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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Diplomová práce dokumentuje vzájemnou komparaci železniční a silniční 

dopravy při přepravě sypkých hmot a chemikálií.  Práce provádí srovnání přeprav 

ve více komoditách. V železniční dopravě bude srovnání v podmínkách, které má 

na dopravním trhu společnost ČD Cargo, a.s. 

        V další části diplomové práce jsou uvedeny kroky nezbytné pro samotné 

uskutečnění přeprav. Jsou stanoveny podmínky výhodnosti nebo nevýhodnosti 

přepravy po železnici, porovnání cen na kratší i na delší vzdálenosti a srovnání 

v rychlosti a v čase.  

         Při železniční i silniční přepravě jsou jako chemikálie přepravovány i 

nebezpečné věci. Proto je potřebné dbát na ochranu životního prostředí. Práce 

stanoví komparaci v železniční a silniční dopravě z hlediska ceny, rychlosti, 

spolehlivosti a ekologie. 

 

Klíčová slova: železniční přeprava, silniční přeprava, komparace, komodity 

 

SUMMARY 

This thesis demonstrates the comparison of both rail and road transport in 

the transport of bulk materials and chemicals. Work performed in more than 

transports commodities. In rail transport will be compared in term of who has the 

transport market by Cargo, a.s. 

In another part of the thesis are the steps necessary for the transporttation 

itself. Stipulate the conditions benefit or disadvantage of transport by rail, 

compared to prices in the shorter and longer distances compared to speed and 

time. 

For rail and road transport are as chemicals and dangerous goods 

transported. Therefore it is necessary to ensure environmental protection. The 

work provils a comparison of rail and road transport in term sof price, speed, 

reliability and ecology. 

 

Keywords:  rail transport, road transport, comaprison, commodities 
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1.  ÚVOD 

Nákladní dopravu chápeme jako souhrn úkonů, kterými je prováděna 

přeprava nákladů. Odesilatel nebo příjemce může volit mezi několika druhy nákladní 

dopravy např. silniční, železniční, vodní apod. Svou roli při rozhodování zde hraje 

cena a rychlost přepravy zásilek. Česká republika se svou polohou ve středu Evropy 

řadí mezi tranzitní země, jako např. Maďarsko, Polsko a Slovensko.  

Diplomová práce se zabývá porovnáním přeprav sypkých hmot a chemikálií 

po silnici a po železnici. V železniční přepravě to bude v podmínkách, které má na 

dopravním trhu největší tuzemský dopravce ČD Cargo, a.s. s podílem ve výši 84%. 

Vzhledem k liberalizaci trhu železniční dopravy působí na české železnici 

další dopravci. Druhým největším dopravcem je firma Advanced World Transport a.s. 

s podílem téměř 6% na trhu. Společnost má padesátiletou tradici [1]. Zabývá 

přepravou chemických produktů, uhlí, šrotu nebo hutního materiálu ve vnitrostátní i 

mezinárodní přepravě. Preferuje přepravu především ucelených vlaků. Třetím 

největším dopravcem je společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. s podílem kolem 3% na 

trhu. Společnost přepravuje především nebezpečné zboží, pohonné hmoty, stlačené 

plyny a žíravé látky [2]. 

  ČD Cargo, a.s. vzniklo ke dni 1. 12. 2007 vkladem části podniku ČD a.s. 

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin, po výrobky s vysokou přidanou 

hodnotou. Zajišťuje přepravu průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliv a 

pohonných hmot, kontejnerů, nadměrných nákladů a v neposlední řadě i vojenských 

přeprav ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě dle požadavků svých zákazníků. 

Velkou část přeprav tvoří i přepravy sypkých hmot a chemikálií.     

ČD Cargo, a.s. patří mezi pět největších železničních dopravců v rámci 

členských zemí EU.  

Přepravy volně ložených sypkých hmot, jako jsou např. písek, štěrk nebo 

cement, je možno po železnici přepravovat ve dvounápravových nebo 

čtyřnápravových vozech. Volně ložené chemické produkty se přepravují především 

ve čtyřnápravových vozech základní řady Za (cisternové vozy).  

Společnost ČD Cargo, a.s. umí přepravit zboží, které je naloženo ve vozech 

volného běhu, tedy ve vlastnictví železnice nebo i ve vozech, které jsou ve vlastnictví 
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jiných subjektů, např. odesilatele nebo příjemce nebo ve vozech, které mají zákazníci 

od společnosti pronajaté [3]. 

Silniční přepravou se na území naší republiky zabývá velké množství 

dopravců. Více jak 2 000 dopravců, kteří provozují okolo 20 000 vozidel je ve 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.  Toto sdružení vzniklo 

 9. září 1992 se sídlem v Praze. Mezi jeho hlavní činnosti patří monitorování dopravní 

legislativy v celé Evropě, dále poskytuje informace o službách dopravců, zajišťuje 

profesní vzdělávání, např. školení v oblasti nebezpečných věcí ADR. Zastupuje 

zájmy svých členů, např. připomínkováním legislativy apod. Sdružení má zastoupení 

v sedmi regionech a to v Praze, Ostravě, Brně, Hradci Králové, Ústí nad Labem, 

Českých Budějovicích a v Plzni [4].   

 Mezi významné silniční dopravce se řadí např. společnost ČETRANS a.s., 

která zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu zboží, odborné poradenství, 

logistiku, přepravu nadrozměrných nákladů, nebezpečných věcí a ostatní s tím 

související služby. Společnost má téměř padesátiletou tradici. Obchodní obrat firmy 

je cca 0,4 mld Kč [5]. 

 Dalším významným dopravcem je CS Cargo a.s. Společnost byla založena 

v roce 1995. Svým zákazníkům nabízí služby především v silniční a kombinované 

dopravě. Kromě jiných certifikátů je držitelem Certifikátu 3PL. Dále poskytuje 

kompletní služby v oblasti manipulace, balení, etiketování zboží, paletizaci, nakládku 

a dopravu zboží. Je držitelem Certifikátu 4PL. „Výrobce využívá outsourcing pro celý 

dodavatelský řetězec – to znamená nabídku komplexních služeb od vytvoření 

analýzy určitého projektu až po úplné převzetí řízení procesů v dodavatelském 

řetězci“ [6]. 

             Cílem práce je analyzovat vývoj přepravy v České republice v letech 1997 – 

2010. Porovnání železniční a silniční dopravy při přepravě sypkých hmot a chemikálií 

pro kratší a delší vzdálenost za použití rozhodovací analýzy.   
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  2.   Vývoj dopravy v ČR v letech 1997 – 2010 
  

 Doprava neodmyslitelně patří k důležitým potřebám člověka. Ve svém okolí 

lidé nacházejí pouze část toho, co potřebují ke svému životu. Toto je nutí přemisťovat 

sebe a své hmotné statky. Dopravu můžeme také charakterizovat jako organizované 

přemisťování osob, nákladů, různých druhů energie a informací v prostoru. 

Pro přepravu zboží a osob je možno využít některé z následujících druhů doprav:  

 silniční – je prováděna silničními vozidly po silničních komunikacích, využívá 

se především k přepravě na kratší vzdálenosti. Kvalita a hustota silnic je dána 

vyspělostí státu. V rozvojových státech jsou často prašné silnice 

s nezpevněnými okraji, naopak ve vyspělých státech najdeme silnice vyšších 

tříd a velký počet vybudovaných víceproudých dálnic, 

 železniční – přeprava vlakem, kdy rozlišujeme přepravu osob, tj. přeprava 

osobními vlaky, sem se řadí i rychlíky a vlaky vyšší kvality a vlaky pro nákladní 

dopravu. Vlakem rozumíme skupinu spojených drážních vozidel, kdy alespoň 

jedno vozidlo je hnací a je opatřen předepsanými návěstmi. Vlakem může být 

také samostatné drážní vozidlo s vlastním pohonem. Nevýhodou železniční 

dopravy oproti silniční je její malá pružnost, 

 vodní doprava – zahrnuje říční a námořní dopravu. Tyto dopravy především 

zajišťují přepravu hromadných substrátů, jako jsou písky, uhlí, obilí a dřevo. 

Říční doprava je závislá na stavu hladiny vody, proto jsou v současné době 

tolik diskutabilní stavby jezů. Z hlediska firem podnikajících ve vodní dopravě 

by toto přispělo k lepší splavnosti řek. Proti jsou ekologické organizace. Tímto 

zásahem do přírody by mohly zaniknout některá přírodní stanoviště a 

živočišné druhy, např. v řece Labi žijící bobr a losos,   

 letecká doprava – patří mezi nejmladší druh dopravy osob a zboží. Zajišťuje 

přepravu osob i nákladů na střední a velké vzdálenosti Její předností je 

rychlost přepravy, naopak nevýhodou jsou vysoké provozní náklady a tím je 

daná i vysoká cena přepravy, 

 potrubní – přepravuje se především ropa a plyn. Tato doprava má velkou 

kapacitu a spolehlivost při přepravě daného produktu a zároveň je šetrná 

k životnímu prostředí. Nevýhodou jsou značné investiční náklady [7]. 
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V příloze č. 1 je uveden přehled objemů přeprav realizovaných v daném 

období. Srovnání je provedeno v železniční, silniční, vnitrostátní vodní dopravě, 

letecké dopravě a v dopravě potrubní. Z přehledu je patrné, že celkový objem všech 

přeprav, kromě přeprav v ropovodech postupně klesal.  

Hospodářská politika Evropské unie se v současné době vyznačuje podporou 

konkurence na všech možných trzích, byť značně regulovanou množstvím zákonů a 

vyhlášek. Mezi hlavní dokumenty EU v silniční dopravě se řadí Nařízení rady EHS 

č.4058/89 ze dne 21. prosince 1989 o stanovení sazeb pro přepravu zboží po silnici 

mezi členskými státy uvedené v Úředním věstníku L 390, 30/12/1989 S. V železniční 

dopravě pak Pokyny společenství ke státním podporám železničních podniků 

uvedený ve Věstníku C 184, 22/7/2008 S. Přirozené síťové monopoly se v minulosti 

regulovaly, aby nebylo zneužíváno jejich dominantního postavení, buď regulací cen, 

nebo v případě socialistických zemí pomocí plánovaného hospodářství. 

V současnosti se zvyšuje snaha o co největší míru deregulace a 

demonopolizace. Oddělením vlastní infrastruktury od provozování služeb je snaha o 

co největší možnou konkurenci. Tento vývoj nastal u dodávek plynu, elektřiny, 

telekomunikací a také, ovšem velice pomalu s dosud neukončeným vývojem, i u 

železnic v Evropě. Druhým cílem stává snaha harmonizovat podmínky jednotlivých 

druhů doprav [8]. 

2.1.  Vývoj silniční dopravy v ČR v letech 1997 – 2010 

 Ve 30. letech 20. století mělo dojít ke zkvalitnění tehdejších silnic a to tím, že 

byla započata výstavba první české dálnice z Prahy přes Brno dále na slovenskou 

hranici. Tato stavba připadla do období německé okupace. Ta byla příčinou toho, že 

stavba, tzv. „Národní cesta“ nemohla být dokončena. I přes skutečnost, že koncem 

50. let začíná narůstat silniční provoz, obnovuje se výstavba až v roce 1967 [9]. 

V tomto roce bylo 1. července založeno Ředitelství dálnic Praha. To zajišťovalo 

investorskou, správní a údržbovou činnost.  

Ke dni 1.1.1997 vznikla nová organizace – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do 

této organizace přešlo původní Ředitelství dálnic Praha, Ředitelství silnic ČR a sedm 

Silničních investorských útvarů. Organizace má na starost zabezpečení správy, 

údržby a oprav dálnic a stanovených silnic I. třídy. Dále pak modernizaci těchto silnic 

a dálnic a řízení výkonu majetkově správní a údržbové činnosti silniční sítě. Zajišťuje 
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výkon letní (od dubna do října) a zimní (od listopadu do března) údržby svěřeného 

úseku komunikace, informuje o sjízdnosti svěřeného úseku a předkládá návrhy na 

zlepšení bezpečnosti provozu. 

Ostatní silnice I. třídy jejich správa, údržba a oprava je zajišťována třinácti 

Správami ŘSD ČR. Údržba a opravy jsou zajišťovány dodavatelsky na základě 

výběrových řízení. 

Organizace měla původně na starost i silnice II. a III. třídy. V období od 1. října 

2001 do 1. ledna 2002 došlo k oddělení silnic II. a III. třídy pod správu jednotlivých 

krajů [9]. 

Od roku 2000 se doprava v České republice orientuje především na silnici. 

Jsou vynakládány nemalé investice do silniční sítě (viz příloha č. 2), do vozidel a do 

zmodernizování nakládacích a vykládacích technologií výrobních i obchodních firem. 

To bohužel na dlouhou dobu zpomalí rozmach z technologických důvodů. 

V příloze č. 3 je uvedeno mezioborové srovnání přepravních výkonů po 

železnici a po silnici. Z uvedených hodnot je patrné, že větší podíl přeprav je 

realizovaný po silnici a to přibližně z 83%. Zbylých 17% přeprav je realizováno po 

železnici. 

2.1.1. Obecně závazné předpisy pro přepravu zboží po silnici 

  Silniční doprava se svojí pružností řadí mezi nejflexibilnější druhy doprav. 

