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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

HÁJEK, P. Technologie přepravy speciálních zásilek – přeprava nebezpečného zboží: 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut 

dopravy, 2011, 68 s. Vedoucí práce: Míková, J. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem realizace přepravy nebezpečné zásilky. V teoretické 

části práce jsou popsána nejdůleţitější ustanovení legislativních předpisů, která se týkají 

tématu práce. Dále je popsán postup návrhu technologie přepravy, počínaje posouzením a 

klasifikací nebezpečného zboţí a návrhem vhodných dopravních prostředků. Následuje 

plánování tras přepravy a popis technologických činností při nakládce a během přepravy. 

Je vypracován praktický návrh realizace přepravy nebezpečného zboţí od českého výrobce 

k polskému příjemci. Práce téţ porovnává klady a zápory obou typů přeprav. Výsledek této 

bakalářské práce lze vyuţít jako modelové řešení pro budoucí přepravy tohoto typu.  

  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

HÁJEK, P. Technology of Special Deliveries Transport – Transport of Dangerous Goods: 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of Transport, 2011, 68p. Supervisor: Míková, J. 

Bachelor thesis is dealing with the project of dangerous goods delivery. Main international 

conventions concerning to this matter are described in theoretical part of the thesis. The 

proposal of transportation technology starting with the assessment and classification of 

dangerous goods and choice of proper transport means is followed by road lines and train 

paths selection and description of technological operations of loading and unloading of 

goods. A practical proposal is worked up for the delivery of dangerous goods from a 

manufacturer settled in Czech Republic to a consumer in Poland. Bachelor thesis also 

compares pros and cons of both types of transport. The project is usable for next delivery 

task of similar type. 
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1 Úvod 

 

 Nedílnou součástí dnešního moderního světa je doprava, neboť na ní v podstatě závisí 

chod celé společnosti. Technický rozvoj přináší stále novější technologie a roste tak i počet 

druhů nebezpečných látek, které se pro tyto technologie vyuţívají. Tyto látky mohou 

mnohdy vykazovat nebezpečné vlastnosti a je třeba v případě zacházení s nimi postupovat 

dle příslušných dohod, jejichţ dodrţováním při přepravě nebezpečných látek, směsí a kusů, 

které nemohou být přepravovány běţným způsobem, jsme schopni eliminovat riziko 

vzniku újmy na zdraví, škod na majetku a poškozování ţivotního prostředí. 

 

 Cílem této práce je návrh a výběr nejlepší varianty realizace přepravy nebezpečného 

nákladu od odesílatele X k příjemci Y, přičemţ budou realizovány dvě varianty přepravy, 

silniční a ţelezniční. Přeprava bude realizována z jednoho místa nakládky od odesílatele 

v ČR na jedno místo vykládky k polskému příjemci. Přeprava bude probíhat za podmínek 

stanovených mezinárodní dohodou o přepravě nebezpečných věcí po silnici ADR 

a ţeleznici RID. Mezinárodní přepravy se mohou kromě Dohody ADR a Řádu RID dále 

řídit mezistátními dohodami, které také mohou upravovat podmínky přepravy. Konkrétně 

tedy půjde o přepravu od odesílatele, který sídlí na území ČR ve městě Břeclav k příjemci 

do města Wolczyn, které se nachází v Polsku. Přepravovanou látkou bude kyselina 

fosforečná termická o koncentraci 85%.  
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2 Teoretická základna a legislativa při přepravě 

nebezpečného zboží  

 

 Za nebezpečné věci jsou povaţovány látky a předměty, jejichţ přeprava je zakázána 

nebo povolena pouze při splnění přísných podmínek a opatření. Jedná se o věci, které při 

přepravě nebo uloţení mohou způsobit výbuch, poţár, poškození vozidel nebo jiných věcí, 

úrazy, otravy, popálení či onemocnění osob nebo zvířat. Nebezpečné věci se proto 

přepravují podle speciálně vytvořených mezinárodních dohod, kde jsou detailně 

specifikovány jejich vlastnosti, značení a stanoveny postupy, které je nutno dodrţovat 

během přepravy a ostatní údaje týkající se přepravy nebezpečných věcí. V této bakalářské 

práci se budou nebezpečné věci přepravovat dvěma druhy přepravy, a to silniční a 

ţelezniční. Pro tyto druhy platí výše uvedené mezinárodní dohody. Pro silniční přepravu je 

to dohoda ADR a pro přepravu ţelezniční dohoda RID.  

V kaţdém oboru činností se pouţívá při jejím praktickém pouţívání dohodnutá 

terminologie, která je závazná pro všechny zúčastněné strany. Stejně tak je tomu v případě 

technologie přepravy [3]. 

 

Technologický postup při návrhu přepravy nebezpečného zboží 

 Odesilatel zajišťuje zatřídění nebezpečné látky podle platné legislativy pro 

přepravu nebezpečných věcí a objednávku dopravního prostředku, který 

vyhovuje podmínkám stanovených v tabulce 3.2A a dále specifikuje dopravci 

způsob nakládky. 

 Dopravce vybere, dle specifikace nebezpečné věci a způsobu nakládky, 

vyhovující dopravní prostředek a dále dle objednávky vypočítá přepravné. 

Přepravné vypočítá na nejkratší moţnou trasu s přihlédnutím na moţná 

omezení (v silniční dopravě zákaz průjezdů určitými typy tunelů, případně 

zákazová značka B19, v ţelezniční přepravě omezení nápravového tlaku. 

 Po odsouhlasení cenové nabídky dojde k potvrzení ceny a vystavení 

objednávky. 

 Uskutečnění přepravy nebezpečného zboţí z místa odeslání po naplánované 

trase. 

 Převzetí zásilky příjemcem v místě dodání. 
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Technologie přepravy – základní pojmy 

 

Technologie  

 „sled (posloupnost) věcně a časově na sebe navazujících úkonů a pracovních postupů 

vedoucích ke splnění stanoveného cíle“ [3] 

 

Přeprava 

 „souhrn činností umoţňujících uskutečnění přemístění věcí a osob v čase“ [3] 

 

Nákladní přeprava 

 „souhrn činností, kterými se umoţňuje uskutečnění prostorového a časového 

přemístění věcí“ [3] 

 

Návěs 

 „přípojné vozidlo, u něhoţ část jeho celkové hmotnosti se přenáší na taţné vozidlo“ [1] 

 

Návěsová souprava 

 „souprava, skládající se z tahače a návěsu“ [1] 

 

Přepravce 

 „společné označení pro odesílatele a příjemce, případně osoby zastupující odesílatele 

nebo příjemce (např. zasílatel)“ [3] 

 

Odesílatel 

 „organizace, nebo osoba, jeţ uzavírá s dopravcem smlouvu o přepravě věci“ [1] 

 

Dopravce 

 „fyzická nebo právnická osoba organizující a provozující pohyb dopravních prostředků 

na dopravní cestě, v ţelezniční přepravě je dopravcem ţeleznice“ [1] 

 

Zásilka 

 „náklad podaný k přepravě společně s přepravní smlouvou. Rozeznáváme zásilky 

vozové, kusové, sdruţené, vojenské, sluţební a zaměstnanecké“ [3] 
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Přepravní smlouva 

 „závazné písemné ujednání mezi dopravcem a fyzickou nebo právnickou osobou o 

provedení přepravy osoby, případně věci“ [3] 

 

Přepravní doklad 

 „souhrnný název pro průvodní listiny, přepravní listiny a přílohy k přepravním 

listinám“ [3] 

 

Přepravní listina 

 „listina, kterou se uzavírá a na základě které se provádí přepravní smlouva (jízdenka, 

nákladní list)“ [3] 

 

„Přepravné 

„základní přepravně ekonomická kategorie zahrnující v nákladní přepravě dovozné a 

doplňující poplatky, v osobní přepravě jízdné a zvláštní tarifní úhrady, případně příplatky 

nebo přiráţky“ [3] 

Dovozné 

 „základní přepravně ekonomická kategorie zahrnující cenu za přepravu ze stanice 

odesílací do stanice určení a je stanovena tarifem nebo dohodou“ [3] 

 

Doplňující poplatek 

 „finanční úhrada za úkon uskutečněný dopravcem v zájmu přepravce“ [3] 
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2.1 Legislativní rámec při přepravě nebezpečných 

věcí silniční dopravou 

 

 Pro přepravu nebezpečných věcí v silniční přepravě na mezinárodním poli působnosti 

je potřeba uvést několik dohod, v jejichţ reţimu bude tato přeprava posléze realizována. 

 

 

2.1.1 Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí ADR 

 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR vznikla za 

účelem sníţení rizikovosti přepravy nebezpečných věcí v silniční přepravě sjednocením 

podmínek pro zařazování nebezpečných látek do jednotlivých tříd, poţadavků na jejich 

balení a značení, školení řidičů, technické poţadavky vozidel, povinné výbavy apod. 

Dohoda ADR definuje nebezpečné věci nebo předměty jejichţ přeprava je Dohodou ADR 

zakázána, nebo dovolena, pouze však za předpokladu splnění podmínek této dohody. 

Nebezpečné věci jsou vymezeny dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě jako 

takové, které svými vlastnostmi mohou v případě přepravy ohroţovat bezpečnost osob, 

majetku a ţivotního prostředí. Oficiální název této dohody je v jazyce francouzském 

Accord europeén au transport international des marchandises dangerous par route.  

 

 Dohoda ADR se mimo jiné skládá ze dvou technických příloh A a B. Kaţdý lichý rok 

je dohoda novelizována. Novelizace se provádí na základě sbliţování s ostatními druhy 

přepravy, a také na základě technického a technologického vývoje. Podkladem pro tvorbu 

těchto předpisů jsou vzorové předpisy tzv. „UN-Model Regulations, které zpracovává 

Výbor expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN [11]. 

