
musel by vůz projít zkouškami a schválením konstrukční změny, tj. typu nárazníků.
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Schválení konstrukčních změn provádí v kaţdém státě pověřený úřad. V České republice
je jím Dráţní úřad. Crash nárazníky AXTONE řady IP i crash nárazníky EST typu G1 jsou
na čelo vozu upevněny čtyřmi šrouby M24 s třídu pevnosti 8.8 a maticí třídy pevnosti 8.
Moment dotaţení šroubového spoje by měl být 690 Nm (třída utaţení B). Důleţité je, aby
při zabudování crash nárazníku byl odvodňovací otvor nárazníku směřován dolů, aby
případná vlhkost z nárazníku vytékala. Po montáţi je třeba zkontrolovat správný stav
nárazníku, aby nebyly překročeny povolené vůle a aby u nárazníku typu IP i G1 byly
v nezatíţeném stavu, zřetelně viditelné celé ţluté trojúhelníky.
Z technologického hlediska je při montáţi nárazníku potřeba dvou zaměstnanců
z důvodu váhy nárazníku. Váha kategorie nárazníku A, pouţívaných ve společnosti AWT,
se pohybuje od 131 do 165 kg v závislosti na typu nárazníku. Náklady na jednoho
zaměstnance provádějícího zámečnické práce provozu opravny ţelezničních vozů ve
společnosti AWT je 200 Kč/hod. Výměna jednoho nárazníku dle technologie dvěma
zaměstnanci trvá cca 1 - 2 hodiny.
Náklady na práci při výměně jednoho nárazníku jsou:
2 hodiny x 200 Kč/hod x 2 zaměstnanci = 800 Kč / nárazník
Celkové náklady na výměnu nárazníků na jednom voze jsou:
800 Kč/nárazník x 4 nárazníky = 3 200 Kč / vůz
Fixní náklady na výměnu nárazníku jsou:
Odhadovaná částka na mzdu THP, nákladů na vzdělávání a školení zaměstnanců, odpisy
opravárenské haly, stráţní sluţba je 832 000 Kč / měsíc .
V hale pracuje celkem 12 zaměstnanců.V průměru odpracují celkem 2000 hodin/měsíc.
832 000 / 2 000 odpracovaných hodin = 416 Kč / odpracovanou hodinu.
Správní reţie 9,5 % je počítána ze součtu mzdy THP, nákladů na vzdělávání a školení
zaměstnanců, odpisy opravárenské haly, na ostrahu.
Fixní náklady na odpracovanou hodinu jsou předpokládány v částce 455 Kč
/odpracovanou hodinu.
Fixní náklad na výměnu 4 nárazníků na voze tedy jsou:
455 x 2 hod x 2 zaměstnanci x 4 nárazníky = 7 280 Kč
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Cena nárazníku:
Trubkový nárazník s prstencovou pruţinou kategorie A typu 590 kN a 30 kJ se pohybuje
v cenách v rozmezí od 8 400 do 11 000 Kč za kus.
Cena crash nárazníku firmy AXTONE typu IP 250AX se pohybuje v rozmezí od 25 200
do 43 200 Kč za kus. Toto velké rozpětí je dáno cenami vázanými na mnoţstvím
odebraných nárazníků a lhůtou dodání. Fixace ceny trvá ve většině případů jeden rok.
Cena crash nárazníku firmy EST typu G1-200R se pohybuje v rozmezí od 36 530 do
38 720 Kč za kus. U typu G1-200K se pohybuje cena v rozmezí od 37 950 do 40 130 Kč
za kus. U typu G1-200M se pohybuje cena v rozmezí od 38 280 do 41 040 Kč za kus.
Údrţba a opravy:
Nárazníkům trubkovým i crashovým musí být po celou dobu své ţivotnosti mazán talíř
nárazníku v dostatečné tloušťce a po celé ploše mazacím tukem běţným pro dané dráhy.
Dále musí být kontrolována vůle mezi tělesem nárazníku a drţákem. Nesmí se vůči sobě
pootočit víc neţ o 3 mm.

4.2 Náklady na jednotlivé varianty
Na jednom voze jsou instalovány vţdy 4 nárazníky stejné konstrukce.
Pořizovací náklady trubkových nárazníků s prstencovou pruţinou kategorie A typu 590 kN
a 30 kJ na jeden vůz jsou následující:.
4 ks nárazníků při ceně 8 400 Kč / ks je 33 600 Kč / vůz.
4 ks nárazníků při ceně 11 000 Kč / ks je 44 000 Kč / vůz.
Pořizovací náklady na crash nárazníky firmy Axtone typu IP 250AX:
4 ks nárazníků při ceně 25 200 Kč / ks je 100 800 Kč / vůz.
4 ks nárazníků při ceně 33 000 Kč/ks je 132 000 Kč / vůz.
Pořizovací náklady na crash nárazníky firmy Axtone typu IP 250 CX jsou ve výši
pětinásobku trubkového nárazníku.
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4 ks nárazníků při ceně 42 000 Kč / ks je 168 000 Kč / vůz.
Pořizovací náklady na crash nárazníky firmy EST typu G1-200R:
4 ks nárazníků při ceně 36 530 Kč / ks je 146 120 Kč / vůz.
4 ks nárazníků při ceně 38 720 Kč / ks je 154 880 Kč / vůz.
Pořizovací náklady na crash nárazníky firmy EST typu G1-200K:
4 ks nárazníků při ceně 37 950 Kč / ks je 151 800 Kč / vůz.
4 ks nárazníků při ceně 40 130 Kč / ks je 160 520 Kč / vůz.
Tabulka č. 4 : Náklady na výměnu nárazníků na jeden voze
Variabilní náklady výměny
Typ
nárazníku