Umožňuje spojení nejen ve vnitru republiky, ale i mezi dalšími evropskými městy.     

Ve vnitrostátní nákladní dopravě je třeba dodržovat legislativu platnou v České 

republice. V mezinárodní dopravě, pak legislativu daného státu, kde je přeprava 

uskutečňována. 

Nejdůležitější předpisy a nařízení, které musí být dodržovány při přepravě 

veškerých zásilek po silnici, jsou uvedeny v příloze č. 26 této diplomové práce. 

2.1.2. Vliv silniční dopravy na znečišťování ovzduší 

 Znečištění ovzduší může být chemické, fyzikální nebo biologické. Má za 

následek změnu přírodních vlastností zemské atmosféry. Na stupni znečištění 

ovzduší mají v dopravě hlavní podíl typ a kvalita použitého paliva.  

Chemické prvky obsažené v palivu tvoří po spálení v motoru základ 

vypouštěných emisí. Efektivita spalování a druh motoru má významný vliv na 
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množství a druh znečištění ovzduší. Používáním bezolovnatého benzínu došlo ke 

zkvalitnění paliv a tím ke značnému snížení emisí olova. I přesto se automobilová 

doprava řadí mezi největší zdroje nečistot v ovzduší.  

Produkce oxidu uhelnatého (CO) a oxidu dusíku (NOx) ze vznětových 

(naftových) motorů a těkavých organických látek (VOC) a karcinogenních pevných 

částic (PM) ze zážehových (benzínových) motorů ohrožuje populaci řadou 

závažných civilizačních chorob, jako jsou např. nemoci dýchacích cest, srdeční 

choroby a stoupající výskyt rakoviny.  

Základní právní předpis zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší nemá 

dostatečné nástroje k regulaci znečišťování. To je dáno skutečností, že znečištění 

způsobují jednotlivá pohybující se vozidla. Zlepšení tohoto stavu by měl přinést nový 

zákon, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. 

Na územích, kde je překročená únosná hodnota znečištění ovzduší, je snaha 

omezit nebo přímo zamezit výstavbu nové dopravní infrastruktury. Jedná se o tzv. 

nepřímý nástroj proti znečišťování ovzduší [10]. 

V příloze č. 4 je uvedeno množství emisí ze silniční dopravy, které nejvíce 

znečišťují ovzduší. Data se týkají let 1997 – 2010. Z uvedeného přehledu vyplývá, že 

kromě emisí oxidu uhličitého se výše ostatních vypouštěných emisí ze silniční 

dopravy od roku 1997 podstatně zlepšila.  

2.2. Vývoj železniční dopravy v ČR v letech 1997 – 2010 

 Železniční doprava má v České republice počátky v 19. století, kdy v roce 

1828 vznikla první koněspřežná železnice na evropském kontinentě, která vedla 

z Českých Budějovic do Linze. Následoval další vývoj, např.  

 rok 1903 vznik první normálně rozchodné elektrifikované tratě ve střední 

Evropě Tábor - Bechyně, 

 rok 1918 vznik Československých státních drah (ČSD), 

 rok 1993 vznik Českých drah (ČD). 

Po roce 1970 ztrácí železnice své pozice v osobní i nákladní dopravě. Naopak 

svojí pozici upevňuje silniční doprava. Ta dokázala lépe uspokojit požadavky klientů, 

co se týče rychlosti a kvality přepravy.  

Ve druhé polovině 20. století se zvyšuje růst intenzity dopravy. Jednotlivé 

dopravní obory se na vývoji podílely různou měrou. 
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V současné době je na železnici k dispozici 9 470 km celkové délky tratí. Při 

rozloze České republiky 78 783 km2 a průměrné délce 0,12 km tratí na 1 km2 plochy 

se řadí Česká republika mezi státy s nejhustší železniční sítí na světě. Naší republiku 

protínají čtyři tranzitní koridory, po kterých je přepravováno nejvíce zátěže. Trasy 

těchto koridorů jsou: 

 I. železniční koridor (Berlín – Drážďany) Děčín – Praha – Pardubice – Česká 

Třebová – Brno – Břeclav (Vídeň – Bratislava – Budapešť) 

 II. železniční koridor (Gdaňsk – Varšav – Katowice) Petrovice u Karviné – 

Ostrava – Přerov – Břeclav s odbočnou větví Přerov – Olomouc – Česká 

Třebová 

 III. železniční koridor (Le Havre – Paris – Frankfurt a M.) Cheb – Plzeň – 

Praha – Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Ostrava (Žilina – 

Košice – Lvov) 

 IV. železniční koridor (Stockholm – Drážďany) Děčín – Ústí nad Labem – 

Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště (Linz – Salzburg – Lublaň – Rijeka 

– Zagreb) 

Jak již bylo uvedeno výše, ke dni 1. prosince 2007 byla založena společnost 

ČD Cargo, a.s. Vznikla vkladem části podniku ČD a.s. V současné době se jedná o 

největšího tuzemského dopravce a pátého největšího dopravce v Evropě. Hlavní cíl 

společnosti je udržet vedoucí pozici v železniční nákladní dopravě v České republice 

a ve středoevropském regionu a zároveň maximalizovat hospodářský výsledek 

prostřednictvím aktivního obchodního zajištění stávajících i nových zakázek. Dalším 

cílem je optimalizace nákladů na zajištění dopravního provozu a chodu celé 

společnosti [3]. 

 Kromě dopravce ČD Cargo, a.s. působí na síti Správy železniční dopravní 

cesty státní organizace, státní organizaci ještě další dopravci. SŽDC, s. o. umožní 

přístup na železniční dopravní cestu dopravci, který splňuje podmínky stanovené 

Zákonem o drahách. Podmínky pro přístup odpovídají evropským standardům a jsou 

stejné pro všechny dopravce. S dopravcem, který splní všechny podmínky, uzavře 

SŽDC, s. o. smlouvu o provozování drážní dopravy. 
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Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: 

 být zapsán v obchodním rejstříku, 

 být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy, 

 být držitelem platného osvědčení dopravce, 

 sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy, 

 s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování dopravy, 

 mít přidělenou kapacitu dopravní cesty [11]. 

 Klíčovou podmínkou dalšího rozvoje nákladní železniční dopravy je její 

konkurenceschopnost. Podmínkou pro nový impuls rozvoje byla liberalizace nákladní 

železniční dopravy, kdy dne 16. března 2004 byl vyjednán kompromis a byla 

nalezena shoda o znění tzv. II. železničního balíčku. 

Pod pojmem II. železniční balíček se rozumí novela směrnice 91/440/EHS, o 

rozvoji železnic Společenství, novela směrnic 2001/16/ES a 96/48/ES o 

interoperabilitě konvenčního a vysokorychlostního železničního systému, směrnice o 

bezpečnosti železnic Společenství, nařízení o vzniku Evropské železniční agentury a 

rozhodnutí Rady o zplnomocnění Komise jednat o podmínkách přistoupení 

Společenství k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) [13].  

V 90. letech minulého století se rozhodovalo, zda stavět nové 

vysokorychlostní tratě a stávající ponechat bez modernizace nebo ve vybraných 

směrech stavět tratě nové. Na konec byla vybraná možnost modernizace stávajících 

tratí. Ve vybraných směrech byly navrženy trasy na rychlost 300km/h. 

Budování sítě vysokorychlostních tratí (VRT) je navrženo v těchto směrech: 

 Praha – Plzeň – státní hranice – Norimberk, 

 Praha – Ústí nad Labem – Děčín – Drážďany, 

 Praha – Brno, 

 Brno – státní hranice – Vídeň /Bratislava, 

 Brno – Ostrava – státní hranice – Varšava [12]. 

II. železniční balíček je důležitý k oživení nákladní železniční dopravy v 

Evropě, zejména s ohledem na soustavný pokles v podílu nákladní přepravy na 

železnici. Ukázala se jasná potřeba přijetí konkrétních opatření a umožnění 

převedení některých přeprav ze silnice na železnici. Důležitý bod druhého 

železničního balíčku je rozhodnutí o otevření železničního nákladního trhu od 1. 1. 
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2006 pro mezinárodní dopravu a od 1. 1. 2007 pro veškerou nákladní dopravu v 

rámci EU. Tato liberalizace trhu železniční nákladní dopravy je doprovázena 

zvýšeným úsilím o zajištění interoperability železniční dopravní cesty a vytvořením 

rámce příslušných bezpečnostních standardů. 

Dále bylo dohodnuto zřízení Evropské železniční agentury, jejímž hlavním 

úkolem bude dohled nad zajišťováním interoperability a bezpečnosti Evropského 

železničního systému [13].  

Dalším nástrojem ke konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy ve 

vztahu k silniční dopravě je harmonizace podmínek pro zpoplatnění užití dopravní 

cesty. Důležitou roli zde hraje tvorba ceny za použití dopravní cesty a to u všech 

druhů dopravy. Dle principu „ uživatel a znečišťovatel platí“ představuje jeden 

z nejdůležitějších nástrojů k dosažení cíle dopravní politiky. Výkonové zpoplatnění 

musí být realizováno za použití takové technologie výběru, jejíž provozní náklady 

budou ve srovnání s vybranou částkou akceptovatelné. Toto řeší STRATEGIE 

DOPRAVY jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 

(„Superstrategie – green paper“) vydaná Ministerstvem dopravy z ledna 2011. Zde je 

uveden jasný záměr podpořit využívání železniční dopravní cesty v přepravě zboží. 

Vývoj cen za používání dopravní cesty na železnici a zpoplatnění silniční nákladní 

dopravy za období let 2007 – 2010 je uveden v obrázku č. 1 [14]. 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj cen za použití dopravní cesty na silnici, tzv. mýtné 

a vývoj sazeb za použití dopravní cesty na železnici. Zpoplatnění dálnic a vybraných 

úseků rychlostních komunikací začalo od roku 2007 z rozhodnutí Vlády ČR z roku 

2004. Ve sledovaném období dochází v letech 2009 – 2010 k mírnému poklesu 

sazeb za použití železniční dopravní cesty, které stanoví Správa železniční dopravní 

cesty. 

 

Obrázek č.1: Graf vývoje cen za použití dopravní cesty silnice – železnice, zdroj: MD ČR 
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V roce 2011 došlo k podepsání smlouvy, která potvrzovala převedení části 

zaměstnanců Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

Tím byl dokončen převod tzv. „živé dopravní cesty“, kdy došlo k odloučení dopravce 

od provozovatele dráhy. Provozováním dráhy se rozumí zabezpečení dráhy (údržba, 

oprava, investice), organizování drážní dopravy ( tvorba GVD, dispečerský aparát) a 

obsluha dráhy (řízení provozu) [11].  

Dochází i k prodeji vybraných tratí soukromým provozovatelům. Toto se 

v současné době týká pouze osobní dopravy. Tímto tématem  se diplomová práce 

nezabývá. 

2.2.1. Obecně závazné předpisy pro přepravu vozových zásilek po železnici 

Všichni, kteří se zúčastní přepravy zboží po železnici, jsou povinni dodržovat 

přepravní legislativu. Účastníci přeprav se musí řídit obecně závaznými předpisy pro 

přepravu vozových zásilek po železnici, vnitrostátními a mezinárodními tarify.  

Nejdůležitější předpisy a nařízení, které se musí dodržovat při přepravě 

veškerých zásilek po železnici, jsou uvedeny v příloze č. 27 této diplomové práce. 

2.2.2. Vliv železniční dopravy na znečišťování životního prostředí 

Jak již bylo uvedeno výše, velký podíl na znečišťování životního prostředí má 

doprava. Dopravní sektor produkuje 24% celkových emisí CO2 z toho připadá 40% 

na nákladní přepravu. Nejnižší produkci oxidu uhličitého ze všech druhů přeprav 

vykazuje železniční doprava. Jedním ze způsobů, jak zlepšit životní prostředí, je 

využití čistě železniční nákladní dopravy nebo dopravy kombinované, tj. silnice – 

železnice – silnice. Největší národní dopravce ČD Cargo, a.s. využívá pro zvýšení 

plynulosti dopravy na tratích, kde jsou oba systémy - střídavý a stejnosměrný 

dvousystémová hnací vozidla (AC/DC) [15]. V současné době je z celkové délky tratí 

9 487 km elektrifikováno 3 078 km. Elektrifikovány jsou všechny čtyři tranzitní 

koridory a hlavní tratě.  

Z přehledu měřených emisí uvedených v příloze č. 6 je patrné, že se všechny 

emise v daném období podstatně snížily. K nejvyššímu snížení došlo u oxidu 

uhličitého (CO2). Kdy v roce 1997 bylo tohoto oxidu vyprodukováno 672 tis. tun, 

naopak v roce 2010 se produkce snížila na 286 tis. tun.  
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3.  Komparace železniční a silniční dopravy při přepravě sypkých    

     hmot a chemikálií  

 

Po železnici je možné přepravovat různé druhy komodit, jako jsou standardní 

zásilky, nebezpečné zboží, ale i zásilky s překročenou ložnou mírou (PLM). 

Porovnání přeprav bude provedeno ve vztahu k ceně, rychlosti, spolehlivosti a vlivu 

na životní prostředí. Výpočet dovozného při přepravě sypkých hmot je pro zboží 

posypové soli u chemikálií pro motorovou naftu a pro kyselinu sírovou. 