 

Struktura příloh A a B dohody ADR a způsob vyhledávání informací 

 Pro orientaci v ADR je nutné znát systém vyhledávání informací, který je zaloţen na 

desetinném řazení. Přílohy A a B jsou rozděleny na devět částí, přičemţ přílohu A tvoří 

části 1 aţ 7 a přílohu B části 8 a 9. Jednotlivé části jsou dále rozděleny do kapitol a kaţdá 

kapitola má své oddíly a pododdíly. 
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Příloha A 

 Příloha A „Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ zařazuje jednotlivé 

látky a předměty podle jejich vlastností do 13 tříd, viz tabulka č. 1, a upravuje podmínky 

pro jejich balení a značení. Následně jsou v této příloze uvedeny stanovy pro vyplňování 

průvodních dokladů (nákladního listu). 

 

Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR 

 Nebezpečné věci jsou látky a předměty, jejichţ mezinárodní přepravu zakazují přílohy 

A, B, případně ji dovolují, a to jen pokud jsou splněny určité stanovené podmínky. Podle 

přílohy A je přesně stanoveno, pro které látky je přeprava zakázána a pro které látky je 

přeprava za určitých podmínek dovolena. 

 

Podle ADR jsou rozlišovány dvě základní skupiny tříd:  

 třídy výlučné 

 třídy volné 

 

Třídy výlučné 

 Jsou látky a předměty třídy 1 a 7, které jsou vyloučeny z přepravy. Povolení 

k přepravě mají pouze předměty, kterým byla udělena výjimka, a které jsou uvedeny 

v ADR. 

 

Třídy volné 

 Jsou takové látky a předměty, které je moţno na základě jejich vlastností přepravovat 

volně při splnění zvláštních opatření uvedených v ADR, tabulce 3.2 A Seznam 

nebezpečných věcí. Ostatní látky, které nejsou uvedené v Seznamu nebezpečných věcí, ale 

spadají svými vlastnostmi do uvedených tříd, je moţno přepravovat bez zvláštních opatření 

[11]. 

 

Tab. č. 1: Tabulka tříd nebezpečnosti 

Třída 

nebezpečnosti 
Druh látky Typ třídy 

1 Výbušné látky a předměty výlučná 

2 Plyny volná 

3 Hořlavé kapaliny volná 

4.1 Hořlavé tuhé látky  volná 
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4.2 Samozápalné látky volná 

4.3 Látky vyvíjející ve styku s vodou hořlavé plyny volná 

5.1 Látky podporující hoření Volná 

5.2 Organické peroxidy Volná 

6.1 Jedovaté látky Volná 

6.2 Infekční látky Volná 

7 Radioaktivní látky Výlučná 

8 Ţíravé látky Volná 

9 Jiné nebezpečné látky a předměty Volná 

          Zdroj: Dohoda ADR 

 

 Přiřazení nebezpečných věcí k příslušné třídě nebezpečnosti je výlučnou záleţitostí 

výrobce. Téţ pouţití správných obalů a jejich označení je záleţitostí výrobce, který 

nebezpečnou věc balí. 

 

Bližší rozdělení Částí Přílohy A 

Část 1 - Obsahuje všeobecná ustanovení, jako je rozsah předpisu, definice, měrné jednotky, 

výjimky a odchylky z předpisu a také přechodná ustanovení. Dále je zde uvedeno školení 

osob, které se účastní přepravy, povinnosti a postavení bezpečnostního poradce ADR, 

základní povinnosti účastníků přepravy, bezpečnostní poţadavky států, včetně řešení 

přeprav vysoce rizikových nebezpečných věcí a průjezdnost tunelů. 

Část 2 - Obsahuje klasifikaci nebezpečných věcí, stanovuje kritéria zařazení do 

jednotlivých tříd a tyto popisuje. 

Část 3 - Abecedně řazený soupis nebezpečných věcí dle UN čísel a také zvláštní 

ustanovení a řešení pro přepravu omezeného mnoţství. 

Část 4 - Řeší pouţití obalů, velkých obalů, IBC a cisteren 

Část 5 - Označování kusů, kontejnerů a dopravních jednotek. Obsah průvodních dokladů. 

Část 6 - Obsahuje poţadavky na konstrukci, označování a zkoušení obalů, IBC, velkých 

obalů, cisteren a kontejnerů. 

Část 7 - Podmínky týkající se nakládky, přepravy, vykládky a manipulace. 

 

Příloha B 

 Provádí úpravu přepravních podmínek a potřebných technických poţadavků, 

kladených na vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí. 
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Bližší rozdělení Částí Přílohy B 

Část 8 - Obsahuje všechny poţadavky kladené na osádku vozidel, povinnou výbavu, 

provoz a průvodní doklady, včetně průjezdů tunelů. 

Část 9 - Zde jsou zahrnuty poţadavky na konstrukci a schvalovaní vozidel a poţadavky, 

týkající se zvláštních průvodních dokladů pro některé typy vozidel. 

 

Územní platnost ADR 

 ADR je dohodou mezi státy a neexistuje tudíţ ţádný nadnárodní orgán, který by mohl 

vynucovat její dodrţování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny smluvními stranami 

ADR a nedodrţení jejích ustanovení můţe vyústit v uloţení sankce národními orgány 

podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Polsko a ČR jsou státy na této dohodě 

zúčastněné, přeprava kyseliny fosforečné je tedy touto dohodou řízena [11]. 

 

2.1.2 Úmluva o mezinárodní silniční přepravě zboží CMR 

 

 Úmluva se vztahuje na smlouvy o přepravě zásilek za úplatu silničními vozidly, 

jestliţe místo převzetí a místo dodání zásilky leţí ve dvou různých státech, z nichţ alespoň 

jeden je smluvním státem této úmluvy. 

 

 Kaţdá smlouva o přepravě podléhající CMR má být potvrzena vyhotovením 

nákladního listu CMR, který je dokladem o obsahu přepravní smlouvy a jejím uzavření, a 

zároveň o převzetí zásilky dopravcem. Odesílatel je povinen předat dopravci doklady 

potřebné k celnímu projednání zásilky. Pokud jsou tyto doklady nesprávné a neúplné, je 

odesilatel povinen dopravci uhradit vzniklé škody. Dále je odpovědný za obal zásilky a za 

škody způsobené na dopravních prostředcích i jiných zásilkách v důsledku vadného obalu. 

Odesílatel má moţnost změn dopravních dispozic pouze tehdy, jsou-li tyto změny pro 

dopravce uskutečnitelné. Za poškození, zničení či ztrátu zásilky odpovídá dopravce od 

chvíle jejího převzetí aţ do chvíle jejího vydání, a stejně tak odpovídá za překročenou 

dodací lhůtu. 

 

 Protokol k Úmluvě CMR stanovuje maximální náhradovou povinnost dopravce za 

zásilku, jako násobek jednotky zvláštního práva čerpání a počtu kilogramů hrubé váhy 
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zásilky. Jednotka zvláštních práv čerpání je zveřejňována v kurzovním lístku příslušné 

cedulové banky. Pro mezinárodní silniční přepravu je stanoven konstantní koeficient 8,33 

na jednotku zvláštního práva čerpání [5]. 

 

Nákladní list CMR 

 Nákladní list CMR je věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy a 

je nositelem informací o účastnících přepravy (odesílatel, příjemce, přepravce) a dále o 

samotné zásilce. Základní význam nákladního listu spočívá v jeho důkazní hodnotě. 

 

 Nákladní list CMR se vystavuje minimálně ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení 

je spolu se zboţím předáno příjemci, druhé si ponechá přepravce a třetí zašle dopravce 

spolu s fakturou za přepravu odesílateli. 

 

Předepsané údaje, které musí nákladní list CMR obsahovat: 

a) „místo a datum vystavení, 

b) jméno a adresu odesílatele, 

c) jméno a adresu dopravce, 

d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení, 

e) jméno a adresu příjemce, 

f) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druhu obalu, u věcí nebezpečné 

povahy jejich obecně uznávané označení, 

g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla, 

h) hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené mnoţství zboţí, 

i) náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje 

vznikající od okamţiku uzavření smlouvy aţ do vydání zásilky), 

j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání, 

k) údaje o tom, ţe přeprava i přes jakoukoli opačnou doloţku podléhá ustanovení 

Úmluvy CMR“[4]. 
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2.1.3 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v 

mezinárodní silniční dopravě AETR 

 

 Tato dohoda se týká především autodopravců a jiných dopravců, kteří provozují 

mezinárodní silniční dopravu. Týká se také operátorů kombinované přepravy. Dohoda 

stanovuje přísná kritéria, která jsou přesně vyčleněna, a která se týkají doby odpočinku 

a doby řízení. Dle dohody musí mít řidič pravidelný odpočinek v průběhu 24 hodin 

nejméně jedenáct hodin, za sebou jdoucích. Tento odpočinek můţe být nanejvýš třikrát 

týdně zkrácen minimálně na devět hodin s podmínkou, ţe doba odpočinku bude nahrazena 

do konce následujícího týdne. Ve dnech, kdy odpočinek není krácen, je moţné jej čerpat ve 

třech, nebo dvou oddělených částech. Jedna tato část musí trvat minimálně 8 hodin, 

následujících po sobě. Pokud je čerpání rozdělené, doba odpočinku se prodlouţí z jedenácti 

na dvanáct hodin. Délka přestávky řidiče je stanovena na 45 minut po kaţdých čtyři a půl 

hodinách řízení, pokud se nerozhodne, ţe vykoná dobu odpočinku. Tuto přestávku můţe 

řidič čerpat také průběţně po patnácti minutách. Během přestávky řidič nevykonává a 

nesmí vykonávat ţádné činnosti, které by souvisely s řízením vozidla. Přestávky do 

odpočinku nejsou započítány. Týdenní doba odpočinku řidiče je stanovena na minimálně 

45 po sobě jdoucích hodin. Je moţno provádět i kratší dobu odpočinku aţ na 24 po sobě 

jdoucích hodin, pokud je dodrţena podmínka, ţe na kaţdé zkrácení připadá odpovídající 

doba odpočinku, která je vybraná vcelku ještě před koncem třetího týdne, který bude 

následovat po týdnu, kdy došlo ke zkrácení minimální 45 hodinové doby povinného 

odpočinku. Je dovoleno, aby se řidič odchýlil v nezbytných případech, kdy je potřeba dojet 

vhodné místo, na němţ lze vykonat zastávku. Nesmí však být ohroţena touto odchylkou 

ohroţena bezpečnost osob, nákladu ani silničního provozu. Doba trvání odpočinku osádky 

vozidla mezinárodní silniční dopravy je evidována kontrolními přístroji, které jsou 

instalovány ve vozidlech a jsou registrovány na území příslušného členského státu dohody. 