Fixní
náklady
celkem

Cena za
práci
strávenou
při
výměně

Trubkový

Náklady
na

Cena

pomocný

nárazníku

Celkem

Celkem

materiál

7 280

3 200

800

33 600

37 600

44 880

7 280

3 200

800

44 000

48 000

55 280

IP 250AX

7 280

3 200

800

100 800

104 800

112 080

IP 250AX

7 280

3 200

800

132 000

136 000

143 280

IP 250CX

7 280

3 200

800

168 000

172 000

179 280

G1-200R

7 280

3 200

800

146 120

150 120

157 400

G1-200R

7 280

3 200

800

154 880

158 880

166 160

G1-200K

7 280

3 200

800

151 800

155 800

163 080

G1-200K

7 280

3 200

800

160 520

164 520

171 800

nárazník
Trubkový
nárazník

Náklady na pomocný materiál jsou odhadnuty a zahrnují náklady na uchycení
nárazníku k vozu (matice a upevňovací šrouby) a pouţitý mazací tuk na talíř nárazníku..
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Z tabulky lze vyčíst, ţe celkové náklady při instalaci trubkových nárazníků se
pohybují v rozmezí 44 880 Kč aţ 55 280 Kč. Kdeţto náklady crash nárazníků typu IP
250AX se pohybují v rozmezí 112 080 Kč aţ 143 280 Kč a typu G1-200 se pohybují
v rozmezí 157 400 Kč aţ 171 800 Kč.
Na pořizovací cenu nárazníků má také zásadní vliv pohyb měnového kurzu české
koruny vůči euru a to proto, ţe nabídkové ceny firem AXTONE i EST jsou ve většině
případů obdrţeny v eurech a ty jsou pak dle aktuálního kurzu přepočítávány.

4.3 Příjmy z investice
Příjmová poloţka u crash prvků se dá jen odhadovat, jelikoţ crash prvky nejsou
investicí, která samostatně tvoří příjem. Z hlediska dopravy se jedná o pasivní prvky
ochrany osob, dopravních prostředků, zboţí naloţeného na dopravním prostředku
a ţivotního prostředí. Vzhledem k tomu, ţe crash prvky zvyšují absorpci nárazové energie,
sniţuje se tím riziko poškození zdraví osob, poškození dopravního prostředku, zboţí
případně ţivotního prostředí. V případě instalace do crash nárazníků na ţelezniční cisternu,
kdy se cena nového vozu pohybuje v rozmezí od 2,5 mil Kč do 4 mil Kč, jsou náklady na
instalaci crash nárazníku zanedbatelné v porovnání s hodnotou ţelezničního vozu.
V případě mimořádné události se crash nárazníky sniţuje riziko poškození hlavního rámu
vozu a cisterny. Majitelé ţelezničního vozu tím mají chráněnou celkovou investici do
dopravního prostředku. Kolizní rychlost, kdy crash nárazníky dokáţí absorbovat nárazovou
energii, vyjadřuje graf č. 2. Tento graf vyznačuje nárazové rychlosti pro crash nárazníky
firmy EST. Podobně by vypadala křivka grafu i pro nárazníky firmy AXTONE. V grafu je
zaznačena simulace sráţky ţelezničního vozu o hmotnosti 80 tun s vozem o hmotnosti 80
tun s kategorií nárazníku typu A.

Sráţková energie kJ

Graf č. 2: Sráţková energie a kritická rychlost

EST Crash nárazník
(deformace)

Nárazník kategorie C
EST crash nárazník
Kategorie A (rev.)

Sráţková rychlost km/h
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Další hledisko nevyčíslitelných příjmů z investice jsou náklady odstranění
znečištění ţivotního prostředí, případně ţivota osob v momentě, kdy by přepravované
zboţí z přepravované ţelezniční cisterny uniklo. Náklady na odstranění způsobených škod
a na léčení osob by se daly započítat do příjmové poloţky tehdy, kdyţ by crash nárazníky
zamezily vzniku této škody.
Následující tabulka firmy EST představuje sníţení nákladů na opravu ţelezničního
vozu v kritických rychlostech jednotlivých nárazníků.
Tabulka č. 5: Tabulka sníţení rizika poškození vozu s crash nárazníkem
Typ nárazníku
Absorpce energie nárazu
Kritická sráţková rychlost
Zbytková
procenta
nebezpečí
poškození konstrukce vozu (v
podmínkách evropské ţeleznice)
Index
opravárenských
nákladů
(Kategorie C = 100)
Zbytková
procenta
nebezpečí
poškození konstrukce vozu (v
podmínkách německé ţeleznice)
Index
opravárenských
nákladů
(Kategorie C = 100)
Zdroj: EST