  

3.1. Přeprava sypkých hmot a chemikálií po železnici 

 

 Mezi sypké hmoty patří např. cement, posypové soli, vápno ale i hnojiva, 

rašelina nebo pokrutiny. Do komodity chemie lze zařadit různé druhy kyselin, plyny, 

ropné produkty nebo minerální oleje.  

Pro přepravy těchto surovin se na železnici používají konkrétní řady vozů. 

Sypké materiály se nakládají převážně do výsypných vozů. Pro přepravu chemikálií 

slouží cisternové vozy různých staveb. Veškeré přepravy zboží po železnici 

realizované s dopravcem ČD Cargo, a.s., musí být podány k přepravě s nákladním 

listem (viz příloha 7). Je možné použít nákladní list v tištěné podobě, který je 

přepravce povinen podat v nákladní pokladně nebo může využít elektronického 

podeje zásilek.  

 

3.2. Stanovení ceny za přepravu zásilky po železnici 

 Pro srovnání ceny za přepravu zboží budu porovnávat přepravu jednotlivých 

zásilek a ucelených vlaků při přepravě sypkých materiálů. Dále je porovnána 

výhodnost nebo nevýhodnost přepravy ve vozech neposkytnutých železničním 

dopravním podnikem a ve vozech poskytnutých železničním dopravním podnikem.  

Při přepravě chemických produktů je toto porovnání rozšířeno o přepravu 

nebezpečných věcí, a to o takové nebezpečné věci, které se mohou přepravovat po 

železnici bez zvláštního povolení. 

 Výpočet přepravného je proveden na kratší vzdálenost a pro srovnání ještě na 

delší trasu přepravy.  
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Na kratší vzdálenost je zvolena trasa České Budějovice – Plzeň hlavní 

nádraží. Na delší úsek přepravy pak relace Děčín hlavní nádraží – Přerov.  

Aby bylo porovnání srovnatelné se silniční přepravou, bude uvažováno, že 

přeprava bude uskutečněna z vlečky ve výchozí stanici na vlečku v cílové stanici. Při 

variantě u kratší vzdálenosti je zvolena výchozí stanice České Budějovice vlečka 

„TEPLÁRNA České Budějovice hlavní závod“ a cílová stanice Plzeň vlečka 

„Plzeňská teplárenská a.s.“. U varianty s delší přepravní vzdáleností pak výchozí 

stanice Děčín hl. n. vlečka „RYKO a.s.“ a v cílové stanici Přerov vlečka 

„PRECHEZA Přerov“.  

 

Pro výpočet dovozného je potřeba znát tyto údaje: 

 tarifní vzdálenost,  

 tarifní hmotnost, 

 počet náprav vozu, 

 sazba v Kč dle TVZ, 

 rychlost přepravy, 

 držitel železničního vozu, 

 druh přepravy, 

 vlečkové poplatky. 

 

3.2.1. Tarifní vzdálenost 

K zjištění tarifní vzdálenosti z výchozí do cílové stanice se využívá 

kilometrovníku, který stanovuje tarifní vzdálenosti na železničních tratí 

provozovaných Správou železniční dopravní cestou, státní organizací. Zjištění tarifní 

vzdálenosti je možné provést za pomocí on-line aplikace kilometrovníku na stránkách 

ČD Cargo, a.s. 

 tarifní vzdálenost dle kilometrovníku z Českých Budějovic do Plzně hl. n. činí 

135 km 

 tarifní vzdálenost dle kilometrovníku z Děčína hl. n. do Přerova činí 357 km 
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3.2.2. Tarifní hmotnost 

Za tarifní hmotnost se považuje skutečná hmotnost zaokrouhlená na celé tuny 

a to tak, že při skutečné hmotnosti do 500 kg se zaokrouhlí hmotnost sestupně na 

celou tunu, při skutečné hmotnosti nad 500 kg se zaokrouhlí hmotnost vzestupně na 

celou tunu. U dvounápravových vozů se počítá s nejmenší tarifní hmotností 20 t a u 

vícenápravových vozů se počítá s nejmenší tarifní hmotností 30 t. 

U obou variant je kalkulováno se skutečnou tarifní hmotností 48,6 t. Dle 

předchozího odstavce se zaokrouhlí tarifní hmotnost vzestupně na 49 t.  

 

3.2.3. Počet náprav vozu 

Pro výpočet dovozného je nutné znát počet náprav použitého vozu při 

přepravě. Ceník dovozného je rozdělen na ceny pro dvounápravové železniční vozy 

a pro vícenápravové železniční vozy. Pro přepravu jsou zvoleny vícenápravové 

železniční vozy. 

 

3.2.4. Sazby dovozného dle TVZ 

Pro stanovení dovozného je použit sazebník dovozného „A“. U varianty 

přepravy zboží z Českých Budějovice do Plzně hl. n. při tarifní vzdálenosti 135 km 

činí dle tarifu vozových zásilek u vícenápravových železničních vozů sazba 

přepravného 579,- Kč /t.   

U varianty přepravy zboží z Děčína hl. n. do Přerova při tarifní vzdálenosti 357 

km činí dle tarifu vozových zásilek u vícenápravových železničních vozů sazba 

přepravného 846,- Kč/t.   

3.2.5. Rychlost přepravy 

Zákazník si může sám zvolit, zda podá zásilku k přepravě jako obyčejnou 

nebo rychlou zásilku. Obyčejná zásilka má dodací lhůtu dle ŽPŘ. Rychlá vozová 

zásilka má dodací lhůtu kratší o 25% než je dodací lhůta u obyčejné vozové zásilky. 

Dovozné za přepravu rychlé vozové zásilky se vypočítá podle základních, popř. 

zvláštních tarifních ustanovení a výsledek se zvýší o 50 %. 
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3.2.6. Držitel železničního vozu 

Za přepravu vozových zásilek ve vozech neposkytnutých železničním 

dopravním podnikem se počítá dovozné podle základních, popř. zvláštních tarifních 

ustanovení a výsledek se sníží o 15 %. 

3.2.7. Druh přepravy 

Přepravu dělíme podle druhu na vnitrostátní a mezinárodní. Při porovnávání u 

obou variant (kratší a delší vzdálenost) je zvolena vnitrostátní přeprava s použitím 

tarifu vozových zásilek TR1. 

3.2.8. Vlečkové poplatky 

Za přistavení a odsun železničních vozů na a z vlečky jsou účtovány vlečkové 

poplatky. Rozhodná vzdálenost pro výpočet vlečkových poplatků za přistavení a 

odsun vozů z vlečky je určena součtem vzdáleností měřených v metrech od středu 

přípojové stanice do středu místa vzájemné odevzdávky vozů na vlečce a předávce 

z vlečky. Středem tarifní stanice je bod na hlavní koleji uprostřed mezi krajními 

výhybkami stanice. Výsledná vzdálenost se zaokrouhluje na nejbližší vyšší celý 

kilometr. Některé vlečky na síti SŽDC, s.o. mají se společností ČD Cargo, a.s. 

sjednány paušální cenu vlečkových poplatků. Seznam těchto vleček je uveden 

v TVZ. 

Poplatek za přistavení a odsun vozů na a z vlečky (vlečné) se skládá 

z poplatku za každou jízdu každého hnacího vozidla určeného k obsluze vlečky za 

vzdálenost za první kilometr sazba 102,- Kč, za každý další kilometr 205,-Kč. Dále se 

účtuje za každý odevzdaný vůz nebo kolejové vozidlo na vlastních kolech na vlečku 

poplatek 6,-Kč bez ohledu na hmotnost vozu.  

Vzdálenost z přípojné stanice České Budějovice na odevzdávkové místo 

vlečky „Teplárna České Budějovice - hlavní závod“ je 5 km. Vzdálenost z přípojné 

stanice Plzeň hl. n. na odevzdávkové místo vlečky „Plzeňská teplárenská“ je 9 km. U 

varianty s delší vzdáleností z Děčína hl. n. do Přerova jsou vlečkové poplatky 

stanoveny dle tarifu vozových zásilek paušální cenou a to takto: 

 vlečka RYKO, a.s. paušální cena vlečného ve výši 155,- Kč 

 vlečka PRECHEZA Přerov paušální cena vlečného ve výši 44,- Kč 
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3.2.9. Postup při výpočtu dovozného 

Pro výpočet ceny dovozného se nejprve musí zjistit kilometrická vzdálenost 

z výchozí do cílové stanice a to z kilometrovníku. Pro výpočet základního dovozného 

se používá sazebník „A“, uvedený v tarifu vozových zásilek. Sazby základního 

dovozného se odvíjejí podle kilometrické vzdálenosti a podle počtu náprav 

železničních vozů.  

Sazebník „A“ udává podle skutečné tarifní vzdálenosti sazbu přepravného za 

1 tunu. Tato sazba se násobí tarifní hmotností, tím získáme cenu přepravného. 

Nesmíme opomenout, že dle tarifu vozových zásilek se počítá nejnižší tarifní 

hmotnost u dvounápravových železničních vozů 20 tun a u vícenápravových 

železničních vozů 30 tun. 

Aby bylo porovnání srovnatelné se silniční přepravou, bude uvažováno 

naložení na vlečce u dodavatele a vyložení zboží na vlečce u odběratele bez dalšího 

překládání a s tím souvisejících poplatků, které by výrazně znevýhodňovaly 

železniční přepravu nad silniční. 

K ceně přepravného se dále započítají vlečkové poplatky (vlečné). Podle 

kilometrické vzdálenosti z přípojné stanice na odevzdávkové místo na vlečce určíme 

cenu za použití hnacího vozidla dle bodu 3.2.8. Součtem přepravného a poplatků 

doplňujících, v našem případě vlečkových poplatků, získáme cenu dovozného. 

V případě, že se jedná o ložený vůz, který není ve vlastnictví železničního 

dopravního podniku, snižuje se výsledná cena dovozného dle bodu 3.2.6 o 15%. Při 

jízdě prázdného vozu, který není ve vlastnictví železničního dopravního podniku, se 

počítá dovozné podle neveřejného sazebníku dopravce ČD Cargo, a.s. 

Je-li podle zvláštních tarifních ustanovení dovozné vícekrát procentuálně 

zvýšeno (sníženo), provede se výpočet dovozného pomocí součtu procentních 

zvýšení (snížení). 

 

Obrázek č. 4: Ukázka sazebníku „A“ tarifu vozových zásilek, zdroj: ČD Cargo, a.s. 
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3.2.10. Výpočet dovozného u varianty na kratší vzdálenost 

Výpočet dovozného na kratší vzdálenost je proveden v přepravní relaci České 

Budějovice – Plzeň hl. n. 

Pro tarifní vzdálenost 135 km je dle tarifu vozových zásilek stanovena sazba 

579,- Kč/t. Vynásobením tarifní hmotnosti zaokrouhlené na celé tuny, v našem 

případě na 49 tun a sazby za tarifní vzdálenost 135 km u vícenápravového 

železničního vozu získáme cenu přepravného, která činí 28 371,- Kč. 

Vlečkové poplatky související s vlečkou ve výchozí stanici České Budějovice 

vypočteme podle bodu 3.2.8 takto: 

Tarifní vzdálenost výchozí přípojné stanice a odevzdávkového místa vlečky je 

5 km. Za použití hnacího vozidla k odsunu vozu z vlečky se počítá první kilometr za 

102,- Kč. Další zbylé 4 km za cenu 205,- Kč. Vlečné se započítává do dovozného i 

při jízdě prázdného vozu k nakládce na vlečku, proto cenu vlečného započítáváme 

dvakrát.  

Za každý odevzdaný vůz na vlečku bez ohledu na tarifní hmotnost se účtuje 

poplatek ve výši 6,- Kč. Tento poplatek se účtuje jen u odevzdaných vozů. U 

navrácených vozů z vlečky po vykládce nebo přistavení k nakládce se tento poplatek 

nevybírá. Cena vlečného ve výchozí stanici České Budějovice činí 1856,- Kč. 

Tarifní vzdálenost cílové přípojné stanice a odevzdávkového místa vlečky je 9 

km. Za použití hnacího vozidla k odsunu vozu z vlečky se počítá první kilometr za 

102,- Kč. Další zbylých 8 km za cenu 205,- Kč. Vlečné se započítává do dovozného i 

při jízdě z vlečky po vykládce, proto je cena vlečného započítána dvakrát. Za každý 

odevzdaný vůz na vlečku bez ohledu na tarifní hmotnost se účtuje poplatek ve výši 

6,- Kč. Tento poplatek se účtuje jen u odevzdaných vozů. U navrácených vozů 

z vlečky po vykládce nebo přistavení k nakládce se tento poplatek nevybírá. Cena 

vlečného v cílové stanici Plzeň hl. n. činí 3 496,- Kč. 

Celková cena vlečného ve výchozí stanici České Budějovice a cílové stanici 

Plzeň hl. n. činí 5 352,- Kč (viz příloha č. 8) 

 

Kalkulace dovozného se provádí dle vzorce:                              

Cdov = stvz * thm + vlst.o + vlst.u (1)                        
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kde je: 

Cdov  –  celkové dovozné 

stvz      –  sazba stanovená TVZ 

thm     –  tarifní hmotnost 

vl st.o  –  vlečné ve stanici odesílací 

vlst.u    –  vlečné ve stanici určení 

Cena přepravného u sypkého materiálu i chemikálií, které nejsou považovány 

za nebezpečné věci, tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 dle RID, činí u varianty na krátkou 

vzdálenost z Českých Budějovic do Plzně hl. n. 28 371,- Kč.  