Zařízení do vozidel instaluje zaměstnavatel [1]. 
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2.1.4 Zákon č. 475/2001 Sb. o pracovní době zaměstnanců 

v dopravě 

 

 Zákon platný od 29. dubna 2001, dle usnesení Parlamentu České republiky, který 

upravuje dle zákoníku práce pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě na 

území České republiky. Týká se zaměstnanců, jejichţ pracovní doba je nerovnoměrně 

rozvrţena a jejichţ zaměstnavatelem je dopravce nebo správce pozemních komunikací 

nebo provozovatel dopravní infrastruktury podle zvláštních právních předpisů. 

 

 Mimo jiné se uvedený zákon vztahuje i na členy osádky nákladního automobilu a 

autobusu ve vnitrostátní přepravě [13]. 

 

 

2.2 Legislativní rámec při přepravě nebezpečných 

věcí železniční dopravou 

 

 Stejně jako v případě silniční přepravy, i v případě ţeleznice existují určité dohody, 

které upravují otázky přepravy nebezpečných věcí za účelem vyšší bezpečnosti dráţního 

provozu. Součástí kaţdé z těchto dohod je řada rozsáhlých předpisů, z nichţ byly vybrány 

pouze ty, které se svou podstatou týkají účelu této práce. 

 

 

2.2.1 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF 

 

 „Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě (Convention relativ  aux Transports 

Internationaux Ferrovaires- zkráceně COTIF) je základní mezinárodní úmluvou v oblasti 

organizace přepravního provozu ţeleznic. Svou povahou je rovněţ zakládacím statusem 

Mezinárodní organizace pro mezinárodní ţelezniční přepravu (OTIF), jejímţ posláním je 

vytvořit jednotný právní řád pro přepravu cestujících, zavazadel a zboţí v přímé 

mezinárodní přepravě po ţeleznicích mezi členskými státy, jakoţ i usnadnit provádění a 

další rozvoj společného právního řádu“ [12]. 
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 Podmínky v tomto přepravním řádu mohou být rovněţ pouţity v přímých 

mezinárodních přepravách prováděných po pozemních, mořských a vnitrozemských 

říčních linkách. 

 

 Úmluva COTIF se skládá z vlastního textu úmluvy, Protokolu o výsadách a imunitách 

Mezivládní organizace pro mezinárodní ţelezniční přepravu OTIF, a sedmi přípojků, mezi 

něţ patří mimo jiné i Přípojek B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní 

ţelezniční přepravě zboţí CIM a Přípojek C - Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu 

nebezpečných věcí RID [12]. 

 

 

2.2.2 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě zboží CIM 

 

 Jedná se o jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní přepravě zboţí, 

kterým je věnován přípojek B Úmluvy COTIF. Přípojek B se rozčleňuje do šesti oddílů, na 

které navazují čtyři přílohy.  

 

Oddíl I 

 U jednotných právních předpisů stanovuje rozsah jejich platnosti pro smlouvu o 

mezinárodní ţelezniční přepravě zboţí, které jsou platné pro veškeré zásilky zboţí. Tyto 

zásilky jsou k přepravě podány s přímým nákladním listem, který je vystaven pro 

přepravní cestu procházející po území nejméně dvou států, které jsou současně účastníky 

Úmluvy COTIF. Úmluva CIM se nevztahuje k zásilkám, jejichţ přeprava se uskutečňuje 

na území jednoho státu. Dále jsou v tomto oddílu stanoveny látky a předměty vyloučené 

z přepravy, taxativní vymezení zásilek, pro jejichţ uskutečnění přepravy je třeba dodrţení 

stanovených podmínek, coţ se týká zejména RID, zásilek zemřelých osob, nadrozměrných 

zásilek apod. Oddíl dále obsahuje ustanovení o tarifech, aplikaci vnitrostátních přepravních 

předpisů pro mezinárodní přepravu a další ustanovení.  

 

Oddíl II 

 Ve druhém oddílu jsou uvedena pravidla týkající se přepravních smluv. Uzavření 

přepravní smlouvy se uskuteční, pokud odesílací ţeleznice příjme zboţí k přepravě. Pokud 

tak učiní, potvrdí razítkem nákladní list, popřípadě další průvodní listiny, které souvisejí 
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s daným zboţím, a které doprovázejí toto zboţí po celou dobu přepravy. Podmínkou pro 

přijetí nákladního listu je jeho správné vyplnění. Ţeleznice stanoví vzor nákladního listu, 

včetně druhopisu, který odevzdá odesilateli. Platí, ţe nákladní list musí být vytištěn ve 

dvou nebo třech jazycích, přičemţ jeden z jazyků musí být jazykem, dopravcem 

pouţívaným [7]. 

 

Mezinárodní list pro dohodu CIM 

 Přepravní doklad musí být vyplněn v jednom nebo ve více jazycích. Můţe být ve 

francouzském, německém nebo anglickém jazyce, pokud státy na přepravě zúčastněné, 

měly jiná ujednání dohody [1]. 

 

Nákladní list CIM se skládá z těchto pěti dílů: 

Díl 1 – Prvopis nákladního listu- během přepravy zásilky tuto doprovází, a poté se 

vydává příjemci ve stanici určení. Příjemci má slouţit k případné moţnosti uplatnění práva 

z přepravní smlouvy. 

 

Díl 2 – karta- Je to odúčtovací listina, která obsahuje všechny výdaje vzniklé během 

přepravy zásilky, kterou po celou dobu přepravy doprovází. Ukládá se u ţeleznice, jíţ patří 

stanice určení. 

 

Díl 3 – návěstní a odběrný list- Tento dokument doprovází zásilku po celou dobu její 

přepravy aţ do stanice určení, kde zůstává uloţen. Příjemce v něm potvrdí převzetí vozové 

zásilky. 

 

Díl 4 – druhopis nákladního listu- Vydává se odesílateli ve stanici odesílací. Odesílateli 

slouţí k uplatnění práva z přepravní smlouvy, zvláště pokud dojde ke změnám této 

smlouvy. 

 

Díl 5 – účetní list- Dokument, který zůstává k dispozici v stanici odesílací. [3]. 

 

Nákladní list 

 Všechny údaje uvedené v tomto dokladu musí být dobře čitelné, s tím ţe umístění a 

pořadí předepsaných údajů je moţno provést libovolně, kromě a) – d), které musejí zůstat 

v tomto pořadí [7]. 
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Předepsané údaje, které musí přepravní doklad obsahovat: 

a) UN číslo,  

b) oficiální název pro přepravu dané nebezpečné věci, 

c) výjimky pro látky a předměty třídy 1, 7, a pro látky a předměty jiných tříd, 

d) obalovou skupinu, tam kde je tak stanoveno, 

e) počet a popis kusů,  

f) celkové mnoţství kaţdé poloţky nebezpečných věcí, které je označeno různým UN 

číslem, oficiálním názvem pro přepravu, nebo obalovou skupinou (objem, celková 

hmotnost - brutto, čistá hmotnost - netto), 

g) jméno a adresu odesílatele, 

h) jméno a adresu příjemce, 

i) prohlášení, pokud to vyţaduje případná zvláštní dohoda, 

j) pokud je to předepsáno, uvádí se před UN číslo identifikační číslo nebezpečnosti.  

 

 Ustanovení v oddílu II dále opravňuje odesílatele pro předepsání přepravní cesty, po 

které se bude zásilka přepravovat, včetně označení stanic, ve kterých se budou provádět 

celní formality aj. Rovněţ je oprávněn označit tarify, které mají být pouţity. Dále 

odesílatel odpovídá za korektnost údajů uvedených v nákladním listu, a také dalších listin 

potřebných pro plnění formalit předepisovaných orgány státní správy. Poslední částí oddílu 

II jsou ustanovení o dodacích lhůtách zásilky [1]. 

 

Oddíl III 

 Ve třetím oddílu je obsaţena problematika změn přepravních smluv, čímţ se rozumí 

např. prodlouţení dodání zásilky, nebo její zadrţení během přepravy aj. Dále jsou zde 

uvedeny podmínky, kdy ke změnám přepravních smluv můţe dojít. V další části tohoto 

oddílu jsou řešeny překáţky, které mohou nastat během přepravy a následné povinnosti 

z toho plynoucí pro jednotlivé účastníky přepravního řetězce. 

 

Oddíl IV 

 Čtvrtý oddíl se zabývá právní problematikou. Určuje odpovědnost ţeleznice v případě 

ztráty zásilky apod. 

 

 

 



15 

 

Oddíl V 

 V pátém oddílu jsou uvedeny postupy, podle kterých se postupuje při reklamacích a 

uplatňování nároků za škody s přepravou související. 

 

Oddíl VI 

 V šestém oddílu je řešeno finanční vypořádání mezi ţeleznicemi, které se účastnily na 

přepravě. Ţeleznice odesílací odpovídá za dovozné a další výdaje, které nebyly vybrány od 

odesílatele. V případě vydání zboţí příjemci odpovídá ţeleznice určení za nevybrané 

přepravné a další pohledávky, určené přepravní smlouvou. V šestém oddílu jsou dále 

stanoveny postihy a jejich rozdělení mezi zúčastněnými ţeleznicemi, v případě, ţe je zboţí 

poškozeno při přepravě, nebo při překročení přepravní lhůty apod. 

 

Oddíl VII 

 V sedmém oddílu jsou uvedena zvláštní ustanovení, např. odchylky od plateb 

z různých důvodů [1]. 