Kategorie A

Kategorie C

crash nárazník
EST G1-200M
300 kJ
23 km/h

30 kJ
10 km/h

70 kJ
13 km/h

2,5 %

0,5 %

0,003 %

462

100

8,7

0,7 %

0,2 %

0,001 %

462

100

8,3

Jelikoţ nejde přesně určit příjmy z investice na nárazník, vytvoříme 3 modelové scénáře a
z ty pak prokáţou význam a smysl instalace crash nárazníků.
Pro porovnání budeme vycházet z křivky grafu č. 2 pro vozy o celkové hmotnosti
80 t při sráţce s vozem o hmotnosti 80 t. V modelových situacích jsou vybrány jen
nárazníky kategorie A, které jsou nainstalovány ve většině případů na vozech společnosti
AWT.
Pro výpočet dále pouţiji u kaţdého typu nárazníku průměrné celkové náklady na
pořízení a instalaci nárazníku na jeden vůz, které jsou uváděny v tabulce č. 4.
Průměrné náklady u trubkových nárazníků jsou 50 080 Kč / vůz.
Průměrné náklady u crash nárazníku firmy AXTONE typu IP 250AX jsou 127 680 Kč /
vůz.
Průměrné náklady u crash nárazníku firmy EST typu G1-200R jsou 161 780 Kč / vůz.
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Průměrné náklady u crash nárazníku firmy EST typu G1-200K jsou 167 440 Kč / vůz.
V tabulce č. 6 je namodelována situace při sráţkové síle vozů o síle 30 kJ, tj. cca
10 km/h. Při této rychlosti a síle můţe jiţ docházet k namáhání rámu vozu a k moţnému
poškození. Míra poškození vozu je závislá na mnoha faktorech, kdy největší podíl má
opotřebení vozu vlivem povětrnostních podmínek (koroze) a provozem (opotřebením,
namáháním dílů). Z tabulky č. 6 lze vyčíst předpokládané náklady na opravu vozu a moţné
další náklady spojené s mimořádnou událostí.
Tabulka č. 6: Sráţková rychlost 10 km/h a energie na absorpci 30 kJ
trubkový
IP 250AX
G1-200R
nárazník
cena za výměnu nárazníků na
25 040
0
0
jednom čele vozu
pravděpodobná cena opravy vozu
0
0
0
při vzniku mimořádné události

G1-200K
0
0

poškození přepravované věci

0

0

0

0

ztráty na ţivotech

0

0

0

0

ztráta na ţivotním prostředí

0

0

0

0

25 040

0

0

0

celkem

Při sráţkové síle 30 kJ, které je dosáhnuto u cca 10 km/h, lze předpokládat, ţe dojde
k poškození dvou trubkových nárazníků (na jednom čele). Crash nárazníky mají
konstrukčně nastaveny vyšší parametry pracovní síly, tudíţ by při sráţkové síle 30 kJ
nemělo k ţádnému poškození dojít. Jiné poškození vozu, poškození ţivotního prostředí ani
ztráty na ţivotech nejsou předpokládány.
V tabulce č. 7 je namodelována taková situace, kdy k mimořádné události dojde při
sráţkové síle 70 kJ, která je dosaţena při rychlosti cca 13 km/h. Při této mimořádné
události se jiţ předpokládá poškození vozu. Pro výpočet poškození budeme vycházet
z tabulky č. 5, kde jsou procentuálně odhadnuty náklady na opravy vozu. Vycházím
z předpokladu, ţe ţelezniční doprava na německé ţelezniční síti je srovnatelná s dopravou
na ţelezniční síti České republiky. Dále je pro modelovou situaci počítána průměrná cena
ţelezniční cisterny na přepravu nebezpečných věcí v hodnotě 3 000 000 Kč.
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Tabulka č. 7: Sráţková rychlost 13 km/h a energie na absorpci 70 kJ
trubkový
IP 250AX
G1-200R
nárazník
cena za výměnu nárazníků na
25 040
63 840
80 890
jednom čele vozu
pravděpodobná cena opravy vozu
138 600
0
0
při vzniku mimořádné události

G1-200K
83 720
0

poškození přepravované věci

0

0

0

0

ztráty na ţivotech

0

0

0

0

ztráta na ţivotním prostředí

0

0

0

0

163 640

63 840

80 890

83 720

celkem

Při sráţkové síle 70 kJ u trubkových nárazníků dojde k překročení běţné pracovní
síly o 133%. U takovéhoto překročení pracovní síly se jiţ předpokládá poškození vozu,
který dle tabulky č. 5 tvoří cca 4,62% z ceny vozu. U crash nárazníků se předpokládá
pouze mírné poškození nárazníků. Jelikoţ byla překonána běţná pracovní síla 40 kJ, dojde
u všech typů crash nárazníků k trvalému poškození a nárazníky musí být vyměněny za
nové. Jiné poškození cisternového vozu se nepředpokládá. Nepředpokládá se poškození
ţivotního prostředí ani ztráty na ţivotech.
Pravděpodobná cena opravy vozu při vzniku mimořádné události u trubkového
nárazníku je vypočítána následovně:
1% z průměrné ceny ţelezniční cisterny x 4,62 = pravděpodobná cena opravy vozu
V tabulce č. 8

je namodelována situace,

kdy dojde k mimořádné události při

sráţkové síle 250 kJ, které je dosaţeno při rychlosti cca 22 km/h..
Při sráţkové síle 250 kJ dojde k překonání běţné pracovní síly u trubkových
nárazníků o 733%. Všechny uváděné typy crash nárazníků jsou konstruovány pro absorpci
celé sráţkové energie, a tudíţ by nemělo dojít k jinému poškození vozu a ani nákladu.
Pravděpodobná cena opravy vozu je počítána na vícenáklady u výměny nárazníků. Tyto
vícenáklady mohou vzniknout např. poškozením uchycení nárazníků, kdy budou muset být
šrouby odřezávány apod.

Cena nákladů na opravy vozu u trubkového nárazníku je

navýšena o 357% od nákladů v tabulce č. 7. Toto procentní navýšení je počítáno
z navýšení stráţkové síly z 70 kJ na hranici 250 kJ. Při takovémto nárazu jiţ trubkové
nárazníky nedokáţí absorbovat takovou energii a můţe dojít k přenesení energie do
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přepravovaného zboţí a to můţe zapříčinit moţný únik přepravovaného zboţí přes slabá
konstrukční místa nebo místa jiţ narušená běţným provozem.. Ztráty na ţivotech a ani na
ţivotním prostředí, pokud nedojde k úniku přepravované věci, se nepředpokládají.
Tabulka č. 8: Sráţková rychlost 22 km/h a energie na absorpci 250 kJ
trubkový
IP 250AX
G1-200R
nárazník
cena za výměnu nárazníků
25 040
63 840
80 890
na jednom čele vozu
pravděpodobná
cena
opravy vozu při vzniku
495 000
2 490
2 490
mimořádné události
moţný únik
poškození přepravované
přepravované
0
0
věci
věci
při úniku
ztráty na ţivotech
0
0
nelze vyčíslit
ztráta
na
ţivotním
při úniku
0
0
prostředí
nelze vyčíslit
celkem