Součtem celkových vlečkových poplatků a přepravného získáme výpočet 

celkového dovozného za sypký materiál i za chemikálie (které nejsou považovány za 

nebezpečné zboží tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 dle RID). Dosazením hodnot sazby 

stanovené TVZ, tarifní hmotnosti a vlečného (viz tabulka č. 10 vlečného) do vzorce 

(1) získáme celkovou cenu dovozného včetně vlečného u vozu ve vlastnictví 

železničního dopravního podniku, která činí 33 723,- Kč (viz příloha č. 9). 

 

Kalkulace dovozného NV ve voze ŽDP se provede dle vzorce: 

CdovNV = Cdov + 10% (2) 

kde je: 

CdovNV – celkové dovozné za nebezpečné věci 

Cdov      – celkové dovozné  

10%     - navýšení dovozného dle § 4 TVZ 

 

U přepravy zboží, které je dle RID zařazeno do tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8, se podle 

TVZ § 4 ve vozech ŽDP zvýší celkové dovozné o 10%, dosazením hodnoty 

celkového dovozného z přílohy č. 9 do vzorce (2) získáme celkovou částku za 

dovozné nebezpečného zboží výše uvedených tříd a to činní u varianty s kratší 

přepravní vzdáleností z Českých Budějovic do Plzně hl. n. 37 095,-Kč.  

Kalkulace dovozného jako RZ se provede dle vzorce:                                        

CdovRZ = Cdov + 50% (3) 
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kde je: 

CdovRZ – celkové dovozné za rychlé zboží 

Cdov – celkové dovozné  

50% - navýšení dovozného dle § 8 TVZ                               

Zákazník si může zvolit i rychlost přepravy. Zásilka je v tomto případě podána 

k přepravě jako rychlé zboží. Takto podaná zásilka je zařazována do vlaků 

s přednostní zátěží, které mají větší rychlost a velmi krátké doby pobytů v nácestných 

stanicích. U zásilek podaných jako rychlé zboží se podle TVZ § 8 ve vozech ŽDP 

zvýší celkové dovozné o 50%. Dosazením hodnoty celkového dovozného z přílohy č. 

9 do vzorce (3) získáme celkovou částku dovozného u rychlého zboží, které je 

50 585,-Kč.  

Kalkulace dovozného NV jako RZ se provede dle vzorce:                                        

CdovNVRZ = Cdov +( 50%+10%) (4) 

kde je: 

CdovNVRZ – celkové dovozné za nebezpečné věci tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlé  

                  zboží 

50% - navýšení dovozného dle § 8 TVZ 

10% - navýšení dovozného dle § 4 TVZ 

Je-li podána zásilka nebezpečných věcí zařazených dle RID do tříd 1, 2, 4.2, 

5.2 a 8 jako rychlé zboží ve voze ŽDP, provede se výpočet celkového dovozného za 

nebezpečné věci jako rychlé zboží podle vzorce (4). Celkové dovozné v tomto 

případě činí 53 957,- Kč. 

 

Kalkulace výpočtu dovozného ve voze přepravce se provede dle vzorce:                            

Cdov“P“ = ((stvz * thm)+ (vlst.o + vlst.u + PB)) – 15% (5) 

kde je: 

Cdov“P“ – celková cena dovozného ve vozech přepravce 

PB       – prázdný zpětný běh vozu 

15%     - snížení dovozného dle § 11 TVZ   

Jedná-li se o vůz, který není ve vlastnictví železničního dopravního podniku, 

musíme k ceně započítat i běh prázdného vozu zpět z cílové stanice do výchozí 
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stanice k vlečkaři. Sazba běhu výše uvedeného prázdného vozu je neveřejná a je 

stanovena dopravcem ČD Cargo, a.s. Pro tarifní vzdálenost 135 km činí dovozné pro 

vícenápravový prázdní vůz 2 400,- Kč. Dosazením hodnot celkového dovozného 

z přílohy č. 9, celkového vlečného z přílohy č. 8, sazby běhu prázdného vozu 

poníženou o 15% do vzorce (5) získáme celkovou cenu dovozného u železničního 

vozu, který není ve vlastnictví železničního dopravního podniku podle bodu 3.2.6. 

Toto dovozné činí 30 705,- Kč (viz příloha č.10).  

Kalkulace dovozného NV ve voze přepravce se provede dle vzorce: 

CdovNVp = ((stvz * thm)+ (vlst.o + vlst.u + PB)) + (10% – 15%) (6) 

kde je: 

CdovNVp – celkové dovozné za nebezpečné věci ve voze přepravce 

10%     - navýšení dovozného dle § 4 TVZ 

15%     - snížení dovozného dle § 11 TVZ  

V případě přepravy nebezpečných věcí zařazených do tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 ve 

voze přepravce se opět dovozné zvýší o 10% a sníží o 15%. Dosazením hodnoty 

ceny dovozného z přílohy č. 10 do vzorce (6) získáme celkové dovozné za přepravu 

nebezpečných věcí tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 ve voze přepravce a to je 34 317,-Kč.  

Kalkulace dovozného RZ ve voze přepravce se provede dle vzorce:                                        

CdovRZp = ((stvz * thm)+ (vlst.o + vlst.u + PB)) + (50% – 15%) (7) 

kde je: 

CdovRZp – celkové dovozné za rychlé zboží ve voze přepravce 

50% - navýšení dovozného dle § 8 TVZ 

15%     - snížení dovozného dle § 11 TVZ 

Kalkulace dovozného NV jako RZ ve voze přepravce se provede dle vzorce: 

CdovNVRZp = ((stvz * thm)+ (vlst.o + vlst.u + PB)) + (50% +10% – 15%) (8) 

kde je: 

CdovNVRZp – celkové dovozné za nebezpečné věci jako rychlého zboží ve voze  

                   přepravce 

50%     - navýšení dovozného dle § 8 TVZ 

15%     - snížení dovozného dle § 11 TVZ 

10%     - navýšení dovozného dle § 4 TVZ 
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U zásilek podaných jako rychlé zboží se podle TVZ § 8 ve vozech přepravce 

zvýší celkové dovozné o 50% a sníží o 15%. Dosazením hodnoty dovozného 

z přílohy č. 10 do vzorce (7) získáme celkovou částku dovozného u rychlého zboží, 

které je 48 766,-Kč.  

Pokud přepravce podá zásilku k přepravě nebezpečných věcí zařazených do 

tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku, konečné dovozné by se opět 

navýšilo o 50% a 10%, a snížilo o 15%. Dosazením hodnoty dovozného do vzorce 

(8) získáme celkové dovozné za přepravu nebezpečných věcí zařazených do tříd 1, 

2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku a to činí 52 378,-Kč. 

 

3.2.11. Výpočet dovozného u varianty na delší vzdálenost 

Výpočet dovozného na delší přepravní vzdálenost je proveden v přepravní 

relaci Děčín hl. n. – Přerov. 

Pro tarifní vzdálenost 357 km je dle tarifu vozových zásilek stanovena sazba 

846,- Kč/t. Vynásobením tarifní hmotnosti zaokrouhlené na celé tuny, v našem 

případě na 49 tun a sazby za tarifní vzdálenost 357 km u vícenápravového 

železničního vozu získáme cenu přepravného, která činí 41 454,- Kč. 

Vlečkové poplatky související s vlečkou RYKO , a.s. ve výchozí stanici Děčín 

hl. n. jsou stanoveny tarifem vozových zásilek paušální cenou ve výši 155,- Kč za 

každý železniční vůz. Vlečné se započítává do dovozného i při jízdě prázdného vozu 

k nakládce na vlečku, proto cenu vlečného započítáváme dvakrát.  

V případě, že jsou stanoveny vlečkové poplatky paušální cenou dle tarifu 

vozových zásilek (viz bod 3.2.8.), poplatek za každý odevzdaný vůz na vlečku bez 

ohledu na tarifní hmotnost se neúčtuje. Cena vlečného ve výchozí stanici Děčín hl. n. 

činí 310,- Kč. 

Vlečkové poplatky v cílové stanici Přerov jsou na základě písemné smlouvy 

mezi provozovatelem veřejné drážní nákladní dopravy ČD Cargo, a.s. a společnosti 

PRECHEZA Přerov stanoveny ve výši 44,- Kč za každý železniční vůz. Opět platí 

pravidlo, že poplatek za odevzdání vozu na vlečku se v tomto případě neúčtuje. 

Vlečné se započítává do dovozného i při jízdě prázdného vozu po vykládce z vlečky, 

proto cenu vlečného započítáváme dvakrát.  Cena vlečného v cílové stanici je 88,- 

Kč. Celkové vlečné za výchozí a cílovou stanici činí 398,- Kč (viz příloha č. 11). 
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Součtem celkových vlečkových poplatků a přepravného ve vzorci (1) získáme 

výpočet celkového dovozného za sypký materiál nebo chemikálie (které nejsou 

považovány za nebezpečné zboží tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 dle RID). Celková cena 

dovozného včetně vlečného u vozu ve vlastnictví železničního dopravního podniku a 

u varianty s delší tarifní vzdáleností činí 41 852,- Kč (viz příloha č. 12).  

Cena přepravy nebezpečných věcí zařazených do tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 ve 

voze ŽDP se opět vypočítá tak, že cena dovozného se zvýší o 10%. Dosazením 

hodnoty ceny dovozného z přílohy č. 12 do vzorce (2) získáme celkovou částku za 

dovozné nebezpečného zboží výše uvedených tříd a to činní u varianty s delší 

přepravní vzdáleností z Děčína do Přerova 46 037,-Kč.  

Za přepravu rychlé vozové zásilky ve voze ŽDP se opět dovozné zvýší o 50%. 

Dosazením hodnoty dovozného z přílohy č. 12 do vzorce (3) získáme celkovou 

částku dovozného u rychlého zboží u varianty s delší přepravní vzdáleností z Děčína 

do Přerova, které je 62 778,-Kč. 

Pokud přepravce podá zásilku k přepravě nebezpečných věcí zařazených do 

tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku ve voze ŽDP, konečné dovozné by 

se opět navýšilo o 50% a 10%. Dosazením hodnoty dovozného do vzorce (4) 

získáme celkové dovozné za přepravu nebezpečných věcí zařazených do tříd 1, 2, 

4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku u varianty s delší přepravní vzdáleností 

z Děčína do Přerova a to činí 66 963,-Kč. 

Cena přepravného u sypkého materiálu a chemikálií, které nejsou považovány 

za nebezpečné zboží tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 dle RID, činí u varianty s delší tarifní 

vzdáleností z Děčína hl. n. do Přerova 41 454,- Kč. Jedná-li se o vůz, který není ve 

vlastnictví železničního dopravního podniku, musíme k ceně započítat i běh 

prázdného vozu zpět z cílové stanice do výchozí stanice k vlečkaři. Sazba běhu výše 

uvedeného prázdného vozu je neveřejná a je stanovena dopravcem ČD Cargo, a.s. 

Pro tarifní vzdálenost 357 km činí dovozné pro vícenápravový prázdní vůz 4400,- Kč. 

Dosazením hodnot dovozného z přílohy č. 12, celkového vlečného z přílohy č. 11, 

sazby běhu prázdného vozu poníženou o 15% do vzorce (5) získáme celkovou cenu 

dovozného u železničního vozu, který není ve vlastnictví železničního dopravního 

podniku podle bodu 3.2.6. Toto dovozné činí 39 314,- Kč (viz příloha č. 13).  
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U přepravy zboží, které je dle RID zařazeno do tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 a bude 

přepravováno ve voze přepravce, se podle TVZ § 4 zvýší celkové dovozné o 10%. 

Dosazením hodnoty ceny dovozného z přílohy č. 13 do vzorce (6) získáme celkové 

dovozné za přepravu nebezpečných věcí tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 ve voze přepravce u 

varianty s delší přepravní vzdáleností z Děčína hl. n. do Přerova, a to je 43 939,-Kč.  

U zásilek podaných jako rychlé zboží se podle TVZ § 8 ve vozech přepravce 

zvýší celkové dovozné o 50% a sníží o 15%. Dosazením hodnoty dovozného 

z přílohy č. 13 do vzorce (7) získáme celkovou částku dovozného u rychlého zboží, 

které je 62 440,-Kč. 

Pokud přepravce podá zásilku k přepravě nebezpečných věcí zařazených do 

tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku ve voze přepravce, konečné 

dovozné by se opět navýšilo o 50% a 10% a snížilo o 15%. Dosazením hodnoty 

dovozného do vzorce (8) získáme celkové dovozné za přepravu nebezpečných věcí 

zařazených do tříd 1, 2, 4.2, 5.2 a 8 jako rychlou vozovou zásilku u varianty s delší 

přepravní vzdáleností z Děčína hl. n. do Přerova a to činí 67 065,-Kč. 

3.2.12 Zásilky ve skupinách vozů a v ucelených vlacích 

Za skupinu vozů se dle TVZ § 12 považují zásilky sestavené z pěti a více vozů. 