 

 

2.2.3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí RID  

 

 Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) platí na území 

České republiky na základě vyhlášky č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní ţelezniční 

přepravě (COTIF) pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí a na základě nařízení 

vlády č.1/2000 o přepravním řádu pro veřejnou dopravu i pro vnitrostátní dopravu. Obecně 

lze říci, ţe řád RID stanovuje podmínky pro ţelezniční přepravu nebezpečných věcí. Řád 

RID mimo jiné předepisuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných věcí, metody balení, 

označování obalů, pravidla pro nakládku a manipulaci, pravidla pro přepravu, poţadavky 

na schvalování a konstrukci obalů a poţadavky na konstrukci, schvalování a zkoušení 

ţelezničních vozů a označování vozů. V neposlední řadě stanoví řád RID minimální 

poţadavky na školení osob zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi 

a bezpečnostních poradců [7]. 
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Struktura způsob vyhledání informací v řádu RID 

 Řád RID je dělen do 7 částí, kde kaţdá část se dělí do kapitol a kapitoly dále do oddílů 

a pododdílů atd. Pro orientaci v RID je pouţit systém vyhledávání informací, který je 

obdobně jako ADR zaloţen na desetinném řazení [7]. 

Klasifikace nebezpečných věcí dle RID 

 „Za nebezpečné věci jsou povaţovány látky a předměty, jejichţ přeprava je zakázána 

nebo povolena pouze při splnění přísných podmínek a opatření. Jedná se o věci, které při 

přepravě nebo uloţení mohou způsobit výbuch, poţár, poškození ţelezničních vozů, 

dráţních zařízení nebo jiných věcí, úrazy, otravy, popálení nebo onemocnění osob nebo 

zvířat“[3]. 

 

Podle RID jsou také rozlišovány dvě základní skupiny tříd:  

 třídy výlučné 

 třídy volné 

 

Třídy výlučné 

 Jsou látky a předměty třídy 1 a 7, které jsou vyloučeny z přepravy. Povolení 

k přepravě mají pouze předměty, kterým byla udělena výjimka, a které jsou uvedeny v RID. 

 

Třídy volné 

 Jsou takové látky a předměty, které je moţno na základě jejich vlastností přepravovat 

volně při splnění zvláštních opatření uvedených v RID tabulce 3.2 A Seznam nebezpečných 

věcí. Ostatní látky, které nejsou uvedené v Seznamu nebezpečných věcí, ale spadají svými 

vlastnostmi do uvedených tříd, je moţno přepravovat bez zvláštních opatření [3]. 

 

Kategorizace nebezpečných látek 

 Řád RID rozděluje nebezpečné látky podle jejich vlastností do 13 tříd nebezpečnosti 

analogicky jako dohoda ADR, viz tabulka č. 1: Tabulka tříd nebezpečnosti v kapitole 2.1.1 

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 
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3 Klasifikace přepravované látky 

 

 Kyselina fosforečná je jednou ze základních komodit chemického průmyslu. Vyrábí se 

z přírodních fosfátů buď tzv. mokrou cestou, tzn. rozkladem fosfátové rudy minerálními 

kyselinami, nejčastěji kyselinou sírovou, nebo tzv. termickým postupem vycházejícím 

z elementárního fosforu. Produkty obou výrobních postupů se liší čistotou. Mokrá kyselina, 

jinak téţ nazývaná extrakční, je určena pro technické účely, především pro výrobu hnojiv. 

Termická kyselina je čistější a je určena pro velké spektrum technických aplikací jako 

například do ţáruvzdorných hmot, při povrchových úpravách kovů atd. Po dočištění na 

potravinářskou kvalitu se uplatňuje v potravinářském průmyslu buď přímo, anebo ve formě 

solí - potravinářských aditiv. Čistější druhy této kyseliny se pouţívají v elektronice při 

výrobě LCD obrazovek a nejčistší druh při výrobě mikroprocesorů. Kromě přímých 

aplikací je kyselina fosforečná významným polotovarem pro další chemické výroby [10]. 

 

 

3.1 Chemické vlastnosti kyseliny fosforečné 

 

 Kyselina fosforečná je středně silná minerální kyselina a jako taková je klasifikována 

jako látka ţíravá. Chemický vzorec kyseliny fosforečné je H3PO4. V porovnání s dalšími 

základními kyselinami – kyselinou sírovou, dusičnou a solnou se jedná o látku méně 

agresivní, avšak při volbě materiálu nádob, potrubí, čerpadel a dalšího zařízení je potřeba 

brát v úvahu její specifické korozní působení. Z kovových materiálů vyhovuje pouze 

legovaná chrom-niklová ocel stabilizovaná molybdenem tř. 17348 a vyšší, z nekovových 

materiálů sklo, smalt a z plastů polypropylen, příp. vysokohustotní polyethylen [10]. 

 

 

3.2 Přepravní klasifikace kyseliny fosforečné 

 

 Kyselina fosforečná se zpravidla přepravuje jako roztok o koncentraci 75 – 85 %.  

V tomto koncentračním rozmezí je klasifikována podle evropské chemické legislativy 

REACH (nařízení ES 1906/2006) a prováděcího nařízení CLP (EC 1272/2008) jako látka 
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ţíravá na kůţi kategorie 1B, s povinnou větou charakterizující riziko (hazard statement) 

H314 – Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

 

 Pro označení látky v obalech musí být pouţit piktogram CLP05 (zkumavka s 

ţíravinou), viz obr. č. 1. 

 

Zdroj: Firemní dokumentace odesílatele X 

Obr. č. 1: Piktogram CLP05 (zkumavka se ţíravinou) 

 

Signální slovo „Nebezpečí“, výše uvedená H-věta a pokyny pro bezpečné zacházení,  

tzv. P-věty (precautionary statements): 

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte vodou. 

P280 - Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

a kombinované věty  

P 301+330+331 - PŘI POŢITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P 305+351+338 - PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. 

P 303+361+353 – PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

oděvu okamţitě svlékněte. 

Opláchněte kůţi vodou/osprchujte [10]. 

 

3.2.1 Přepravní klasifikace kyseliny fosforečné dle ADR 

 

 Podle ADR je kyselina zařazena v části 3 v Seznamu nebezpečného zboţí následovně: 

UN číslo: 1805 

Pojmenování a popis: KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK 

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION 



19 

 

Třída: 8- Látky ţíravé 

Klasifikační kód: C1- anorganické látky, kapalné. 

Obalová skupina: Obalová skupina III- látky slabě ţíravé. 

 

Omezená množství:  

 Kód LQ7 značí: povoleno nejvyšší čisté mnoţství pro vnitřní obaly uloţené na 

podloţkách se smršťovací nebo průtaţnou fólií 5 litrů na  vnitřní obal. Pokud je produkt 

zabalen dle příslušného ustanovení, je vyjmut z dalších podmínek dohody ADR a řádu RID. 

 

 Pro skupinový obal je povoleno nejvyšší čisté mnoţství 5 litrů a to na vnitřní obal, 

maximální váha kusu 30 kg.  

 

Vyňatá množství:  

 Pro kód E1 je dovoleno nejvyšší čisté mnoţství na vnitřní obal 30ml a na vnější obal je 

dovoleno 1000 ml dané látky. 

 

Pokyny pro balení:  

 V našem případě mohou být pro balení pouţity obaly s alfanumerickými kódy P001, 

IBC03, LP01, R01. Bliţší specifikace obalů je uvedena v ADR, tabulce 4.1.4.1 Pokyny 

pro balení týkající se pouţití obalů (s výjimkou IBC a velkých obalů). 

 

Ustanovení o společném balení:  

 Kód MP19, uvedený v tabulce, vypovídá o tom, ţe zboţí můţe být baleno ve 

skupinovém pododdílu za podmínky, ţe mnoţství nebude vyšší neţ 5 litrů na vnitřní obal.  

 

Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky: 

 Pro kyselinu fosforečnou je uveden pokyn pro přemístitelné cisterny T4, který udává 

tyto informace o cisterně: 

 

 nejniţší zkušební tlak: 2,65 bar 

 minimální tloušťka nádrţe 6 mm v referenční oceli pro průměr cisterny větší neţ 

1,8 m 

 poţadavky na zařízení pro vyrovnávání tlaku: normální, coţ znamená, ţe cisterna 

musí mít kaţdou komoru vybavenu zařízením pro vyrovnávání tlaku 
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 poţadavky na spodní výpusť udávají, ţe kaţdý vývod spodního vyprazdňování 

musí být vybaven třemi v sérii uspořádanými a vzájemně nezávislými uzavíracími 

zařízeními se schválenou konstrukcí  

 

Zvláštní ustanovení pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky: 

TP1- Udává, ţe nesmí být překročen nejvyšší stupeň plnění stanovený pro všeobecné 

pouţití.  

 Pro účel této práce nebude výpočet stupně plnění počítán, neboť je přednastaven na 

plnícím zařízení.  

 

Kód cisterny: L4BN 

Části tohoto kódu mají tento význam:  

1. Druh cisterny:  L - cisterna pro látky v kapalném stavu 

2. Výpočtový tlak:  4 - nejniţší výpočtový tlak v barech 

3. Otvory: B - cisterna se spodními plnícími nebo vyprazdňovacími otvory 

 se třemi uzávěry 

4. Pojistné ventily: N - cisterna bez odvětrávacího systému, která není hermeticky 

 uzavřena 

 

Přepravní kategorie: 

E - Kód omezení, který udává, ţe pro danou přepravu platí omezení průjezdu některých 

tunelů. 

 

Identifikační číslo nebezpečnosti:  

80- Udává, ţe jde o ţíravou, nebo slabě ţíravou látku [11]. 

 

3.2.2 Přepravní klasifikace kyseliny fosforečné dle RID 

 

 Podle RID zařazení látky probíhá podle části 2, v části 3 jsou určeny podmínky 

přepravy. Jinak je zařazení látky velmi analogické jako u ADR, tedy UN 1805, ve třídě 8 

atd. 

Přepravní kategorie: 

 RID neuvádí kód omezení pro tunely jako je tomu u ADR. 
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Spěšnina: 

CE 8 - značí, ţe jeden kus jako spěšnina nesmí obsahovat více jak 12 l látky. 

 

 Kromě těchto dvou odlišných údajů je dopravní klasifikace roztoku kyseliny 

fosforečné identická s ADR [7]. 