520 040

66 330

83 380

G1-200K
83 720
2 490
0
0
0
86 210

Pravděpodobná cena opravy vozu při vzniku mimořádné události u všech crash
nárazníku je vypočítána následovně:
1% z průměrné ceny ţelezniční cisterny x 0,083 = pravděpodobná cena opravy vozu
Z tabulky č. 5 je vypočítáno:

0,083 

indexu opravárenských nákladu crash nárazníku
indexu opravárenských nákladu kategorie C

Z výše uvedených modelových situací lze porovnat rozdíly mezi trubkovými
nárazníky a pouţívanými crash nárazníky. Tento rozdíl v jednotlivých situacích se dá
předpokládat jako moţný příjem z investice z prvků absorpce energie nárazu. Pro
přehlednost jsou v tabulce č. 9 porovnány moţné příjmy z investice do crash nárazníku při
vzniku mimořádné události.
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Tabulka č. 9: Moţné příjmy z investice při vzniku mimořádné události.
IP 250AX

G1-200R

G1-200K

sráţková energie 30 kJ

25 040

25 040

25 040

sráţková energie 70 kJ

99 800

82 750

79 920

sráţková energie 250 kJ

453 710

436 660

433 830

Tyto uvedené příjmy z investice se mohou dále navyšovat například takto:
Cena přepravované věci např. směsi propan-butanu je cca 20 Kč / kg, coţ v cisterně
s obsahem 50 t hluboce zchlazeného zkapalněného plynu znamená cenu nákladu
1 000 000 Kč.
Cena přepravované věci např. propanu je cca 24 Kč / kg, coţ v cisterně s obsahem
50 t hluboce zchlazeného zkapalněného plynu znamená cenu nákladu 1 200 000 Kč.
V případě vzniku mimořádné události, která by zapříčinila únik části nebo celého
obsahu přepravované věci a mohlo by této situaci být zabráněno instalací prvků pro
absorpci energie nárazu, je moţné tuto ztrátu na přepravované věci povaţovat jako příjem
z investice, kterou se zvyšuje návratnost investice do prvků absorpce energie nárazu. Takto
by bylo moţné dále ohodnotit i situace s náklady na odstranění škod na ţivotním prostředí,
poškození zdraví, případně ztráta ţivota. Tyto dvě poloţky se jen obtíţně vyčíslují, jelikoţ
vycházejí z následků vzniklé mimořádné události a je zde mnoho faktorů, které mohou
vyčíslení nákladů ovlivnit.

4.4 Vliv investice do prvků absorpce energie nárazu na cenu za přepravu
Jestliţe bude investice do prvků absorpce energie nárazu brána jako technické
zhodnocení investice, můţeme tuto investici započítat jako zhodnocení investice
ţelezničního vozu a na tomto základě lze spočítat navýšení odpisové částky, která by se
mohla dále projevit v ceně za pronájem ţelezničního vozu a dále by se mohla projevit i
v ceně za přepravu.
Společnost Advanced World Transport a.s. má ţelezniční vozy zařazeny do odpisové
skupiny číslo 3 s dobou odpisu, která se pohybuje v délce 15 roků. Výše odpisové sazby je
6,9% z ceny investice. Pro přehlednost jsem vytvořil tabulku číslo 10.
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Tabulka č. 10: Výpočet částky ročního odpisu před a po investici do prvků absorpce
energie nárazu
Typ crash
nárazníku

IP 250AX

G1-200R

G1-200K

odhadovaná
nákupní cena
2 500 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000
ţelezničního vozu
průměrná nákupní
cena crash
nárazníku

116 400

116 400

150 500

150 500

156 160

156 160

roční odpis před
technickým
zhodnocením

172 500

276 000

172 500

276 000

172 500

276 000

roční odpis po
technickém
zhodnocení

180 532

284 032

182 885

286 385

183 275

286 775

8032

8032

10385

10385

10775

10775

rozdíl odpisů

Výpočet ročního odpisu před technickým zhodnocením je prováděn následovně:
1% odhadované nákupní ceny ţelezničního vozu x odpisová sazba 6,9 % = roční odpis
před technickým zhodnocením
Výpočet ročního odpisu po technickým zhodnocením je prováděn následovně:
1% (odhadované nákupní ceny ţelezničního vozu + průměrné nákupní ceny crash
nárazníku) x odpisová sazba 6,9 % = roční odpis po technickém zhodnocení
Na tabulku č. 10 navazuje tabulka č. 11, která převádí tento roční rozdíl odpisu na
měsíční odpis s tím, ţe výsledná hodnota je přepočítána na cenu za t přepraveného zboţí.
Cena za t přepraveného zboţí vychází z předpokladu, ţe vůz je průměrně naloţen 50 t
netto zboţí a dále je předpokládáno, ţe vůz v průměru za rok uskuteční tři přepravy
v jednom měsíci.
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Tabulka č.11: Přepočtová tabulka navýšení odpisu na jednu tunu přepraveného zboţí
Typ crash nárazníku

IP 250AX

G1-200R

G1-200K

měsíční odpis před
technickým zhodnocením

14 375

23 000

14 375

23 000

14 375

23 000

měsíční odpis po
technickém zhodnocením

15 044

23 669

15 240

23 865

15 273

23 898

669

669

865

865

898

898

4,46

4,46

5,77

5,77

5,99

5,99

4,66%

2,91%

6,02%

3,76%

6,25%

3,90%

rozdíl odpisů
cena za 1 tunu za měsíc
procentuální navýšení
odpisu po technickém
zhodnocením