Za ucelený vlak se považuje vlak sestavený nejméně: 

 z 21 vozů nebo 800 tun, 

 z 16 prázdných železničních vozů bez ohledu na počet náprav 

Dovozné za skupinu vozů nebo za ucelený vlak se počítá jako součet dovozného 

počítaného podle základních, popř. zvláštních tarifních ustanovení za jednotlivé vozy, 

popř. ucelený vlak. Tarifní vzdálenost podaných zásilek musí být nejméně 101 km. U 

skupin vozů se pak dovozné snižuje za každý vůz o 5% a u uceleného vlaku se 

každý vůz sníží o 10%.  

 Zvyšuje-li se, případně snižuje-li se základní dovozné podle zvláštních 

tarifních ustanovení a je-li dovozné vícekrát procentuálně zvýšeno (sníženo), 

provede se výpočet dovozného pomocí součtu procentních zvýšení (snížení). 
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Dosazením sazby přepravného v příslušné přepravní relaci, tarifní hmotnosti 

ve výši 800 tun a celkových vlečkových poplatků do vzorce (1) a následným 

snížením vypočteného dovozného o 10% (za přímý ucelený vlak dle § 12 TVZ) 

získáme dovozné za 800 tun v PUV ve vozech ŽDP (viz příloha č. 14). 

Dosazením sazby přepravného v příslušné přepravní relaci, tarifní hmotnosti 

ve výši 800 tun a celkových vlečkových poplatků do vzorce (1) a následným 

snížením vypočteného dovozného o 10% (za přímý ucelený vlak dle § 12 TVZ) a 

zvýšením dovozného o 10% (dle § 4 TVZ), získáme dovozné za 800 tun 

nebezpečných věcí v PUV ve vozech ŽDP (viz příloha č. 14). 

Dosazením sazby přepravného v příslušné přepravní relaci, tarifní hmotnosti 

ve výši 800 tun a celkových vlečkových poplatků do vzorce (1) a následným 

snížením vypočteného dovozného o 10% (za přímý ucelený vlak dle § 12 TVZ) a 

zvýšením dovozného o 50% (dle § 8 TVZ), získáme dovozné za 800 tun rychlého 

zboží v PUV ve vozech ŽDP (viz příloha č. 14). 

Dosazením sazby přepravného v příslušné přepravní relaci, tarifní hmotnosti 

ve výši 800 tun a celkových vlečkových poplatků do vzorce (1) a následným 

snížením vypočteného dovozného o 10% (za přímý ucelený vlak dle § 12 TVZ) a 

zvýšením dovozného o 50% (dle § 8 TVZ) a 10% (dle § 4 TVZ), získáme dovozné za 

800 tun nebezpečných věcí přepravovaných jako rychlé zboží v PUV ve vozech 

ŽDP (viz příloha č. 14). 

V příloze č. 15 jsou uvedeny ceny dovozného za PUV za použití vozů 

přepravce. Výpočet dovozného je prováděn stejným způsobem jako u výpočtu 

dovozného u vozů ŽDP s tím, že dovozné je poníženo navíc dle § 11 TVZ ještě o 

15%. 

3.3. Silniční doprava a stanovení ceny za přepravu zásilky po silnici 

Dle ročenek ministerstva dopravy České republiky patří silniční doprava mezi 

nejvyužívanější druh dopravy v ČR.  Silniční síť v České republice je velice hustá, 

postupně se rozvíjející a umožňující zajistit větší dostupnost než železniční doprava. 

S ohledem na pozici České republiky, která se nachází ve střední Evropě, je naše 

republika zároveň tranzitní zemí silniční nákladní dopravy. 

Silniční síť v České republice tvoří dálnice, silnice I., II., III. a IV. tříd, které jsou 

považovány za místní komunikace. V příloze č. 16 je zveřejněn výčet jednotlivých tříd 
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silnic v ČR. Z tabulky je patrné, že dochází k mírnému nárůstu kilometrů vystavěných 

dálnic, u ostatních silnic I., II., III. a IV. tříd dochází jen k velmi malému vzestupu 

nebo sestupu oproti předchozím rokům. Z ročenky MD jsem namátkově vybrala pro 

srovnání údaje stavu silniční sítě za posledních šest let, respektive za roky 2005 – 

2010.    

3.4. Náklady v silniční dopravě 

Náklady v silniční dopravě se dělí na: 

 přepravní náklady 

 náklady za použití dopravní cesty 

 

Přepravní náklady 

Přepravní náklady tvoří náklady za použití dopravní prostředku, náklady za 

materiál, pohonné hmoty, mzdové náklady zaměstnanců, provozní náklady apod. 

Tyto náklady jsou označovány též jako náklady spediční. 

Náklady za použití dopravní cesty 

 Za náklady za použití dopravní cesty se považují náklady, které vznikají při 

dopravě po silniční síti (mýtné, časové zpoplatnění). 

 

3.4.1. Použité dopravní prostředky v silniční dopravě 

  
Pro potřeby této diplomové práce v oblasti silniční dopravy jsem využila 

dopravce OLSPED s.r.o., který zajišťuje přepravu sypkých hmot rámci Evropské unie 

a dopravce SPEDICA LOGISTIC, s.r.o., který zajišťuje přepravu chemikálií v silniční 

dopravě. 

 Firma OLSPED s.r.o. využívá pro přepravu sypkých hmot silniční návěs 

KIPPER. Jedná se hliníkový odlehčený návěs pro maximální ložnou hmotnost do 25 

tun (viz obrázek č. 5). Silniční tahače Scania o vlastní hmotnosti 26 tun, zařazené do 

emisní třídy EURO III.  

Firma SPEDICA LOGISTIC, s.r.o. využívá pro přepravu chemikálií cisternové 

návěsy od firmy Schwarzmüller (viz obrázek č. 6) a silniční tahače Scania o vlastní 

hmotnosti 26 tun, zařazené do emisní třídy EURO III. Cisternový návěs je určen pro 

přepravu chemikálií s maximální ložnou hmotností do 23 tun.  
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3.4.2. Průměrné přepravní náklady za přepravu v silniční dopravě 

 
 Průměrné přepravní náklady v loženém stavu na 1 km při přepravě sypkých 

hmot u dopravce OLSPED s.r.o. činí 30 Kč, u zpětné jízdy jsou průměrné přepravní 

náklady na 1 km ve výši 25 Kč. U přepravy chemikálií dopravcem SPEDICA 

LOGISTIC, s.r.o. jsou průměrné přepravní náklady v loženém stavu na 1km ve výši 

35 Kč, u zpětné jízdy jsou průměrné přepravní náklady na 1 km ve výši 27 Kč. 

V průměrných přepravních nákladech na 1km  jsou započteny náklady na 

zaměstnance a řidiče, náklady na pořízení návěsu a tahače, náklady na pohonné 

hmoty apod. 

3.4.3. Přepravní cesta v silniční dopravě 

Přepravní vzdálenost z  Českých Budějovic do Plzně činí 139 km. Trasa je 

vedena po silnici I. třídy E49. Silnice v použité přepravní cestě není zatížená 

poplatkem za použití dopravní cesty (mýtem).  

Přepravní vzdálenost u delší varianty z Děčína do Přerova je za použití 

nejrychlejší trasy a placených úseků 396 km. Trasa je vedena z Děčína do Lovosic 

po silnici I. třídy č. 30. Z Lovosic do Prahy po dálnici č. D8 – placený úsek v délce 53 

km. Z Prahy do Přerova po dálnici D1 – placený úsek v délce 292 km. Ostatní 

použité silnice nejsou v době získání dat zpoplatněny. 

V případě, že firma raději využívá silnice, které v době získání dat 

nevyžadovaly zpoplatnění. Při použití nejlevnější, ovšem pomalejší trasy činí 

přepravní vzdálenost z Děčína do Přerova 311 km. Trasa je vedena přes Českou 

Lípu, Mimoň, Mnichovo Hradiště, Jičín, Hradec Králové, Vysoké Mýto a Olomouc. 

3.4.4. Poplatek za použití dopravní cesty v silniční nákladní dopravě  

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu kamionů na našich silnicích, dospěla Vláda 

České republiky k rozhodnutí zpoplatnit dálnice a vybrané úseky rychlostních 

komunikací automobilům nad 12 tun. Návrh Vláda České republiky schválila v lednu 

roku 2005 s tím, že zpoplatnění bude probíhat až od roku 2007. 

Na konci listopadu 2005 vyhrála tendr na dodavatele elektronického mýtného 

systému pro Českou republiku rakouská firma Kapsch. Vláda ČR rozhodla, že výběr 

poplatku za použití dopravní silniční cesty bude zatím na 970 kilometrech dálnic a 



Bc. Zlatuše Švehlová: Komparace železniční a silniční dopravy 

2011/2012  26 

vybraných rychlostních komunikací (viz obrázek č. 13). Bylo dohodnuto, že se 

zpoplatnění bude postupně rozšiřovat i na silnice I. třídy. 

Stát si od zpoplatnění sliboval vyrovnání dosavadních podmínek mezi silniční 

a železniční dopravou, snížení růstu nákladních automobilů na silniční síti, zamezení 

objíždění zpoplatnění silnic v sousedních zemích tranzitní jízdou přes naši republiku 

a v neposlední řadě získat finanční prostředky na výstavbu a obnovu silniční sítě. 

Od 1. 1. 2010 došlo ke změně ve zpoplatňování vozidel na dálnicích a 

vybraných rychlostních komunikacích. České republice se používá zpoplatnění 

časové a výkonové. Časové zpoplatnění se používá u vozidel do maximální 

hmotnosti 3,5 tuny. Výkonové zpoplatnění se používá u vozidel s hmotností nad 3,5 

tuny, vybírá se tzv. mýtné. 

Vozidlo, které na základě zákona podléhá placení mýtného, musí být 

vybaveno elektronickou jednotkou „Premid“, která komunikuje elektronicky za použití 

mikrovln s mýtným systémem, instalovaným společností Kapsch. Na mýtné bráně je 

nainstalována komunikační jednotka a to pro každý pruh a směr zvlášť, která slouží 

ke kontrole a výběru mýtného. 

3.4.5. Sazby mýtného 

Sazbu mýtného v současnosti upravuje Nařízení Vlády ČR č. 26/2010 Sb. a to 

tak, že sazba mýtného se liší podle emisní třídy daného vozidla a počtu náprav. 

Ministerstvo dopravy České republiky chce motivovat přepravce, aby více využívali 

železniční dopravu a tak odlehčili přetížené silniční síti.  Z tohoto důvodu byly v roce 

2011 zvýšeny sazby mýtného o 25% a v roce 2012 o dalších 25%. Sazby mýtného 

pro nákladní automobily nad 3,5 tuny v roce 2012 jsou uvedeny v příloze č. 21. 

3.4.6. Přepravní náklady za přepravu zásilky po silnici 

Při výpočtu celkové ceny přepravného je nutné nejprve provést kalkulaci 

přepravních nákladů a poté nákladů za použití dopravní cesty, pokud na dané trase 

dopravce zpoplatněný úsek využije. 

Kalkulace přepravních nákladů vychází z kilometrické vzdálenosti dané 

přepravní relace a průměrných přepravních nákladů v loženém nebo prázdném stavu 

na jeden kilometr. Kalkulace se provádí podle následujících vzorců. 
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                                                   Pnl  = km *nppl                                             (7) 

 
                                                   Pnp = km *nppp                                            (8) 

                                                  CPn = Pnp+Pnp                                             (9) 
kde: 

CPn – celkové přepravní náklady 

Pnl   – přepravní náklady v loženém stavu 

Pnp  – přepravní náklady v prázdném stavu 

km  – počet kilometrů dané přepravní relace 

nppl – průměrné přepravní náklady v loženém stavu dané dopravcem 

nppp – průměrné přepravní náklady v prázdném stavu dané dopravcem 

 

Dosazením kilometrické vzdálenosti dané přepravní relace a její násobení 

průměrnými přepravními náklady v loženém nebo prázdném stavu získáme přepravní 

náklady. Pro objektivní srovnání silniční a železniční dopravy budeme kalkulovat 

s tím, že při cestě z výchozího bodu přepravní relace do cílového bodu bude 

nákladní vozidlo v loženém stavu a toto vozidlo bude vráceno zpět v prázdném stavu 

do výchozího bodu přepravní relace. 

 

Přepravní náklady u varianty s kratší přepravní vzdáleností při přepravě sypkých 

hmot: 

Pnl  = 139 * 30 = 4 170,- Kč     (7) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Českých Budějovic do Plzně (139 km) a 

průměrných přepravních nákladů v loženém stavu (30) do vzorce (7) získáme 

přepravní náklady v loženém stavu. 

 

Pnp  = 139 * 25 = 3 475,- Kč     (8) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Plzně do Českých Budějovic (139 km) a 

průměrných přepravních nákladů v prázdném stavu (25 Kč) do vzorce (8) získáme 

přepravní náklady v prázdném stavu. 
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CPn  = 4 170 + 3 475 = 7 645,- Kč     (9) 

Součtem přepravních nákladů v loženém stavu (4170 Kč) a přepravních 

nákladů v prázdném stavu (3475 Kč) za použití vzorce (9) získáme celkové přepravní 

náklady v silniční dopravě. 