 

 

3.3 Prvky označení nebezpečného nákladu 

 

 Při přepravě nebezpečných věcí platí, ţe zásilky podléhající zvláštním přepravním 

opatřením je třeba předepsaným způsobem označit. Osoba, která odpovídá za správné 

pojmenování a označení je odesilatel. Povinností odesilatele je znát charakter látek nebo 

předmětů, které předává k přepravě. Stupeň nebezpečí je označen tabulemi předepsaných 

rozměrů, kterým se říká bezpečnostní značky [7]. 

 

 

3.3.1 Bezpečnostní značky 

 

 Bezpečnostní značky (nálepky k označení nebezpečí) informují o druhu nebezpečí. Při 

silniční i ţelezniční přepravě nebezpečných věcí se uţívají bezpečnostní značky stejných 

vzorů. Značky mohou být opatřeny UN číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o 

nebezpečí. V tabulce 3.2 A ve sloupci č. 5 ADR i RID je u kaţdé látky uvedeno, kterými 

značkami látky musí být označené. Velké bezpečnostní značky mají tvar čtverce 

postaveného na vrcholu pod úhlem 45 °, musí mít velikost nejméně 250 mm x 250 mm a 

čáru, která má tutéţ barvu jako symbol, s paralelním odstupem čáry probíhající 12,5 mm 

od okraje značky. Kromě symbolů se na bezpečnostních značkách v dolním rohu udává 

číslo třídy nebo skupiny tříd. Tyto značky musí být umístěny na vnější povrch pouţité 

přepravní jednotky. Příklady bezpečnostních značek jsou vyobrazeny viz obr. č. 2 [7].  

 

 U silniční přepravy se označují dopravní jednotky bezpečnostní značkou umístěnou 

z obou podélných stran a na zadní čelo. U ţelezniční přepravy se umísťují na obou 
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podélných stranách cisternového vozu. Velké bezpečnostní značky, které se nevztahují na 

přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty [11]. 

 

Zdroj: Firemní dokumentace odesílatele X 

Obr. č. 2: Příklady bezpečnostních značek 

 

 

3.3.2 Oranžové výstražné tabulky 

 

 Při silniční i ţelezniční přepravě nebezpečných věcí se dále uţívají výstraţné tabulky 

oranţové barvy s černým okrajem. Minimální rozměry tabulek jsou podle RID i ADR 

stanoveny shodně na 400 x 300 mm, přičemţ podklad tabule je podle obou dohod rovněţ 

stejné barvy, oranţový, čáry a číslice mají barvu černou, přičemţ minimální výška číslic je 

100 mm a nejmenší moţná šířka číslic a čar je stanovena na 15 mm. Celá tabule je 

horizontálně rozdělena na dvě části. Je důleţité, aby identifikační číslo zůstalo čitelné i po 

15 minutách přímého působení ohně [7]. 

 

Identifikační číslo nebezpečnosti 

 Číslo uvedené v horní polovině se nazývá Identifikační číslo nebezpečnosti a slouţí 

k označení nebezpečí, které můţe vzniknout, v případě úniku nebezpečné látky. Dále 

poslouţí k tomu, aby bylo při takové nehodě, pokud by k ní z nějakého důvodu došlo, co 

nejrychleji moţno identifikovat o jakou nebezpečnou látku se jedná, a mohl být stanoven 

správný postup pro likvidaci dané havárie či nehody. Identifikační číslo nebezpečnosti 

látek tříd 2 aţ 9 se skládá ze dvou nebo tří číslic, které určují druh nebezpečí. Zdvojení 

číslice znamená zintenzivnění příslušného druhu nebezpečí. Stačí-li k označení nebezpečí 

látky pouze jedna číslice, doplní se číslice na druhém místě nulou. Pokud se v tabulce 

nachází před identifikačním číslem nebezpečnosti písmeno X, znamená to, ţe látka 

nebezpečně reaguje s vodou. Význam identifikačních čísel nebezpečnosti je uveden v tab. 

č. 2 [3]. 
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Tab. č. 2: Význam identifikačních čísel nebezpečnosti 

Číslo Význam 

2 Únik plynu tlakem, nebo chemickou reakcí 

3 
Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo 

kapalin schopných samoohřevu 

4 
Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek 

schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Ţíravost 

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 

                    Zdroj: Dohoda ADR, Řád RID  

 

UN Kód – Identifikační číslo látky 

 V dolní polovině oranţové výstraţné tabulky je uveden tzv. UN kód, coţ je 

identifikační číslo nebezpečné látky viz obr. č.3 [3]. 

 

Identifikační číslo 

nebezpečnosti→ 

UN kód→ 

Zdroj: Firemní dokumentace odesílatele X 

Obr. č. 3: Oranţová výstraţná tabulka 

 

Význam číslic: 80 - ţíravá nebo slabě ţíravá látka 

    1805 - Kyselina fosforečná 
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4 Výběr dopravního prostředku a tras 

 

 Pro přepravu nebezpečných látek musí dopravní prostředek splňovat řadu kritérií, mezi 

něţ patří podmínky o provozu silničních vozidel, specifické technické poţadavky na 

konstrukci a provedení vozidel, vybavení vozidel a jejich příslušenství. Vozidlo získá 

homologaci pro přepravu nebezpečných látek na základě úspěšně splněné technické 

kontroly pro přepravu nebezpečných věcí. Doklad o schválené homologaci se nazývá 

Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí, a je platné v délce 

jednoho roku. Schválené vozidlo musí být označeno mezinárodní schvalovací značkou 

na dobře přístupném a snadno viditelném místě poblíţ výrobního štítku vozidla [7], [11]. 

 

Značka obsahuje následující údaje: 

 ADR nebo RID a číslo země 

 číslo schválení 

 symbol udávající schválený typ  

 

 

4.1 Výběr silničního dopravního prostředku 

 

 V této části práce bude vybráno silniční vozidlo pro přepravu nebezpečných látek, 

které splňuje označení kategorie AT dle ADR tabulky 3.2 A, sloupec č. 14, v němţ je pro 

kyselinu fosforečnou tento kód uveden. Vozidla kategorie AT jsou vozidla určená pro 

přepravu nebezpečných věcí v cisternových kontejnerech a snímatelných, nebo 

nesnímatelných cisternách [11]. 

 

Technická specifikace vozidla kategorie AT  

Elektrické příslušenství 

 Veškeré elektrické vedení na vozidle musí být dostatečně dimenzováno, aby 

nedocházelo k jeho přehřátí a opatřeno dostatečnou izolací. Obvody musejí být chráněny 

pojistkami, nebo automatickými jističi. 
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Antiblokovací brzdový systém ABS 

 Na vozidle typu AT musí být nainstalován antiblokovací brzdový systém se 

speciálními parametry. Můţe jít o kombinaci více zařízení, které jsou na sobě navzájem 

nezávislé. Pokud by došlo k selhání ABS, musejí se všechny tyto systémy samočinně 

vypnout. 

 

Zpomalovací brzdový systém 

 Systém slouţící k ustálení rychlosti jízdy soupravy nebo vozidla v případě dlouhého 

klesání bez pouţití provozní, nouzové nebo parkovací brzdy. Účinnost zpomalovacího 

brzdového systému musí být řízena ABS, tak aby nemohlo dojít k zablokování brzděných 

náprav zpomalovacím brzdným systémem při rychlosti vyšší neţ 15 km/h. 

 

 Mezi další povinnou výbavu vozidla kategorie AT patří omezovač rychlosti a topení 

s vnitřním spalováním [11]. 

 

 

4.1.1 Výběr silniční cisterny 

 

 Byla vybrána jednokomorová návěsová silniční cisterna výrobce LAG typu L4BH, 

která odpovídá předepsané technické specifikaci vozidel typu AT. Tato cisterna má vnitřní 

objem 30 000 l, je konstruována se třemi vlnolamy a obsahuje vnitřní pogumování nádrţe. 

Dále je cisterna vybavena antiblokovacím brzdovým systémem. Při volbě silniční cisterny 

bylo osloveno několik dopravců na území České republiky, kteří mají ve svém vozovém 

parku cisternu tohoto typu. Konečné rozhodnutí padlo na dopravce ASD Truck s.r.o., 

jelikoţ se podle vyjádření odesílatele jiţ v minulosti osvědčil seriózním jednáním a 

výhodnou cenou za přepravu. Mezi další přednosti této volby patří i skutečnost, ţe se sídlo 

tohoto dopravce nachází v blízkosti podniku, v Milíčovicích u Znojma [8]. 

 

 Ve vozovém parku dopravce ASD jsou celkem tři cisterny tohoto typu. Z uvedených 

tří cisteren byla na základě doporučení dopravce vybrána ta, která se pouţívá výhradně pro 

přepravu kyseliny fosforečné, na rozdíl od ostatních dvou, které se kromě tohoto vyuţití 

pouţívají také pro přepravu lepidel a pryskyřic. Silniční cisterna viz obrázek č. 4. Hlavní 

technické údaje silniční cisterny jsou uvedeny v tab. č. 3. 
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Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 4: Cisternový návěs typu L4BH 

 

Tab. č. 3: Technické údaje silniční cisterny 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výrobce, země původu LAG Trailer N.V.,Bree, Belgie 

Typ O-3-39 T 

Druh vozidla Cisternový návěs 

Druh nádrţe Ocelová, nesnímatelná, cylindrického průřezu, 

izolovaná (vnitřní pogumování) 

Kód cisterny L4BH 

Rok výroby 2007 

Výrobní číslo 32733 

SPZ vozidla 4B1 7244 

Objem nádrţe 30 000 l 

Pracovní přetlak 266 kPa 

Zkušební přetlak 400 kPa 

Počet komor 1 

Vlnolamy 3 x 

Antiblokovací brzdový systém  ANO 

Počet náprav 3 

Pohotovostní hmotnost 7 300 kg 

Největší technicky povolená hmotnost 36 000 kg 

Největší technicky povolená hmotnost 

na nápravu dle kategorie vozidla 

N1:12000kg, N2:8000 kg, N3:8000 kg, N4:8000kg 

Maximální rychlost 90 km/h 

 Zdroj: Technický průkaz vozidla 
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4.1.2 Výběr tahače návěsů 

 

 Byl vybrán tahač návěsů Scania, typ R470 na kterém byla provedena přestavba dle 

ADR v předepsaném rozsahu dle vozidel kategorie AT. Vozidlo disponuje antiblokovacím 

brzdovým systémem, omezovačem rychlosti a dalšími náleţitostmi pro přepravu 

nebezpečných látek, jak to předepisuje ADR. Vozidlo je ve vlastnictví téhoţ dopravce 

(ASD Truck s.r.o.), který toto vozidlo provozuje výhradně pro přepravu v reţimu ADR, na 

nějţ je specializováno viz obrázek č. 5. Hlavní technické údaje tahače návěsu jsou uvedeny 

v tab. č. 4.  