Cena za tunu v měsíci je vypočítána následovně:
rozdíl odpisů / (3 x 50 t zboţí za měsíc) = cena za 1 tunu za měsíc
Z tabulky č. 11 lze vyčíst, ţe investice do prvků absorpce energie nárazu ovlivní cenu za
přepravenou tunu u crash nárazníků typu:
IP 250AX o průměrné navýšení 3,78% ;
G1-200R o průměrné navýšení 4,89% ;
G1-200K o průměrné navýšení 5,06%.
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5. Výběr optimální varianty
Vzhledem k tomu, ţe se nedá přesně určit ţivotnost crash nárazníků ani trubkových
nárazníků, je obtíţné vypočítat rozloţení pořizovacích nákladů do doby ţivotnosti. Po
celou dobu pouţívání nárazníků jsou nárazníky kontrolovány a musí být pravidelně
mazány. Velký vliv na ţivotnost nárazníků má to, k jakým účelům je konkrétní vůz
pouţíván, jak často je pouţíván a na jakých tratích a vlečkách se vůz pohybuje. Protoţe se
ve většině případů tyto údaje nesledují, nelze tyto parametry získat. V současné době se na
trhu prodávají sledovací zařízení, která mají majitelé moţnost nainstalovat na dopravní
prostředek a mohou tyto informace získávat. K výměně nárazníku a ukončení ţivotnosti
nastane např. tehdy, kdyţ při prováděných pravidelných kontrolách bude zjištěna
překročená provozní tolerance, jeţ je určena výrobcem.
Dalším pohledem pro výběr optimální varianty můţe být vznik mimořádných
událostí a nehodovost v ţelezniční dopravě. Statistické údaje o mimořádných událostech
v dráţní dopravě na území České republiky vede Dráţní inspekce. Následující údaje jsou
čerpány z Výroční zprávy Dráţní inspekce za rok 2009.
Na drahách celostátních, regionálních a vlečkách se staly v roce 2009 celkem
4 mimořádné události v kategorii závaţné nehody, 953 mimořádných událostí v kategorii
nehody, 509 mimořádných událostí v kategorii ohroţení provozu. V tabulce č. 12 je
vyčíslen vývoj vzniku mimořádných událostí v ţelezniční dopravě, kdy by mohlo dojít při
pouţití crash prvků ke sníţení rizika poškození ţelezničního vozu a přepravovaného zboţí.
Z této evidence nelze vţdy zcela jasně vyčíst, zda při vzniku mimořádné události byly
přítomny vozy s nebezpečnými věcmi.
Tabulka č. 12: Vývoj jednotlivých druhů MU na dráze celostátní, regionální a vlečkách
Druh MU

2003

sráţka DV s
56
DV22
sráţka DV s
91
překáţkou
vykolejení
307
DV
střetnutí na
298
přejezdech
Zdroj: Dráţní inspekce
22

2004

2005

2006

2007

2008

2009

29

26

26

36

45

35

202

209

193

301

141

133

398

375

434

325

262

201

287

274

288

257

247

227

DV – dráţní vozidlo (ţelezniční vůz, lokomotiva, speciální dráţní vozidlo atd.)
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V roce 2009 se na území České republiky dle Dráţní inspekce stala jen jedna
mimořádná událost, při které byly zúčastněny ţelezniční vozy přepravující nebezpečné
věci.
Dne 22. 6. 2009 v 0.42 hod. v ţst. Olomouc hl. n. vykolejily za jízdy 3 nákladní vozy
vlaku Rn 59630. Při nehodě nedošlo k újmě na zdraví a celková škoda dosáhla 2 milionů
korun. Dráţní doprava na trati mezi Olomoucí a Přerovem byla zcela přerušena téměř 10
hodin. Šetření příčin a okolností vzniku MU nebylo z důvodu zpracovávání znaleckých
posudků zatím ukončeno.23

Obr. č.14: Vykolejené vozy v ţst. Olomouc

Zdroj: Dráţní inspekce

Dle specifikace jednotlivých systémů absorpce energie nárazu by v tomto případě
nejlépe zaúčinkoval detektor vykolejení, který by jiţ při vykolejení prvního vozu
zaúčinkoval a vlak by po vypuštění vzduchu z průběţného potrubí automaticky zastavil.
Tím by nemuselo dojít k vykolejení dalších vozů a zároveň by se sníţila celková vyčíslená
škoda.
V mezinárodním měřítku se dne 29.6.2009 v ţelezniční stanici Viareggio v Itálii stala
nehoda vlaku s cisternovými vozy přepravující zkapalněný plyn (LPG).
Za jízdy vykolejila zadní část 14 vozového nákladního vlaku a dva cisternové vozy se
vzňaly. K neštěstí došlo krátce před půlnocí, strojvedoucí vlaku ucítil asi 200 metrů za
stanicí škubnutí, přičemţ krátce potom zadní část soupravy vykolejila. Podle hasičů se

23

Výroční zpráva 2009 Dráţní inspekce
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unikající hořící plyn rozšířil na několik domků v okolí trati, kde se poté rozhořelo několik
poţárů. Výsledek tohoto neštěstí je katastrofální – 22 osob zemřelo, 4 další jsou v kritickém
stavu, zraněno bylo 50 osob, 1100 osob muselo být evakuováno. O síle výbuchu vypovídá
poškození 5 domů (2 se okamţitě po explozi zřítily). Příčinou neštěstí bylo utrţení čepu
nápravy. Následně došlo k vykolejení a převrácení několika vozů. Minimálně u jednoho z
nich došlo následně k proraţení kotle a úniku obsahu - po vylití části obsahu do kolejiště
došlo k iniciaci a následnému výbuchu a poţáru.24
Následující obrázek ukazuje sílu poţáru a následnou zkázu, která při nehodně
vznikla.