Celkové přepravní náklady v silniční dopravě u varianty s kratší přepravní 

vzdáleností u sypkých hmot činí 7 645,- Kč. 

 

Přepravní náklady u varianty s kratší přepravní vzdáleností při přepravě chemikálií: 

                                

                                Pnl  = 139 * 35 = 4 865,- Kč          (7) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Českých Budějovic do Plzně (139 km) a 

průměrných přepravních nákladů v loženém stavu (35) do vzorce (7) získáme 

přepravní náklady v loženém stavu. 

                                           Pnp  = 139 * 27 = 3 753,- Kč         (8) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Plzně do Českých Budějovic (139 km) a 

průměrných přepravních nákladů v prázdném stavu (27 Kč) do vzorce (8) získáme 

přepravní náklady v prázdném stavu. 

                                       CPn  = 4 865 + 3 753 = 8 618 Kč     (9) 

Součtem přepravních nákladů v loženém stavu (4 865 Kč) a přepravních nákladů 

v prázdném stavu (3 753 Kč) za použití vzorce (9) získáme celkové přepravní 

náklady v silniční dopravě. 

Celkové přepravní náklady v silniční dopravě u varianty s kratší přepravní 

vzdáleností u chemikálií činí 8 618 Kč. 

 

Přepravní náklady u varianty s delší přepravní vzdáleností při přepravě sypkých 

hmot: 

Pnl  = 396 * 30 = 11 880 Kč     (7) 
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Dosazením kilometrické vzdálenosti z Děčína do Přerova (396 km) a 

průměrných přepravních nákladů v loženém stavu (30) do vzorce (7) získáme 

přepravní náklady v loženém stavu. 

Pnp  = 396 * 25 = 9 900 Kč     (8) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Děčína do Přerova (396 km) a 

průměrných přepravních nákladů v prázdném stavu (25 Kč) do vzorce (8) získáme 

přepravní náklady v prázdném stavu. 

CPn  = 11 880 + 9 900 = 21 700 Kč     (9) 

Součtem přepravních nákladů v loženém stavu (11 880 Kč) a přepravních 

nákladů v prázdném stavu (9 900 Kč) za použití vzorce (9) získáme celkové 

přepravní náklady v silniční dopravě. 

Celkové přepravní náklady v silniční dopravě u varianty s delší přepravní 

vzdáleností u sypkých hmot činí 21 700 Kč. 

 

Přepravní náklady u varianty s delší přepravní vzdáleností při přepravě chemikálií:  

Pnl  = 396 * 35 = 13 860 Kč     (7) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Děčína do Přerova (396 km) a 

průměrných přepravních nákladů v loženém stavu (35) do vzorce (7) získáme 

přepravní náklady v loženém stavu. 

                                           Pnp  = 396 * 27 = 10 692 Kč     (8) 

Dosazením kilometrické vzdálenosti z Děčína do Přerova (396 km) a 

průměrných přepravních nákladů v prázdném stavu (27 Kč) do vzorce (8) získáme 

přepravní náklady v prázdném stavu. 

CPn  = 13 860 + 10 692 = 24 552 Kč     (9) 
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Součtem přepravních nákladů v loženém stavu (13 860 Kč) a přepravních nákladů 

v prázdném stavu (10 692 Kč) za použití vzorce (9) získáme celkové přepravní 

náklady v silniční dopravě. 

Celkové přepravní náklady v silniční dopravě u varianty s delší přepravní 

vzdáleností u chemikálií činí 24 552 Kč. 

3.4.7. Výpočet poplatku za použití dopravní cesty v silniční dopravě 

U varianty s kratší přepravní vzdáleností vozidlo nepoužívá žádný placený 

úsek silniční sítě, proto výpočet poplatku za použití dopravní cesty v silniční dopravě 

bude proveden pouze u varianty s delší přepravní vzdáleností, kdy vozidlo použije 

část zpoplatněné silniční sítě. Při výpočtu poplatku za použití dopravní cesty 

v silniční dopravě se vychází z počtu náprav použitého vozidla, kilometrické 

vzdálenosti, kterou vozidlo projede po zpoplatněném úseku, dobu, kdy vozidlo 

projíždí zpoplatněným úsekem a emisní třída použitého vozidla. Podle bodu 3.4.1. 

jsou použity u obou přeprav vozidla více jak čtyřnápravová, spadají do emisní třídy 

EURO III a jízda je konána mimo pátek od 15:00 hod do 21:00 hod. Kalkulace se 

provádí podle následujících vzorců. 

                                                   Pdc  = kmz *S4euroIII                 (10) 

kde: 

Pdc – poplatek za použití dopravní cesty v silniční dopravě 

kmz – kilometrická vzdálenost, kterou projede vozidlo zpoplatněným úsekem 

S4euroIII –  sazba za více jak čtyřnápravové vozidlo v emisní třídě EURO III 

 

Při přepravě zásilky z Děčína do Přerova při využití rychlejší cesty jsou 

zpoplatněny tyto úseky: 

 Lovosice – Praha (dálnice D8) – 53 km 

 Praha – Brno – Přerov (dálnice D1) – 292 km 

 

Celkem využije vozidlo z Děčína do Přerova zpoplatněné úseky v celkové délce 

345 km. 

Pdc  = 345 * 6,44 = 2 222 Kč        (10) 
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Dosazením kilometrické vzdálenosti za projeté zpoplatněné úseky a sazby za 

1km v emisní třídě EURO III u více čtyřnápravového vozidla získané z přílohy č. 21 

do vzorce (10) získáme poplatek za použití dopravní cesty v silniční dopravě. Pro 

potřeby výpočtu budeme uvažovat, že vozidlo, které se bude vracet zpět do 

výchozího bodu, použije z důvodu zrychleného návratu a možnosti opětovného 

naložení zpoplatněné úseky silnice jako při cestě TAM. 

Celkový poplatek za použití dopravní cesty činí při cestě tam a zpět 4 444 Kč.  

 

3.4.8. Výpočet celkového dopravného v silniční dopravě 

Celkové dopravné se skládá z přepravních nákladů a z poplatku za použití 

dopravní cesty. Součtem těchto nákladů získáme celkové dovozné v silniční 

dopravě. 

    
Cd = Pdc + CPn (11) 

kde: 

Pdc – poplatek za použití dopravní cesty v silniční dopravě 

CPn – celkové přepravní náklady  

Cd –  celkové dopravné 

V příloze č. 22 jsou představeny celkové přepravní náklady, poplatky za 

použití dopravní cesty a celková výše dovozného v silniční dopravě v jednotlivých 

přepravních relacích u sypkých hmot a chemikálií získané z předchozích výpočtů 

jednotlivých nákladů a poplatků. 

3.4.9. Výpočet celkového dopravného za 800 tun v silniční dopravě 

 

Aby bylo možné porovnat výhodnost silniční a železniční dopravy, byl 

proveden výpočet celkového dovozného za 800 tun v silniční dopravě u vybraných 

dopravců. Tento výpočet byl proveden i v železniční dopravě. 

V případě přepravy sypkých hmot využívá dopravce OLSPED s.r.o. dle bodu 

3.4.1. silniční návěs s maximální ložnou hmotností 25 tun. Chceme-li přepravit 800 

tun sypkých hmot daným silničním návěsem KIPPER, musíme provést nákladní 

automobil celkem 32 jízd z výchozího do cílového místa. Součinem počtu jízd a 
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celkového dopravného získáme výpočet celkového dovozného za 800 tun. Při 

přepravě více jak 300 tun zboží poskytuje dopravce slevu na celkovém dovozném ve 

výši 10%. V případě přepravy chemikálií využívá dopravce SPEDICA LOGISTIC, 

s.r.o. dle bodu 3.4.1. cisternový návěs s maximální ložnou hmotností 23 tun. 

Chceme-li přepravit 800 tun sypkých hmot daným silničním návěsem KIPPER, 

musíme provést nákladní automobil celkem 35 jízd z výchozího do cílového místa. 

Součinem počtu jízd a celkového dopravného získáme výpočet celkového 

dovozného za 800 tun. Při přepravě více jak 500 tun zboží poskytuje dopravce slevu 

na celkovém dovozném ve výši 10%.  

 

Cd800 = (Cd * pj) – 10% (12) 

kde: 

Cd –  celkové dopravné 

Cd800 –  celkové dopravné za přepravu 800 tun zboží 

pi –  počet jízd nutných k přepravě 800 tun zboží 
 

V příloze č. 23 jsou představeny celkové výše dovozného v silniční dopravě 

v jednotlivých přepravních relacích u sypkých hmot a chemikálií při přepravě 800 tun 

zboží za použití vzorce (12). 

3.5. Porovnání železniční a silniční přepravy ve vztahu k ceně 

 Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že na kratší vzdálenost při přepravě 

sypkých hmot je výhodnější silniční doprava. Zákazník při objemu přepravy 49 tun 

zaplatí 612,- Kč/t, oproti tomu na železnici zaplatí přepravce základní dovozné za 

stejně odvezené množství 688,- Kč/t. U přepravy chemikálií, které nejsou zařazeny 

jako nebezpečné věci je pak výhodnější pro zákazníka přeprava po železnici ve 

vozech přepravce, kdy zaplatí základní dovozné 628,- Kč/t po silnici pak 749,-Kč/t. 

Ve všech ostatních případech je výhodnější silniční doprava, protože se zde 

nezapočítávají přirážky při přepravě nebezpečných věcí ani při přepravě zásilek jako 

rychlé zboží. U přeprav na delší vzdálenosti je v základním dovozném výhodnější 

přeprava po železnici, kdy přepravce zaplatí ve vozech poskytnutých ŽDP 854,-Kč/t. 

Při přepravě ve vozech přepravce pak 802,-Kč/t. Oproti tomu po silnici zaplatí u 

sypkých materiálů za přepravy po silnicích, kde se vybírá mýtné 2 092,-Kč/t, u 

přepravy chemických produktů pak 2 518,-Kč/t. Při jízdě po nezpoplatněných 
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silnicích činí pak částky za přepravu sypkých materiálů 1 736,-Kč/t a u přeprav 

chemických produktů 2 135,-Kč/t. Při přepravě sypkých hmot i chemikálií v PUV je na 

kratší vzdálenost výhodnější přeprava po silnici. Na delší vzdálenost je pak 

výhodnější v základním dovozném přeprava zboží po železnici (viz příloha č. 24). 

 Na obrázku č. 16 je graficky znázorněna závislost celkového dovozného 

v silniční přepravě na ujeté kilometrické vzdálenosti. 

 

 
Obrázek č. 16: Celkové dovozné v silniční přepravě v závislosti na km, zdroj: autor 

 

3.6. Porovnání železniční a silniční přepravy ve vztahu k rychlosti 

 Ke stanovení doby potřebné pro přepravu zásilky bylo využito jízdního řádu 

nákladní dopravy SPONA (viz příloha č. 25), který je k dispozici na internetových 

stránkách společnosti ČD Cargo, a.s. Doba přepravy na kratší vzdálenost v relaci 

České Budějovice – Plzeň hl. n. je 10 hodin 7 minut. Doba přepravy na delší 

vzdálenost v relaci Děčín – Přerov podle jízdního řádu pro nákladní dopravu činí 35 

hodin 54 minut. 

Pro zjištění doby přepravy po silnici bylo využito Plánovače tras, který je 

dostupný na internetových stránkách. Vzhledem k tomu, že byla vypočítána přeprava 

osobním automobilem, bylo připočítáno jako časová rezerva +25% k času jízdy. Z 
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důvodů vyřízení potřebných dokladů, nakládky a vykládky zboží je připočítáno na tyto 

manipulace na nakládku jednu hodinu a stejně tak jednu hodinu na vykládku. 

Na kratší vzdálenost v relaci České Budějovice – Plzeň ve vzdálenosti 136 km 

je předpokládaná doba přepravy 4 hodiny 53 minut. V relaci Děčín – Přerov ve 

vzdálenosti 386 km pak doba přepravy zboží po silnici činí 7 hodin 15 minut. 

Vlak neveze pouze jeden vůz, ale veze více zásilek stejným směrem, kdy 

přechází zátěž z jednoho vlaku do jiného. Z tohoto důvodu je přeprava po železnici 

delší. Při přepravě PUV lze ve spolupráci s provozem zajistit kratší dobu přepravy, 

než která je daná jízdním řádem pro nákladní vlaky. Dobu jízdy je těžké stanovit, 

neboť je závislá na několika faktorech, jako např. kapacita dráhy nebo omezení 

maximální traťové rychlosti v daném úseku. 

Z uvedených časů vyplývá, že výhodnější ve vztahu k rychlosti je přeprava 

zboží po silnici. 

3.7. Porovnání železniční a silniční přepravy ve vztahu ke spolehlivosti 

 

 Vzhledem k tomu, že se při železniční i silniční přepravě nedají odhadnout ani 

odvrátit mimořádné události, jako jsou například nehody, uzavírky, neplánované 

opravy silnic i železničního svršku nedá se jednoznačně určit, která z uvedených 

přeprav je spolehlivější. Vše se odvíjí od konkrétní přepravy a aktuálním stavu, který 

je na plánované trase. Vždy platí, že snahou dopravce je přepravit zboží v co 

nejkratším možném čase a nezměněném stavu od odesilatele k příjemci.  