 

Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 5: Tahač návěsů Scania R 470 s návěsem 

 

Tab. č. 4: Technické údaje tahače návěsů 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výrobce, země původu Scania NEDERLAND B.V, ZWOLLE, Holandsko  

Tovární značka, typ Scania, R 470 LA4X2 

Druh vozidla Nákladní automobil, tahač návěsů 

Kategorie vozidla N3 

Rok výroby 2006 

SPZ Vozidla 3B9 2319 

Zdvihový objem 11 705 cm3 

Antiblokovací brzdový systém ANO 

Počet náprav 2 

Provozní hmotnost 8 200 kg 

Největší technicky povolená hmotnost  18 000 kg 

Největší povolená hmotnost jízdní 

soupravy 

42 000 kg 

Největší rychlost 85km/h s omezovačem 

Zvláštní výbava Provedena přestavba na ADR, typu AT 

Zdroj: Technický průkaz vozidla 
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Výpočet množství přepravované látky v silniční cisterně 

 Výpočet přepravovaného mnoţství vychází z maximálního dovoleného zatíţení na 

nápravu, které je pro kategorii vozidel N3 8 000 kg. Silniční souprava má celkem 5 náprav. 

Po součtu pohotovostní hmotnosti silniční cisterny a tahače návěsů dostaneme celkovou 

hmotnost soupravy. Tuto hmotnost odečteme od nejvyšší povolené hmotnosti jízdní 

soupravy a dostaneme hodnotu maxima, které je moţné do silniční cisterny naloţit. 

 

Nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy kategorie N3: 42 000 kg 

Pohotovostní hmotnost silniční cisterny: 7 300 kg 

Pohotovostní hmotnost tahače návěsů: 8 200 kg 

 

Maximální možná hmotnost ložené látky = 42 000 - (7 300+8 200) = 26 500 kg  (1) 

 

 Aby byla splněna podmínka, ţe nebude při nakládce překročena mezní hodnota 

dovoleného zatíţení 8 000 kg na 1 nápravu silniční soupravy, vychází se z předpokladu, ţe 

hmotnost jízdní soupravy bude činit 39 500 kg. Od této hodnoty se následně odečte 

hmotnost soupravy a vypočítaný rozdíl bude reprezentovat výslednou hmotnost látky, která 

bude do silniční cisterny načerpána při nakládce.  

 

Skutečná hmotnost ložené látky = 39 500 – (7 300+8 200) = 24 000 kg    (2) 

 

 Na základě tohoto jednoduchého výpočtu bylo zjištěno, že silniční cisternu je 

možno naplnit 24 000 kg kyseliny fosforečné.  

 

Povinná výbava vozidla a omezení dle ADR 

 zakládací klín, jehoţ rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol, 

 absorpční podloţka, 

 sněhové řetězy, 

 skládací tabulka, která musí mít 8 volných polí, 

 hliníková lopata s násadou, 

 koště s dřevěnou násadou, 

 maják, který lze uchytit, 

 stojací výstraţné prostředky, 

 jedna ruční svítilna, která nesmí mít kovový vrch, který by mohl vyvolávat jiskření, 
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 odpovídající počet hasicích přístrojů pro případ nehody, nebo nenadálé události. 

Hasící médium musí být netoxické, nevodivé a univerzální. Jeden z hasicích 

přístrojů musí být v blízkosti řidiče. Hasicí přístroje musejí být všechny opatřeny 

plombou a mít na štítku vyraţené platné datum kontroly, 

 vozidlo se musí nacházet po dobu odstavení pod stálým dozorem, 

 během přepravy nesmí řidič s vozidlem zastavovat ve městech a obytných částech 

[11]. 

 

4.2 Výběr železničního dopravního prostředku 

 

 Výběr ţelezničního vozu pro přepravu nebezpečných věcí se provádí do jisté míry 

analogicky, jako tomu bylo u výběru silniční cisterny dle ADR. Podle tabulky 3.2 A v RID 

je odpovídající kód cisterny určené pro přepravu kyseliny fosforečné L4BN. Cisterna 

s tímto kódem splňuje minimální poţadavky pro přepravu této látky. Cisternu L4BN lze 

tedy nahradit cisternou s kódem L4BH, jelikoţ dle hierarchie cisteren se jedná o vyšší řadu 

cisterny, coţ znamená, ţe se dá kaţdá cisterna nahradit cisternou lépe vybavenou. Na 

základě toho, byl vybrán kotlový čtyřnápravový vůz řady Zacs s kódem L4BH viz obr. č. 

6. Tento vůz byl vybrán z 10 moţných kandidátů stejného typu, které jsou ve vlastnictví 

přepravce (odesílatele) a jsou, co se týče vlastností, prakticky totoţné. Hlavní technické 

údaje ţelezničního kotlového vozu jsou uvedeny v tab. č. 5 [7]. 

 

 

Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 6: Kotlový, čtyřnápravový vůz typu L4BH 



30 

 

Tab. č. 5: Technické údaje kotlového ţelezničního vozu 

HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Výrobce, tovární označení, země původu PAUVET – GIREL, 62 000 ARRAS, Francie 

Řada cisterny Zacs 

Druh vozidla Kotlový, čtyřnápravový vůz  

Druh nádrţe Ocelová, nesnímatelná, cylindrického průřezu, 

izolovaná (vnitřní pogumování) 

Kód cisterny L4BH 

Rok výroby 1976 

Výrobní číslo 32522 

Číslo vozu 33 54 786 4683-9 

Objem nádrţe 39 600 l 

Maximální provozní přetlak 300 kPa 

Zkušební přetlak 450 kPa 

Počet komor 1 

Vlnolamy - 

Maximální/minimální teplota 

dopravovaného média 

-20/ + 80°C 

Hmotnost prázdného vozu 19 180 kg 

Loţná hmotnost cisterny 52 000 kg 

Délka kotle 10 740 mm 

Délka přes nárazníky 13 500 mm 

Maximální rychlost (loţený/prázdný) 100/120 km/h 

Zvláštní výbava 1 technologický průlez světlosti Js 600 mm 

2 přetlaková hrdla s krytem 

vnitřní povrch kotle pogumovaný 

Pouţití pro přepravu kyseliny fosforečné 

Zdroj: Firemní dokumentace odesílatele X 

 

 Do zvláštní výbavy vozu patří vnitřní pogumování kotle nutné z důvodu agresivního 

chování kyseliny fosforečné.  

 

Výpočet množství přepravované látky v železničním kotlovém voze 

 Mnoţství látky, které je moţné přepravovat v ţelezničním kotlovém voze je závislé na 

povolené hmotnosti na nápravu vozu a na přechodnosti traťových tříd.  

 

Zjištění povolené traťové třídy 

 Traťová třída udává schopnost ţelezniční tratě nést dráţní vozidlo. Traťové třídy se 

udávají v hmotnosti na nápravu dráţního vozidla a hmotnosti připadající na běţný metr 

délky daného vozidla.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5
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 Hmotnost na nápravu se vypočte jako podíl hmotnosti vozidla (včetně nákladu) a počtu 

náprav. Byla vypočtena hmotnost na jednu nápravu čtyřnápravového kotlového vozu typu 

Zasc, navrţeného pro přepravu dané látky. 

 

 Tento vůz bude naplněn na maximální moţnou mez 52 000 kg kyseliny fosforečné. 

Jelikoţ není vybaven vlnolamy, v případě, ţe by cisterna nebyla naplněna na maximum své 

kapacity, hrozilo by nebezpečí vykolejení v důsledku přelévání kapaliny v nádrţi 

působením neţádoucích sil (např. průjezd obloukem).  

 

Hmotnost prázdného vozu: 19 180 kg 

Hmotnost nákladu: 52 000 kg 

 

Výpočet celkové hmotnosti vozu po nakládce 

Netto hmotnost + hmotnost prázdného vozu = brutto hmotnost 

52 000 kg + 19 180 kg = 71 180 kg             (3) 

 

Hmotnost na nápravu 

71 180 / 4 = 17 795 kg                (4) 

 

 Pro vypočtenou hmotnost na nápravu železničního vozu přichází v úvahu 

minimální traťová třída B1, která umožňuje nejvyšší zatížení na nápravu 18 tun. 

 

 

4.3 Označení dopravního prostředku 

 

 Dopravní jednotku přepravující nebezpečné věci je nutno náleţitě označit výstraţnými 

oranţovými tabulkami a dále bezpečnostními značkami v předepsaném počtu kusů dle 

ustanovení dohod ADR a RID. 

 

Označení silniční soupravy 

 Výstraţné oranţové tabulky o šířce 400 mm a výšce 300 mm jsou umístěny na čelní 

straně soupravy a na její zádi. Upevňují se do předem připravených rámečků. Oranţová 
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výstraţná tabulka, kterou bude nebezpečný náklad označen, je vyobrazena viz obr. č. 7 

[11]. 

 

Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 7: Výstraţná oranţová tabulka pro KFT 

 

 Bezpečnostní značky mají dle ADR minimálně stanovené rozměry 250 x 250 mm a 

umísťují se pouze na silniční cisternu na její zádi a po obou bočních stranách podobným 

způsobem, jako výstraţné oranţové tabulky [11]. 