Obr. č.15: Následky nehody v ţelezniční stanici Viareggio (Italie). Zdroj: dgsa-rid.cz

Tato mimořádná událost v Itálii je naštěstí jednou z mála, které se na území Evropy
za posledních několik let stala. Jelikoţ se jednalo o přepravu nebezpečných věcí, na které
jiţ v současné době platí ustanovení TE 22 RID, mohl by být průběh mimořádné události
zcela jiný, kdyby na vozech byly pouţity crash prvky.
Třetím pohledem na výběr optimální varianty pouţití crash prvků můţe být ochrana
investice do dopravních prostředků. V tabulce č. 13 lze vyčíst, kolika procenty se podílí

24
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cena prvků pro absorpci energie nárazu (crash nárazníky) na vícenákladech při instalaci na
ţelezniční cisternu a kolika procenty je investice těmito prvky chráněna.
Tabulka č. 13: Poměr nákupní ceny vůči investici do crash nárazníků
Typ crash
IP 250AX
G1-200R
G1-200K
nárazníku
odhadovaná
nákupní cena
2 500 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000
ţelezničního
vozu
průměrná
nákupní cena
116 400
116 400
150 500
150 500
156 160
156 160
crash nárazníku
poměr nákupní
ceny a investice
4,66%
2,91%
6,02%
3,76%
6,25%
3,90%
do výměny
nárazníků
procento
ochrany
investice do
95,34%
97,09%
93,98%
96,24%
93,75%
96,10%
dopravního
prostředku
Z tabulky č. 13 je patrné, ţe investice do crashových nárazníků chrání investici
vloţenou do dopravního prostředku od 93,75% do 97,09 %. Z výpočtů je patrné, ţe čím
vyšší je pořizovací cena ţelezničního vozu, tím je vyšší procento ochrany investice při
instalaci prvků pro absorpci energie nárazu. Jelikoţ jsou v tabulce u jednotlivých variant
uvedeny pouze průměrné hodnoty, můţe být procento ochrany investice ještě vyšší. Toho
lze dosáhnout uzavřením dlouhodobějšího kontraktu na odběr více kusů prvků pro absorpci
energie nárazu, čímţ by byl vytvořen prostor pro obchodní jednání o výhodnější ceně za
odebrané zboţí.
Jednotlivé prvky absorpce energie nárazu, lze vzájemně kombinovat a zvyšovat tím
bezpečnost v rámci přepravy nebezpečných věcí. Z výsledků, které jsou v diplomové práci
představeny, lze vyvodit, ţe varianta investice do crash nárazníků IP 250AX firmy
AXTONE je pro splnění legislativních podmínek dostačující.
V rámci jiţ konkrétně vybrané investice do crash nárazníku můţe být včasnou
investicí vytvořen prostor pro dočasné zvýšení ceny za pronájem ţelezničního vozu, který
plní zvláštní ustanovení TE 22. Toto dočasné navýšení můţe být dáno sníţením počtu
ţelezničních vozů na trhu v přepravách segmentu nebezpečných věcí, které mají v tabulce
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3.2 A RID určenou povinnost dodrţení zvláštního ustanovení TE 22. Z dlouhodobějšího
hlediska však toto navýšení, které můţe vzniknout dočasným nedostatkem ţelezničních
vozů plnící legislativní povinnosti, není dlouhodobě udrţitelné, jelikoţ odesilatelé se stále
víc snaţí sníţit náklady na dopravu. Toto dočasné navýšení ceny by mohlo být vyšší neţ
vypočítána průměrná hodnota navýšení účetních odpisů na jeden ţelezniční vůz. Za
předpokladu, které jsou zmíněny při výpočtu v tabulce č. 11, by navýšení ceny za tunu
přepravovaného zboţí, při investici do crash nárazníků typu IP 250AX, mělo být
minimálně 4,46 Kč / tunu. Zvýšení nájemní ceny tedy činí v průměru o 3,78% od ceny za
vozy před investicí do prvků absorpce energie nárazu.
K navýšení ceny za přepravu pro zákazníka ovšem nemusí dojít a toto procento
navýšení můţe být zahrnuto do navýšení nákladů dopravce za provedenou přepravu,
jelikoţ touto investicí do prvků absorpce energie nárazu není chráněno jen přepravované
zboţí pro zákazníka, ale také investice majitele do dopravního prostředku.
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6. Závěr
Společnost Advanced World Transport a.s. přisuzuje bezpečnosti ţelezničního
provozu značnou důleţitost. Poţadavky zákazníků se snaţí plnit na nejvyšší úrovni
a přinášet zákazníkům návrhy celkového logistického řešení přepravy tak, aby byly
sniţovány náklady, které zákazníci na přepravu musí vynaloţit. Toto ovšem ne zcela platí
u přeprav nebezpečných věcí. U těchto přeprav je trendem, ţe s rostoucím nebezpečím, jeţ
přepravovaná věc představuje, rostou i náklady na zabezpečení přepravy, ať z pohledu
dopravních prostředků, tak z pohledu řízení vlakové dopravy. Vzhledem k tomu, ţe
společnost AWT kaţdoročně zvyšuje objem přeprav nebezpečných věcí, je důleţité se
věnovat této problematice i od budoucna. Společnost má moţnost jít dvěma směry. Buď