Flexibilnější v tomto případě může být silniční přeprava, vzhledem 

k rychlejšímu zareagování na vzniklý problém. 

 

3.8. Porovnání železniční a silniční přepravy ve vztahu k životnímu prostředí 

 

 Přepravy v obou uváděných relacích jsou na železnici realizovány po 

elektrifikovaných tratích. Nevznikají tedy téměř žádné škodliviny ohrožující životní 

prostředí, což se v těchto případech nedá říct o přepravách po silnici, kdy vznikají 

nebezpečné zplodiny, jako jsou např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý nebo oxid dusíku. I 

když produkce těchto škodlivin již také klesá, jak je patrné z příloh č. 4 a 6 lze 

konstatovat, že šetrnější k životnímu prostředí je přeprava po železnici. 
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4. Stanovení optimalizačních kritérií přepravy 

V této kapitole bude provedeno porovnání železniční a silniční přepravy 

pomocí rozhodovací analýzy.  

Rozhodovací analýza slouží pro výběr určité varianty řešení problému. K tomu 

je použit soubor definovaných kritérií. Tyto kritéria nemají absolutní význam, jsou 

vždy hodnoceny ve vztahu k problému, jsou tedy relativní. Jejich význam v 

konečném rozhodnutí je poměrný, jedná se o tzv. váhu kritéria.  

Pro účely rychlého stanovení výhodnosti železniční nebo silniční přepravy bylo 

zvoleno známkové metody. Jedná se o metodu, kdy každé kritérium v této metodě 

ohodnotíme body z nějakého předem daného intervalu, např. xj  náleží intervalu < 0; 

5 > hodnotíme [18].  

4.1. Kritéria hodnocení přepravy 

 Hodnocení bude provedeno ve vztahu k ceně, rychlosti, spolehlivosti a 

životnímu prostředí a rychlost. 

4.2. Stupnice hodnocení při známkové metodě 

Při využití známkové metody v rozhodovací analýze je nutné nejprve sestavit 

stupnici hodnocení. Pro případ hodnocení je vybrána numerická stupnice od jedné 

do pěti. Ke každému stupni je přiřazeno verbální hodnocení a platí, že čím je 

důležitější kritérium, tím dostane vyšší hodnocení: 

stupeň 5 – hodnocení výborné, vliv a rizika jsou zanedbatelná 

stupeň 4 – hodnocení velmi dobré, vliv a rizika jsou velmi nízká 

stupeň 3 – hodnocení dobré, vliv a rizika jsou nízká 

stupeň 2 – hodnocení vyhovující, vliv a rizika jsou střední 

stupeň 1 – hodnocení je méně vyhovující, vliv a rizika jsou velmi vysoká 

4.3. Komparace železniční a silniční přepravy ve vztahu k daným kritériím 

Při komparaci silniční a železniční přepravy sypkých materiálů a chemikálií 

jsem využila rozhodovací analýzy, kdy jsem použila známkovou metodu a 

jednotlivým vztahům přiřadila příslušné numerické hodnocení z bodu 4.2. 

Při porovnání silniční a železniční dopravy ve vztahu k ceně vychází 

nejpříznivěji silniční přeprava na kratší přepravní vzdálenost. Oproti tomu nejhůře 

vychází železniční přeprava jednotlivé zásilky na krátkou vzdálenost. 
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V komparaci rychlosti vychází nejlépe silniční přeprava na krátkou vzdálenost. 

Opakem je železniční přeprava u jednotlivých zásilek ať na krátkou nebo dlouho 

vzdálenost. Neboť jednotlivé zásilky oproti silniční přepravě vyčkávají v seřaďovacích 

stanicích na další zásilky a odjíždějí pravidelnými nákladními vlaky podle jízdního 

řádu. O něco příznivěji poté vychází železniční přeprava v přímém uceleném vlaku, u 

kterého nedochází k žádnému rozřazování v seřaďovacích stanicích. Takový vlak je 

veden přímo ze stanice odesílací do stanice určení. 

Ve vztahu ke spolehlivosti vycházím z údajů z ročenek MD ČR (viz příloha č. 

28), nejbezpečnější v rámci tohoto posouzení železniční doprava. 

V porovnání vlivu na životní prostředí vychází nejlépe hodnocení u železniční 

přepravy v ucelených vlacích, kdy jedno hnací vozidlo odveze větší objem 

přepravovaného zboží než silniční vozidla potřebná k odvezení stejného množství 

zboží jako po železnici a tím méně zatěžuje životní prostředí. Ve srovnání 

s přepravou po železnici v přímém uceleném vlaku, kdy je při jedné jízdě odvezeno 

cca 800 tun, musí nákladní automobil uskutečnit 32 – 35 obrátek. 

Po přiřazení numerických hodnot k jednotlivým kritériím ve vztahu k více 

uvedeným aspektům v tabulce č. 28 získáme součtem vyhodnocení rozhodovací 

analýzy s tímto závěrem: 

V porovnání mezi silniční a železniční přepravou je nejvýhodnější varianta 

železniční dopravy v přímém uceleném vlaku na delší přepravní vzdálenost, kdy 

vychází příznivě nejen cena, šetrnost k životnímu prostředí, ale i spolehlivost a 

rychlost. Naopak nejhůře dopadla silniční doprava na dlouhou vzdálenost, kdy cena 

za přepravu je relativně vyšší než u železniční dopravy, svými výfukovými zplodinami 

více zatěžuje životní prostředí než železniční doprava a je na delší vzdálenost i vyšší 

pravděpodobnost vzniku nehodové události. 

 

Tabulka č. 28: Hodnocení kritérií, zdroj: autor 

kritéria 
silniční doprava 

- krátká 
vzdálenost 

silniční doprava 
- dlouhá 

vzdálenost 

železniční 
doprava -  

jednotl.zásilka 
krátká 

vzdálenost 

železniční 
doprava -  

jednotl.zásilka 
dlouhá 

vzdálenost 

železniční 
doprava -  PUV 

krátká 
vzdálenost 

železniční 
doprava -  PUV 

dlouhá 
vzdálenost 

cena 5 3 2 3 3 5 

rychlost 5 4 2 2 4 4 

spolehlivost 3 2 4 4 4 4 

šetrnost k ŽP 2 1 4 4 4 4 

výsledek 15 10 12 13 15 17 
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 5. Závěr 

 Diplomová práce mapuje vývoj železniční a silniční dopravy v letech 

1997 – 2010 z hlediska přepravovaného objemu a z hlediska produkce emisí 

v návaznosti na platnou legislativu, kterou je potřebné dodržovat při přepravě zboží 

po silnici a po železnici.  

Jak již bylo uvedeno, silniční doprava produkuje více škodlivin a neblaze tak 

přispívá ke zhoršení životního prostředí. Modelový výpočet dovozného po železnici 

byl proveden za tarifní dovozné. Ve většině případů jsou přepravy po železnici 

realizovány za smluvní dovozné, kdy se celkové dovozné může přiblížit cenám 

přepravy po silnici.  

 K převedení přeprav na železnici je nutné, aby došlo k modernizaci vozového 

parku, ke zlepšení kvality tratí a zabezpečovacího zařízení a ke zlepšení technologií. 

V současné době se staví logistická centra, ve kterých jsou zajištěny komplexní 

přepravní služby od provozování vleček, sledování zásilek až po kompletní servis při 

dodání zásilky.   

 Vzhledem k tomu, že modernizace železniční infrastruktury je finančně a 

časově velmi náročný proces, který je přímo závislý na dotacích ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury a dotacích Evropské unie snaží se železniční dopravci zajistit 

zvýšení konkurenceschopnosti nabídkou kvalitnějších a rozsáhlejších služeb 

poskytovaných přepravcům.  

 V současné době je z důvodu větší flexibility realizováno více přeprav po 

silnici a to převážně z důvodů odbourání další manipulace se zbožím, kdy je zboží 

přepraveno od odesílatele přímo do místa určení bez další překládky. Bohužel státní 

dopravní politika uplatňovaná v České republice vytváří daleko příznivější podmínky 

pro silniční dopravu na úkor ostatních druhů doprav. Příkladem příznivějších 

podmínek v silniční dopravě je zpoplatnění pouze dálnic a vybraných rychlostních 

silnic, přičemž v železniční dopravě jsou dopravci povinni platit poplatky za použití 

železniční dopravní cesty jak na celostátních drahách, tak i na drahách regionálních 

ve vlastnictví státu. I přesto, že stát by měl vytvářet srovnatelné podmínky pro 

všechny druhy doprav, je stále více upřednostňována silniční doprava nad ostatními 

druhy doprav, což se nepříznivě projevuje na kapacitě silniční infrastruktury.

 Pokud nedojde ze strany státu k přehodnocení státní dopravní politiky v České 
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republice, hrozí reálné přetížení silniční infrastruktury, která může ve svém důsledku 

vést až ke kolapsu dopravy, což se již dnes na řadě úseků silniční infrastruktury 

projevuje. Naopak stát by měl uvažovat o vyrovnání stability silniční, železniční a 

lodní infastruktury tak, aby nebyla jedna infrastruktura přetížená a ostatní nevytížené. 

 V některých evropských státech, jako např. v Rakousku nebo Švýcarsku 

pochopili nutnost provést změnu dopravní politiky tak, aby bylo zajištěno vyrovnání 

stability jednotlivých infrastruktur. Stále více se snaží prosazovat dopravu, která bude 

šetrnější vůči životnímu prostředí. 

 Jedním ze základních cílů Evropské dopravní politiky, kterou přijala Evropská 

komise na konci března roku 2011, je dosažení 50% přesunu cest na střední 

vzdálenost v meziměstské osobní a nákladní dopravě ze silniční na železniční nebo 

vodní dopravu do roku 2050 [19]. 

 Jedním možným řešením, jak dosáhnout vyrovnané stability infrastruktury 

v České republice, je vytvořit ostatním druhům přeprav srovnatelně podmínky za 

pomocí nástrojů regulační politiky. Zároveň je potřeba zajistit optimalizaci 

přepravních procesů a podporu vzájemné koordinace mezi jednotlivými druhy doprav 

tak, aby byla zajištěna kompletní flexibilita s tím, že silniční doprava bude využívána 

pouze na kratší přepravní vzdálenosti a např. železniční nebo lodní doprava na 

střední a delší přepravní vzdálenosti. Výsledkem je zavedení kombinované dopravy, 

která ve svém důsledku přinese prospěch celé společnosti. 
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Příloha č. 8: Vlečné u varianty s kratší přepravní vzdáleností 
 

Tabulka č. 7: Vlečné za přistavení vozu na vlečku Teplárna Č.Budějovice, zdroj: autor 

Vlečné za přistavení vozu na vlečku "Teplárna České Budějovice - hlavní závod" 

vzdálenost z 
přípojné stanice na 

odevzdávkové 
místo vlečky 

sazba za první km 
sazba za 
další km 

Cena 
vlečného za 

první km 

Cena 
vlečného za 

2 - 5 km 

Poplatek za 
odevzdání 

vozu na 
vlečku 

Celková 
cena 

vlečného 
při stavení 

vozu na 
vlečku 

km Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

5 105 205 105 820 6 931 

Tabulka č. 8: Vlečné za odsun vozu z vlečky Teplárna Č.Budějovice, zdroj: autor 

Vlečné za odsun vozu z vlečky "Teplárna České Budějovice - hlavní závod" 

vzdálenost z 
přípojné stanice na 

odevzdávkové 
místo vlečky 

sazba za první km 
sazba za 
další km 

Cena 
vlečného za 

první km 

Cena 
vlečného za 

2 - 5 km 

Poplatek za 
odevzdání 

vozu na 
vlečku 

Celková 
cena 

vlečného 
při stavení 

vozu na 
vlečku 

km Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

5 105 205 105 820 neúčtuje se 925 

 

Tabulka č. 9: Vlečné za přistavení vozu na vlečku Plzeňská teplárenská, zdroj: autor 

Vlečné za přistavení vozu na vlečku "Plzeňská teplárenská" 

vzdálenost z 
přípojné stanice na 

odevzdávkové 
místo vlečky 

sazba za první km 
sazba za 
další km 

Cena 
vlečného za 

první km 

Cena 
vlečného za 

2 - 9 km 

Poplatek za 
odevzdání 

vozu na 
vlečku 

Celková 
cena 

vlečného 
při stavení 

vozu na 
vlečku 

km Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

9 105 205 105 1640 6 1751 

Tabulka č. 10: Vlečné za odsun vozu z vlečky Plzeňská teplárenská, zdroj: autor 

Vlečné za odsun vozu z vlečky "Plzeňská teplárenská" 

vzdálenost z 
přípojné stanice na 

odevzdávkové 
místo vlečky 

sazba za první km 
sazba za 
další km 

Cena 
vlečného za 

první km 

Cena 
vlečného za 

2 - 9 km 

Poplatek za 
odevzdání 

vozu na 
vlečku 

Celková 
cena 

vlečného 
při stavení 

vozu na 

vlečku 

km Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

9 105 205 105 1640 neúčtuje se 1745 

 

Tabulka č. 11: Celkové vlečné ve výchozí a cílové stanici u varianty s kratší vzdáleností, zdroj: autor 

Celkové vlečné za vlečky "Teplárna České Budějovice - hlavní závod" a 
"Plzeňská teplárenská" 