 

 Bezpečnostní značka, která bude pouţita pro označení nebezpečného nákladu, je 

vyobrazena viz obr. č. 8 

 

Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 8: Bezpečnostní značka látek třídy 8  

 

Označení železniční cisterny 

 Ţelezniční kotlový vůz se označuje výstraţnými oranţovými značkami a velkými 

bezpečnostními značkami po obou jeho podélných stranách dle ustanovení RID. Rozměry 

a provedení pouţitých bezpečnostních značek a výstraţných oranţových tabulek jsou 

identické jako u ADR.  
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4.4 Výběr tras 

 

 Poţaduje se volit trasu oblastmi s nízkým osídlením obyvatelstva, místy kde nejsou 

zdroje pitné vody, aby se zamezilo riziku vzniku ztráty lidských ţivotů, škod na majetku a 

znečištění přírody. Trasa byla volena se zřetelem na úsporu času a financí, při splnění 

předepsaných ustanovení ADR a RID. Pro tento účel poslouţily moderní softwarové 

programy, které obsahují seznam povolených přepravních tras a úseků, včetně stanovených 

omezení pro přepravu nebezpečných věcí. 

 

4.4.1 Výběr silniční trasy 

 K výběru silniční trasy  byl pouţit autoatlas ADR, ve kterém jsou vyznačeny úseky, ve 

kterých platí omezení dle ADR. Nástrojem pro výběr tras byl trasovací program Route 66 

verze 2003, s pomocí něhoţ byly navrţeny dvě silniční trasy. Při výběru obou silničních 

tras bylo bráno v potaz omezení průjezdnosti tunelů. Pro daný typ přepravy platí omezení 

pro tunely kategorie E dle ADR. Obě silniční trasy jsou rozděleny na dvě etapy. Jelikoţ se 

bude přeprava řídit dle AETR, a vzhledem k délce celkové trasy, bude nutno vykonat jednu 

bezpečnostní přestávku. Místem přestávky bude hraniční přechod v Bohumíně, kde také 

řidič vykoná bezpečnostní přestávku v délce trvání 45 minut.  

Trasa č. 1 

Česká republika: Břeclav – Brno – Olomouc – Ostrava – Bohumín (hraniční přechod) 

Polsko: Raciborz – Opole – Kloczbork – Wolczyn 

Celková délka trasy je 419,4 km 

Průměrná rychlost soupravy: 65 km/h  

 

Zdroj: Program Route 66 verze 2003 

Obr. č. 9: Směr silniční trasy č. 1  
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Úsek č. I 

 První navrţená trasa je vedena z místa nakládky ve městě Břeclav po dálniční síti 

České republiky směrem na severovýchod do pohraničního přechodu v Bohumíně, kde se 

předpokládá vykonání povinné bezpečnostní přestávky řidiče soupravy. 

 

Úsek č. II 

 Po překročení hranice s Polskem v hraničním přechodu v Bohumíně je trasa vedena do 

polského vnitrozemí po silnicích 1. třídy aţ do místa vykládky ve městě Wolczyn. Na celé 

délce vytyčené trasy na území Polska se nevyskytují ţádná omezení pro přepravu 

nebezpečných věcí dle ADR. Návrh silniční trasy č. 1 je znázorněn viz obr. č. 10. 

 

 

Zdroj: Program Route 66 verze 2003 

Obr. č. 10: Silniční trasa č. 1 
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Trasa č. 2 

Česká republika: Břeclav – Hodonín – Uherské hradiště – Otrokovice – Valašské 

Meziříčí – Nový Jičín – Ostrava – Bohumín (hraniční přechod) 

Polsko: Raciborz – Opole – Kloczbork – Wolczyn  

Celková délka trasy: 366 km 

Průměrná rychlost soupravy: 55 km/h 

 

 

Zdroj: Program Route 66 verze 2003 

Obr. č. 11: Směr silniční trasy č. 2  

 

Úsek č. I  

 Druhá varianta silniční trasy je o něco kratší, nicméně doba jízdy by byla, v případě, ţe 

bych zvolil tuto trasu, o půl hodiny delší. Zvýšená doba jízdy je dána niţší uvaţovanou 

průměrnou rychlostí jízdní soupravy, coţ zapříčiňuje především členitější terén, kterým je 

trasa vedena. Další nevýhodou této trasy je také to, ţe na rozdíl od první trasy, vedené 

převáţně po dálniční síti České republiky, je tato trasa vedena po silnicích různých tříd, na 

kterých lze očekávat zhoršenou průjezdnost soupravy. Ani v případě této trasy neplatí po 

její délce ţádná omezení pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR.   

 

Úsek č. II 

 Návrh druhého úseku trasy č. 2 zůstal nezměněn.  Návrh silniční trasy č. 2 je 

znázorněn viz obr. č. 12. 
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Zdroj: Program Route 66 verze 2003 

Obr. č. 12: Silniční trasa č. 2 

 

Trasa č. 1 byla vybrána z těchto důvodů: 

1. lepší průjezdnost soupravy 

2. rychlejší přeprava díky vyuţití dálniční sítě  

3.  niţší riziko vzniku nepředvídatelných událostí 

4. trasa neprochází tolika osídlenými lokalitami a městy jako trasa č. 2 

 

 

4.4.2 Výběr železniční trasy 

 

 Při výběru ţelezniční trasy byl osloven dopravce ČD Cargo, kterým bylo sděleno, ţe 

pro daný typ přepravy jiţ existuje trasa, odpovídající z hlediska přechodnosti dráţních 

vozidel a povolených traťových tříd i z hlediska povolení průjezdu při přepravě dané látky 

dle RID na území České republiky i na území Polska. Tato trasa jiţ byla v minulosti 

pouţívána pro danou relaci.  
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Pozn: Přechodnost trati udává moţnost jízdy dráţních vozidel na různých tratích s ohledem 

na konstrukční uspořádání, počet náprav, nápravové tlaky a únosnost ţelezničních svršků 

a mostů. 

 

 Dle výpočtu hmotnosti na jednu nápravu ţelezničního vozu viz kapitola 4.2 Výběr 

ţelezničního vozu, bylo zjištěno, ţe se na dané trase musí nacházet po celé její délce 

minimálně traťová třída B1. Návrh ţelezniční trasy byl proveden pomocí programu ERIC 

verze 3. 11. 00 a je znázorněn viz tab. č. 6, 7 a na obr. č. 13, 14.  

 

Návrh železniční trasy 

1. Česká republika: 

Tab. č. 6: Ţelezniční trasa na území ČR 

vlastník trať popis kolejí délka 

SZDC 323D BOŘÍ LES; BŘECLAV 1 2,8 km 

SZDC 316A BŘECLAV; HRUŠKY 2 5,0 km 

SZDC 316A HRUŠKY; HRUŠKY ZASTÁVKA 2 3,2 km 

SZDC 316A  HRUŠKY ZASTÁVKA; MORAVSKÁ N. VES 2 3,3 km 

SZDC 316A MORAVSKÁ N. VES; LUŢICE 2 4,3 km 

SZDC 316A LUŢICE; HODONÍN 2 5,2 km 

SZDC 316A HODONÍN; ROHATEC ZASTÁVKA 2 5,4 km 

SZDC 316A ROHATEC ZASTÁVKA; ROHATEC 2 1,8 km 

SZDC 316A ROHATEC, BZENEC PŘÍVOZ 2 8,2 km 

SZDC 316A BZENEC PŘÍVOZ; MORAVSKÝ PÍSEK 2 4,9 km 

SZDC 316A 
MORAVSKÝ PÍSEK; MORAVSKÝ PÍSEK 

ZASTÁVKA 
2 1,9 km 

SZDC 316A MORAVSKÝ PÍSEK ZAST.; NEDAKONICE 2 5,7 km 

SZDC 305F NEDAKONICE; KOSTELANY NAD MORAVOU 2 2,6 km 

SZDC 305F 
KOSTELANY N. MORAVOU; STARÉ MĚSTO U 

UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 
2 3,4 km 

SZDC 305F STARÉ MĚSTO U UH. HRAD.; HUŠTĚNOVICE 2 5,3 km 

SZDC 305F HUŠTĚNOVICE; SPYTIHNĚV 2 3,7 km 

SZDC 305F SPYTIHNĚV; NAPAJEDLA 2 2,5 km 

SZDC 305F NAPAJEDLA; TROKOVICE 2 5,4 km 

SZDC 305F OTROKOVICE; TLUMAČOV 2 6,2 km 

SZDC 305F TLUMAČOV; ZÁHLICICE 2 4,4 km 

SZDC 305F ZÁHLINICE; HULÍN 2 3,0 km 

SZDC 305F HULÍN; BŘEST 2 3,9 km 

SZDC 305F BŘEST; ŘÍKOVICE 2 3,4 km 

SZDC 305F ŘÍKOVICE; HORNÍ MOŠTĚNICE 2 4,0 km 

SZDC 305F HORNÍ MOŠTĚNICE; PŘEROV PŘEDNÁDRAŢÍ 2 2,5 km 

SZDC 305F PŘEROV PŘEDNÁDRAŢÍ; PŘEROV 2 1,2 km 

SZDC 305B PŘEROV; PROSENICE 2 7,9 km 

SZDC 305B PROSENICE; OSEK NAD BEČVOU 2 3,3 km 

SZDC 305B  OSEK N. BEČVOU; LIPNÍK NAD BEČVOU 2 4,0km 
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SZDC 305B LIPNÍK N. BEČVOU; DRAHOTUŠE 2 8,4 km 

SZDC 305B DRAHOTUŠE; HRANICE NA MORAVĚ 2 4,7 km 

SZDC 305B HRANICE NA MORAVĚ; BĚLOTÍN 2 5,8 km 

SZDC 305B BĚLOTÍN; POLOM 2 4,2 km 

SZDC 305B POLOM; JESENÍK NAD ODROU 2 6,8 km 

SZDC 305B JESENÍK N. ODROU; SUCHDOL NAD ODROU 2 4,1 km 

SZDC 305B SUCHDOL NAD ODROU; HLADKÉ ŢIVOTICE 2 5,2 km 

SZDC 305B HLADKÉ ŢIVOTICE; STUDÉNKA 2 6,8 km 

SZDC 305B STUDÉNKA; JISTEBNÍK 2 7,9 km 

SZDC 305B JISTEBNÍK; POLANKA NAD ODROU 2 4,4 km 

SZDC 305B POLANKA N. O.; výhybna POLANKA N. ODROU 2 0,9 km 

SZDC 305B 
výhybna POLANKA N. ODROU; OSTRAVA – 

SVINOV 
2 4,0 km 

SZDC 305B 
OSTRAVA – SVINOV; OSTRAVA – 

MARIÁNSKÉ HORY 
2 2,8 km 

SZDC 305B 
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ H.; OSTRAVA LEVÉ 