cestou provádění investic do dovybavování vlastních dopravních prostředků a ty budou
plnit podmínky zvýšené absorpce energie nárazu, které jsou u určitých druhů přeprav
legislativně povinné, nebo si tyto dopravní prostředky bude pronajímat od společností,
které do úpravy dopravních prostředků investovaly. Vzhledem ke stále sílící konkurenci na
dopravním trhu můţe společnost, jeţ nabídne zákazníkovi dopravní prostředky, které
vlastní v dostatečném počtu, ve stanovené výbavě, splňující legislativní náleţitosti, mít
šanci udrţet krok se sílící konkurencí nejen na ţeleznici, ale i s ostatními druhy dopravy,
zejména se silniční dopravou.
Pokud společnost bude chtít vlastnit vozový park splňující legislativní povinnosti při
přepravách nebezpečných věcí dle Řádu pro mezinárodní ţelezniční přepravu
nebezpečných věcí, měla by investovat do instalace prvků pro absorpci energie nárazu
částku cca 140 000 Kč, která spočívá v investici do crash nárazníků. V diplomové práci
bylo zjištěno, ţe typ IP 250AX by byl pro rekonstrukce dopravních prostředků ideální
prvek absorpce energie nárazu, aby byla splněna legislativní povinnost. Instalací crash
nárazníků můţe společnost získá následující výhody.
První výhodou instalace crash nárazníku IP 250AX je sníţení rizika poškození
ţelezničního vozu při vzniku mimořádné události a tím ochránit 95,34% aţ 97,09% vlastní
investice do dopravního prostředku. Druhou výhodou je sníţení rizika poškození nebo
znehodnocení přepravovaného zboţí. Při síle nárazu do 1 600 kN (cca 22 km/h), u crash
nárazníku IP 250AX, by nemělo dojít k ţádnému poškození přepravovaného zboţí. Třetí
výhodou investice do crash nárazníků je moţné sníţení následků nehody, které by měly
spočívat v niţších nákladech na odstranění vzniklé mimořádné události. Například u crash
nárazníků na cisternovém voze při přepravě nebezpečné věci, kdy síla nárazu je vyšší neţ
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1 600 kN, se sníţí o tuto hodnotu celková velikost destrukční síly, jeţ by mohla poškodit
cisternový vůz, při které by mohlo dojít k úniku přepravované nebezpečné věci a tím
odvrátit i moţné ohroţení ţivotního prostředí, zdraví a ţivotů lidí. Čtvrtou výhodou je
redukování nákladů na opravu dopravního prostředku po vzniku mimořádné události. Při
absorpci energie nárazu do velikosti 500 kJ na jedno čelo vozu s nárazníky IP 250AX by
měly vzniknout jen náklady na výměnu crash nárazníků.
Nevýhodou investice do instalace prvků pro absorpci energie nárazu a to konkrétně
do crash nárazníků je, ţe nelze určit ţivotnost tohoto nárazníku v běţném provozu na
ţeleznici protoţe při jakémkoliv překročení reverzní síly crash nárazníku, která dosahuje
cca 40 kJ, dojde k aktivaci crash prvků a musí být crash nárazník vyměněn za nový,. Crash
nárazník se v současné době nedá repasovat. Další nevýhodou je pořizovací cena crash
nárazníku, která se pohybuje u nárazníků IP 250AX od 104 000 Kč do 136 000 Kč na
jeden vůz.
Investici do prvků absorpce energie nárazů lze provést buď při výstavbě nového
dopravního prostředku, čímţ se navýší pořizovací cena, nebo při provádění rekonstrukce
dopravního prostředku. Crash prvky jmenované v diplomové práci lze různým výběrem
kombinovat a tím dosáhnout vyššího stupně zabezpečení přepravovaného zboţí a ochrany
investice do dopravního prostředku.
Tato investice do dopravního prostředku má bezesporu i vliv na náklady na provoz
vozu, které se dále přenáší na náklady za přepravu. Jestliţe předpokládáme, ţe dopravní
prostředek bude mít instalovány crash nárazníky IP 250AX a budou v měsíci provedeny 3
přepravy o váze 50 t, bude navýšení nákladů činit cca 4,46 Kč na 1 tunu, coţ se odráţí
v navýšení nákladů o 3,78% oproti nákladům na vůz bez crash nárazníků. Toto navýšení
nákladů na provoz vozu lze přenést o tuto částku na zákazníka navýšením ceny za
přepravu. V případě, ţe tuto moţnost z důvodu konkurenceschopnosti nelze provést, dá se
investice do prvků absorpce energie nárazu brát jako ochranný prvek vlastní větší investice
do dopravního prostředku.
Lze tedy říci, ţe investicí do instalace prvků absorpce energie nárazu, bude naplněna
legislativní povinnost a zároveň dojde k zvýšení zajištění investice do dopravního
prostředku, k zvýšení bezpečnosti při přepravě nebezpečné věci a k sníţení jiţ tak
vysokého rizika přepravy, které představují nebezpečné vlastnosti přepravované
nebezpečné věci, vůči zdraví osob, ţivotům a ţivotního prostředí.