Cena vlečného za přistavení a odsun 
vozu (vlečka Teplárna České 
Budějovice - hlavní závod) 

Cena vlečného za přistavení a odsun 
vozu (vlečka Plzeňská teplárenská) 

Celková cena 
vlečného  

Kč Kč Kč 

1856 3496 5352 
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Příloha č. 9: Cena dovozného ve voze ŽDP u varianty s kratší vzdáleností 

Tabulka č. 12: Cena dovozného ve voze ŽDP u varianty s kratší vzdáleností, zdroj: autor 

Tarifní 
vzdálenost 

Tarifní 
hmotnost 

Sazba v Kč dle 
TVZ (přepravné) 

Cena dle 
TVZ 

Vlečkové 
poplatky 

Celková cena 
dovozného 

km 
t Kč/t Kč Kč Kč 

135 49 579 28 371 5352 33 723 

 
 

Příloha č. 10: Cena dovozného ve voze přepravce u varianty s kratší vzdáleností 

Tabulka č. 13: Cena dovozného ve voze neposkytnutým ŽDP u varianty s kratší vzdáleností, zdroj: autor 

Tarifní 
vzdálenost 

Tarifní 
hmotnost 

Sazba v Kč 
dle TVZ 

(přepravné) 

Cena 
přepravného 

dle TVZ 

Vlečkové 
poplatky 

cena za 
zpětný 

prázdný 
běh 

Cena 
dovozného 
bez snížení 

o 15% 

Celková 
cena 

dovozného 
snížená o 
15% dle 

TVZ  § 11 

km 
t Kč/t Kč Kč Kč Kč Kč 

135 49 579 28 371 5352 2 400 36 123 30 705 

 
 
 
Příloha č. 11: Vlečné u varianty s delší přepravní vzdáleností 

Tabulka č. 14: Celkové vlečné ve výchozí a cílové stanici u varianty s delší vzdáleností, zdroj: autor 

Celkové vlečné za vlečky "RYKO, a.s." a "PRECHEZA 
Přerov" 

Cena paušálního 
vlečného za přistavení a 

odsun vozu (vlečka 
RYKO, a.s.) 

Cena paušálního 
vlečného za přistavení 
a odsun vozu (vlečka 
PRECHEZA Přerov) 

Celková cena vlečného  

Kč Kč Kč 

310 88 398 

 
 

 

Příloha č. 12: Cena dovozného ve voze ŽDP u varianty s delší vzdáleností 

Tabulka č. 15: Cena dovozného ve voze ŽDP u varianty s delší vzdáleností, zdroj: autor 

Tarifní 
vzdálenost 

Tarifní 
hmotnost 

Sazba v Kč 
dle TVZ 

(přepravné) 

Cena dle 
TVZ 

Vlečkové 
poplatky 

Cena 
dovozného 

km 
t Kč/t Kč Kč Kč 

357 49 846 41 454 398 41 852 
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Příloha č. 13: Cena dovozného ve voze ŽDP u varianty s delší vzdáleností  

 

Tabulka č. 16: Cena dovozného ve voze neposkytnutého ŽDP u varianty s delší vzdáleností, zdroj: autor 

Tarifní 
vzdálenost 

Tarifní 
hmotnost 

Sazba v Kč 
dle TVZ 

(přepravné) 

Cena dle 
TVZ 

Vlečkové 
poplatky 

cena za 
zpětný 

prázdný 
běh 

Cena 
dovozného 
bez snížení 

o 15% 

Celková 
cena 

dovozného 
snížená o 
15% dle 

TVZ  § 11 

km 
t Kč/t Kč Kč Kč Kč Kč 

357 49 846 41 454 398 4 400 46 252 39 314 

 
 

Příloha č. 14: Cena dovozného za PUV ve vozech ŽDP 

 

Tabulka č. 17: Cena dovozného za PUV ve vozech ŽDP, zdroj: autor 

přepravní relace 

Celkové 
dovozné v 

PUV o 
celkové 

hmotnosti     
800 tun   ve 
vozech ŽDP 

Celkové 
dovozné PUV 

o celkové 
hmotnosti     
800 tun za 
přepravu 

nebezpečných 
věcí ve 

vozech ŽDP 

Celkové 
dovozné o 

celkové 
hmotnosti     

800 tun v PUV 
za přepravu 

rychlého 
zboží ve 

vozech ŽDP 

Dovozné v 
PUV o 

celkové 
hmotnosti     
800 tun za 
přepravu 

nebezp. věcí 
jako rychlé 

zboží ve voze 
ŽDP 

1 2 3 4 

výchozí místo cílové místo Kč Kč Kč Kč 

České Budějovice Plzeň 421 697 421 697 590 376 632 545 

Děčín Přerov 613 937 613 937 859 512 920 905 

 
 

Příloha č. 15: Cena dovozného za PUV ve vozech přepravce 

 

Tabulka č. 18: Cena dovozného za PUV ve vozech přepravce, zdroj: autor 

přepravní relace 

Celkové 
dovozné v 

PUV o 
celkové 

hmotnosti     
800 tun   ve 

vozech 
přepravce 

Celkové 
dovozné PUV 

o celkové 
hmotnosti     
800 tun za 
přepravu 

nebezpečných 
věcí ve 
vozech 

přepravce 

Celkové 
dovozné v 

PUV o 
celkové 

hmotnosti     
800 tun  za 
přepravu 
rychlého 
zboží ve 
vozech 

přepravce 

Dovozné v 
PUV o 

celkové 
hmotnosti     
800 tun  za 
přepravu 

nebezp. věcí 
jako rychlé 

zboží ve voze 
přepravce 

1 2 3 4 

výchozí místo cílové místo Kč Kč Kč Kč 

České Budějovice Plzeň 380 214 430 909 633 690 684 385 

Děčín Přerov 560 699 635 458 934 498 1 009 257 
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Příloha č. 21: Sazby mýtného 

 

Tabulka č. 20: Sazba mýtného pro nákladní vozidla v pátek od 15:00 hod. do 21:00hod., zdroj: MD ČR 

Emisní třída Euro 0–II Euro III–IV Euro V< 

Počet náprav 2 3 4< 2 3 4< 2 3 4< 

Dálnice a rychlostní komunikace 4,24 8,1 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88 

Silnice I. třídy 2 3,92 5,6 1,56 3,06 4,38 1 1,96 2,8 

 
 

Tabulka č. 21: Sazba mýtného pro nákladní vozidla v ostatní dny, zdroj: MD ČR 

Emisní třída Euro 0–II Euro III–IV Euro V< 

Počet náprav 2 3 4< 2 3 4< 2 3 4< 

Dálnice a rychlostní komunikace 3,34 5,67 8,24 2,61 4,45 6,44 1,67 2,85 4,12 

Silnice I. třídy 1,58 2,74 3,92 1,23 2,14 3,06 0,79 1,37 1,96 

 

Příloha č. 22: Přehled celkového dovozného v jednotlivých relacích 

 

Tabulka č. 22: Přehled celkového dovozného v jednotlivých přepravních relacích, zdroj: autor 

přepravní relace 
použití 

zpoplatněných 
úseků 

druh 
přepravované 

zboží 

Celkové 
přepravní 
náklady 

poplatek za 
použití 

dopravní 
cesty 

Celková 
cena 

dopravného 

výchozí místo cílové místo     Kč Kč Kč 

České Budějovice Plzeň NE sypké hmoty 7 645 0 7 645 

České Budějovice Plzeň NE chemikálie 8 618 0 8 618 

Děčín Přerov ANO sypké hmoty 21 700 4 444 26 144 

Děčín Přerov NE sypké hmoty 21 700 0 21 700 

Děčín Přerov ANO chemikálie 24 552 4 444 28 996 

Děčín Přerov NE chemikálie 24 552 0 24 552 

 

Příloha č. 23: Přehled celkového dovozného při přepravě 800 tun zboží 

Tabulka č. 23: Přehled celkového dovozného při přepravě 800 tun zboží, zdroj: autor 

přepravní relace 
použití 

zpoplatněných 
úseků 

druh 
přepravované 

zboží 

Cena 
dopravného 
za 1 obrátku 

silničního 
vozidla 

Počet jízd 
nutných k 

přepravě 800 t 
zboží 

Cena 
dopravného 

za 800 t  

Celková 
cena 

dopravného 
snížená o 

10% 

výchozí místo cílové místo     Kč Kč Kč Kč 

České Budějovice Plzeň NE sypké hmoty 7 645 32 244 640 220 176 

České Budějovice Plzeň NE chemikálie 8 618 35 301 630 271 467 

Děčín Přerov ANO sypké hmoty 26 144 32 836 608 752 947 

Děčín Přerov NE sypké hmoty 21 700 32 694 400 624 960 

Děčín Přerov ANO chemikálie 28 952 35 1 013 320 911 988 

Děčín Přerov NE chemikálie 24 552 35 859 320 773 388 
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Příloha č. 24: Přehled celkového dovozného po železnici a silnici 

 

Tabulka č. 24: Přehled dovozného po železnici, zdroj: autor 

přepravní relace 
držitel 
vozu 

ložná 
hmotnost 

km 
vzdálenost 

ZD 
ZD    

za 1t 
Dovozné 

za NV 
Dovozné 
NV za 1t 

Dovozné 
za RZ 

Dovozné 
RZ za 1t 

Dovozné 
NV jako 

RZ 

Dovozné 
NV jako 
RZ za 1t 

výchozí místo 
cílové 
místo 

  t km Kč Kč/t Kč Kč/t Kč Kč/t Kč Kč/t 

České Budějovice Plzeň ŽDP 49 135 33 723 688 37 095 757 50 585 1 032 53 957 1 101 

České Budějovice Plzeň P 49 135 30 705 627 34 317 700 48 766 995 52 378 1 069 

Děčín Přerov ŽDP 49 357 41 852 854 46 037 940 62 778 1 281 66 963 1 367 

Děčín Přerov P 49 357 39 314 802 43 939 897 62 440 1 274 67 065 1 369 

 

 

Tabulka č. 25: Přehled dovozného po železnici za přepravu 800tun v PUV, zdroj: autor 

přepravní relace 
držitel 
vozu 

ložná 
hmotnost 

km 
vzdálenost 

ZD za 
800t 

ZD    
za 
1t 

Dovozné 
NV za 
800t 

Dovozné 
NV za 1t 

Dovozné 
RZ za 
800t 

Dovozné 
RZ za 1t 

Dovozné NV 
jako RZ za 

800t 

Dovozné 
NV jako 
RZ za 1t 

výchozí místo 
cílové 
místo 

  t km Kč Kč/t Kč Kč/t Kč Kč/t Kč Kč/t 

České Budějovice Plzeň ŽDP 800 135 421 697 527 421 697 527 590 376 738 632 545 791 

České Budějovice Plzeň P 800 135 380 214 475 430 909 539 633 690 792 684 385 855 

Děčín Přerov ŽDP 800 357 613 937 767 613 937 767 859 512 1 074 920 905 1 151 

Děčín Přerov P 800 357 560 699 701 635 458 794 934 498 1 168 1 009 257 1 262 

 

 

Tabulka č. 26: Přehled dovozného po silnici, zdroj: autor 

přepravní relace Komodita 
Využití 
zpopl. 

komunikace 

ložná 
hmotnost 

km 
vzdálenost 

Dovozné 
Dovozné    

za 1t 

počet jízd 
sil. vozidel 
potřebných 
k odvezení 

49 tun 

Celkové 
dovozné 

včetně jízd 
vozidel 

potřebných k 
odvezení      

49 tun 

výchozí místo 
cílové 
místo 

  
A=ANO 
N=NE 

t km Kč Kč/t 
  

Kč/t 

České Budějovice Plzeň sypký m. N 25 139 7 645 306 2 612 

České Budějovice Plzeň chemikálie N 23 139 8 618 375 2 749 

Děčín Přerov sypký m. A 25 357 26 144 1 046 2 2 092 

Děčín Přerov chemikálie A 23 357 28 952 1 259 2 2 518 

Děčín Přerov sypký m. N 25 357 21 700 868 2 1 736 

Děčín Přerov chemikálie N 23 357 24 552 1 067 2 2 135 

 
Tabulka č. 27: Přehled dovozného po silnici za 800 tun zboží, zdroj: autor 

přepravní relace 
použití 

zpoplatněných 
úseků 

druh 
přepravované 

zboží 

Cena 
dopravného 
za 1 obrátku 

silničního 
vozidla 

Počet jízd 
nutných k 
přepravě 

800 t zboží 

Cena 
dopravného 

za 800 t  

Celková 
cena 

dopravného 
snížená o 

10% 

Celkové 
dovozné 

připadající 
na 1 tunu 

výchozí místo 
cílové 
místo 

    Kč   Kč Kč Kč/t 

České Budějovice Plzeň NE sypké hmoty 7 645 32 244 640 220 176 275 

České Budějovice Plzeň NE chemikálie 8 618 35 301 630 271 467 339 

Děčín Přerov ANO sypké hmoty 26 144 32 836 608 752 947 941 

Děčín Přerov NE sypké hmoty 21 700 32 694 400 624 960 781 

Děčín Přerov ANO chemikálie 28 952 35 1 013 320 911 988 1140 

Děčín Přerov NE chemikálie 24 552 35 859 320 773 388 967 

 

 