Ostrava 2011

47

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

Seznam použité literatury
[1]

SYNEK, Mirostlav a kol. Manaţerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
Grada Publishing, 2007. 452 s. 978-80-247-1992-4

[2]

NĚMEC, Vladimír. Řízení a ekonomiky firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 315 s.
80-7169-613-7

[3]

ČSN EN 15551 Ţelezniční aplikace – Ţelezniční vozidla – Nárazníky, 2009. 64 s.
84522

[4]

ČSN EN 15227 Ţelezniční aplikace – Poţadavky na odolnost skříní ţelezničních
vozidel proti nárazu, 2008. 32 s. 81518

[5]

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2010 Sb.m.s., o vyhlášení nového
přípojku C – Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
Úmluvy o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF)

[6]

Křípal Jindřich. Výroční zpráva bezpečnostního poradce společnosti OKD, Doprava
akciová společnost za rok 2008. v Ostravě 31.3.2009

[7]

Křípal Jindřich. Výroční zpráva bezpečnostního poradce společnosti OKD, Doprava
akciová společnost za rok 2009. v Ostravě 31.3.2010

[8]

Křípal Jindřich. Výroční zpráva bezpečnostního poradce společnosti Advanced World
Transport a.s. za rok 2010. v Ostravě 31.3.2011

[9]

Dipl.-Ing. Sieghard Schneider, prezentace: Crash Buffers in day-to-day service:
Experiences and economical benefitis. Společnosti EST Eisenbahn-Systematechnik
GmbH, prezentována: Dolní Dunajovice 11.3.2010

Ostrava 2011

48

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

Seznam použitých www adres
[1]

Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů nebo zvlášť nebezpečných
látek.online. 2010. vyšlo 2010-05-30; cit.2010-12-28. Dostupný z WWW:
<http://ducr.cz/view.php?cisloclanku=2010050011>

[2]

Standardizace a normalizace v ţelezniční technice. online. 2011.  cit.2011-03-03.
Dostupný z WWW: <http://webak.upce.cz/~lata/ZDT_e-learning/ZDT_kap_1.htm>

[3]

Oficiální stránky společnosti AXTONE online. 2011. cit.2011-03-13. Dostupný
z WWW:
<http://www.axtone.cz/skupina/historie.html>
<http://www.axtone.cz/skupina/vseobecne-informace.html>

[4]

EST Eisenbahn-Systemtechnik GmbH. online. 2011. cit.2011-03-03. Dostupný
z WWW: <http://www.eisenbahn-systemtechnik.de/main_e. >

[5]

Oficiální stránky společnosti ČD Cargo online. 2011. cit.2011-04-10. Dostupný
z WWW: <http://www.cdcargo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5629/>

[6]

Oficiální stránky Dráţní inspekce online. 2011. cit.2011-04-10. Dostupný
z WWW: <http://www.dicr.cz/uploads/Zpravy/DI_VZ_2009.pdf>

[7]

http://www.vagony.cz/ online. 2011. cit.2011-01-28. Dostupný z WWW:
<http://www.vagony.cz/technika/detektor.html>

[8]

www.railfaneurope.net online. 2011. vyšlo 2002-09-25; cit.2011-01-28. Dostupný
z WWW: <http://www.railfaneurope.net/frameset.html>

[9]

Oficiální stránky Asociace bezpečnostních poradců a znalců online. 2011.
cit.2011-02-03.
Dostupný
z WWW:
<http://dgsarid.cz/storage/bulletiny/2009/bulletin2-09.pdf>

Ostrava 2011

49

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

Seznam obrázků
Obr. č. 1:

Ochranné štíty na voze VTG, na snímku jsou patrné i crash

Strana:
15

nárazníky (TE 22)
Obr. č. 2:

Piktogram instalovaného detektoru

16

Obr. č. 3:

Detektor vykolejení

16

Obr. č. 4 :

Zábrana proti šplhání AC04 výrobce firmy EST.

17

Obr. č. 5 :

Crash simulace účinkování zábrany proti šplhání

18

Obr. č. 6 :

Popis jednotlivých prvku crash nárazníku IP 400/300/250

22

Obr. č. 7 :

Instalované nárazníky AXTONE IP 400CX

23

Obr. č. 8 :

Crash nárazník typu KX-ZK1 firmy AXTONE

24

Obr. č. 9 :

EST crash nárazník G1-200 K

24

Obr. č. 10 :

Průřez EST crash nárazníku typu G1

25

Obr. č. 11:

Maximální výchylka s vyrovnávací pamětí

25

Obr. č. 12 :

Maximální stlačení po aktivaci crash prvků

26

Obr. č. 13:

Multi-fáze deformace systému Duplex EST G1.A1.

28

Obr. č. 14 :

Vykolejené vozy ţst. Olomouc

42

Obr. č. 15:

Následky nehody v ţelezniční stanici Viareggio (Italie).

43

Ostrava 2011

50

Bc. Jindřich Křípal: Analýza finanční náročnosti vybavování ţelezničních vozů crash prvky

Seznam tabulek
Strana:
Tabulka č. 1:

Objem zmanipulovaných tun nebezpečných věcí třídy 2.

4

(plyny)
Tabulka č. 2:

Přehledný

časový

harmonogram

akceptace

zvláštního

7

ustanovení TE 22
Tabulka č. 3:

Dynamická pracovní kapacita u jednotlivých kategorii

19

Tabulka č. 4 :

Náklady na výměnu nárazníků na jeden voze

32

Tabulka č. 5 :

Tabulka sníţení rizika poškození vozu s crash nárazníkem

34

Tabulka č. 6 :

Sráţkový rychlost 10 km/h a energie na absorpci 30 kJ

35

Tabulka č. 7 :

Sráţková rychlost 13 km/h a energie na absorpci 70 kJ

36

Tabulka č. 8 :

Sráţková rychlost 22 km/h a energie na absorpci 250 kJ

37

Tabulka č. 9 :

Moţný výnos z investice při vzniku mimořádné události

38

Tabulka č. 10 :

Výpočet částky ročního odpisu před a po investici do prvků

39

absorpce energie nárazu
Tabulka č. 11:

Přepočtová tabulka navýšení

odpisu na jednu tunu

40

Vývoj jednotlivých druhů MU na dráze celostátní, regionální

41

přepraveného zboţí
Tabulka č. 12 :

a vlečkách
Tabulka č. 13:

Poměr nákupní ceny vůči investici do crash nárazníků

44

Seznam grafů
Strana:
Graf č.1:

Mnoţství nebezpečných věcí zmanipulovaných společností

3

AWT podle jednotlivých tříd nebezpečných věcí dle RID v
roce 2010
Graf č.2:

Ostrava 2011

Sráţková energie a kritická rychlost

33

51