NÁDRAŢÍ 
2 0,5 km 

SZDC 305B 
OSTRAVA LEVÉ N.; OSTRAVA PRAVÉ 

NÁDRAŢÍ 
2 0,1 km 

SZDC 305B 
OSTRAVA PRAVÉ N.; OSTRAVA HLAVNÍ 

NÁDRAŢÍ 
2 1,9 km 

SZDC 305B OSTRAVA HLAVNÍ N.; OSTRAVA – HRUŠOV 3 2,2 km 

SZDC 305B OSTRAVA – HRUŠOV; BOHUMÍN – VRBICE 3 2,7 km 

SZDC 305B BOHUMÍN – VRBICE; BOHUMÍN 2 3,8 km 

SZDC 305A BOHUMÍN; CHALUPKI GR 1 3,2 km 

Celková vzdálenost: 198,2 km 

Zdroj: Program ERIC verze 3. 11. 00 

2. Polsko: 

Tab. č. 7: Ţelezniční trasa na území Polska 

vlastník trať popis kolejí délka 

PKP S. A. 151 CHALUPKI GR;CHALUPKI 2 1,3 km 

PKP S. A. 158 CHALUPKI; OLZA 1 4,5 km 

PKP S. A. 151 RACIBÓRZ MARKOWICE; NEDZA 2 5,1 km 

PKP S. A. 151 NEDZA; TURZE 2 1,6 km 

PKP S. A. 151 TURZE; KUZNIA RACIBORSKA 2 3,3 km 

PKP S. A. 151 KUZNIA RACIBORSKA; DZIERGOWICE 2 4,8 km 

PKP S. A. 151 DZIERGOWICE; BIERAWA 2 6,4 km 

PKP S. A. 151 BIERAWA; STARE KOZLE 2 2,7 km 

PKP S. A. 151 STARE KOZLE; KEDZIERZYN KOZLE 2 4,1 km 

PKP S. A. 136 KEDZIERZYN KOZLE; KLODNICA 2 2,0 km 

PKP S. A. 136 KLODNICA; ZDZIESZOWICE 2 8,4 km 

PKP S. A. 136 ZDZIESZOWICE; GOGOLIN 2 11,0 km 

PKP S. A. 136 GOGOLIN; GÓRAZDZE 2 5,0 km 

PKP S. A. 136 GORAZDZE; PRZYWORY OPOLSKIE 2 5,0 km 

PKP S. A. 136 PRZYWORY OPOLSKIE; OPOLE GRSZOWICE 2 6,1km 

PKP S. A. 132 OPOLE GROSZOWICE; OPOLE GLÓWNE 2 3,6 km 

PKP S. A. 144 OPOLE GLOWNE; BOLKO 1 2,2 km 

PKP S. A. 301 BOLKO; JELOWA 1 17,5 km 
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PKP S. A. 293 JELOWA; TULY 1 10,2 km 

PKP S. A. 293 TULY; KLOCZBORK 1 14,8 km 

  PKP S. A. 143 KLOCZBORK; WOLCZYN 2 12,0 km 

Celková vzdálenost:  131,6 km 

Zdroj: Program ERIC verze 3. 11. 00 

 Celková délka ţelezniční trasy: 329,8 km 

 

Úsek č. 1 

 První úsek navrţené ţelezniční trasy prochází územím České republiky. Počátek 

ţelezniční trasy byl stanoven ve stanici odesílací Boří les, odkud pokračuje do seřaďovací 

stanice Břeclav. Na českém úseku je ţelezniční trasa vedena po délce druhého ţelezničního 

koridoru do přechodové stanice Bohumín. V celé délce ţelezniční trasy na území České 

republiky platí traťová třída D4, která umoţňuje povolenou hmotnost na nápravu 22,5 tuny 

[9]. 

 

Zdroj: SŽDC, úprava autorem v programu MS Office PowerPoint 2007 

Obr. č. 13: 1. úsek ţelezniční trasy: Boří les - Bohumín  

Úsek č. 2 

 Pro výběr ţelezniční trasy na území Polska byl pouţit program ERIC (European Rail 

Information Centre), coţ je průběţně aktualizovaný informační systém informací, 

obsahující informace o ţelezniční nákladní přepravě. Mimo jiné umoţňuje tento systém 

výběr vhodné ţelezniční trasy v ţelezniční síti na základě zjištěných poţadavků na 
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přechodnost dráţních vozidel a traťových tříd. Kyselinu je moţno přepravovat bez 

omezení po celé délce zvolené trasy na území Polska. 

 

 Byla navrţena ţelezniční trasa s počátkem v přechodové stanici Chalupki, která je 

vedena do stanice Raciborz, odkud pokračuje do seřaďovací stanice Kedzierzyn – Kozle. 

Z této seřaďovací stanice je trasa vedena do stanice Raciborz, ze které pokračuje do stanice 

určení Wolczyn [9]. 

 

Zdroj: Program ERIC verze 3. 11. 00, úprava autorem v MS Office PowerPoint 2007 

Obr. č. 14: 2. úsek ţelezniční trasy: Chalupki – Wolczyn 

 

Traťové parametry vleček  

 Z provozního řádu vlečky odesílatele X byly zjištěny traťové třídy a přechodnost 

dráţních vozidel. 

Traťová třída: D2 na kolejích č. f1,f9,f10,f11,f12. 

         C2 na ostatních kolejích vlečky  

Přechodnost HV z hlediska příčných účinků na trať: 2 [10]. 

  

Pro posun vozu z místa nakládky, které je vyznačeno na schématu vlečky odesílatele X, 

bude pouţita kolej s označením f6 s traťovou třídou C2, u které se nachází plnící zařízení a 

odevzdávková kolej f1 s traťovou třídou D2.  
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Na níţe uvedeném schématu, na obr. č. 15, které je uvedeno pro lepší názornost, je vidět, 

ţe kolej f1 vede k zaústění do manipulačního kolejiště stanice Boří les.  

 

Zdroj: Firemní dokumentace odesílatele X, úprava autorem v MS Office PowerPoint 2007 

Obr. č. 15: Schéma vlečky odesilatele X 

 

 Za pomoci odesílatele X a jeho dispozic byly zjištěny traťové třídy a přechodnost 

dráţních vozidel na vlečce příjemce Y.  

Traťová třída: C2 na všech kolejích vlečky 

Přechodnost HV z hlediska příčných účinků na trať: 2 [10] 

 

 Bohuţel se nepodařilo obstarat schéma této vlečky. 
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5 Realizace přepravy 

 

 Přeprava bude probíhat od výrobce, který je zároveň odesílatelem, přes prostředníka, 

kterým bude v obou variantách přepravy dopravce. Skutečné názvy odesílatele a příjemce 

v této práci nelze uvádět, jelikoţ bylo jejich výslovným přáním zachování jejich anonymity. 

Proto, aby byla zachována loajalita k těmto subjektům, je pro tento případ uveden název 

odesílatele „Odesílatel X“ a příjemce „Příjemce Y“. 

Protoţe se v rámci přepravy uskutečňuje celá řada činností, které je nutno efektivně 

koordinovat, bude k plánování procesu přepravy pouţito metod síťové analýzy, konkrétně 

metody CPM (přepravy se opakují). Z uvedeného důvodu bude zařazena i krátká 

podkapitola věnovaná této problematice. 

 

Incoterms 2010 

 Přechod rizik během přepravy se bude řídit dle mezinárodních obchodních doloţek 

Incoterms 2010, vydaných Mezinárodní obchodní komorou, platných od 1. 1. 2011, kdy 

byla provedena jejich poslední novelizace. 

 

DDP - S dodáním clo placené (ujednané místo určení) jakékoli místo 

 Podle této doloţky je povinností prodávajícího dodat zboţí, které je odbavené pro 

dovoz a není vyloţeno z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení. 

Prodávající zodpovídá za všechny náklady a nebezpečí, včetně převzetí rizik týkajících se 

ztráty či poškození zboţí v průběhu přepravy, které jsou se zboţím spojeny aţ do 

okamţiku jeho předání v místě určení. Do těchto povinností patří také uhrazení cla, daní a 

dalších poplatků spojených s dovozem zboţí, včetně odbavení při dovozu [6].  

 

 Je uvedeno schéma přechodu rizik u doloţky DDP pro lepší názornost na obr. č. 16. 

Modrá čára znamená, ţe náklady na přepravu hradí přepravce (odesílatel X). Červená čára 

znamená rizika, která po celou dobu přepravy nese přepravce, a to aţ do okamţiku předání 

zboţí příjemci Y. 
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Zdroj: Incoterms 2010 

Obr. č. 16: Znázornění přechodu rizik u doloţky DDP 

 

Metoda CPM – Metoda kritické cesty 

 Protoţe je proces plánování nakládky sloţen z celé řady dílčích činností, je zapotřebí 

všechny činnosti řádně zkoordinovat tak, aby v jeho průběhu nedocházelo ke zbytečným 

prostojům či zdrţením, které by jej zbytečně prodraţovaly. Nejkomplikovanější situace 

nastává při plánování nakládky. Z tohoto důvodu bude pro plánování nakládky v obou 

variantách přepravy pouţito metody kritické cesty, coţ je matematická metoda, která se 

pouţívá při řízení projektů sloţených z dílčích činností. Umoţňuje vyhledat činnosti, u 

kterých, kdyby došlo k jejich prodlouţení nebo posunutí, by došlo k prodlouţení trvaní 

celého projektu - tzv. kritické činnosti a u nekritických činností umoţňuje vypočítat 

časovou rezervu. Pro samotnou přepravu nebude tato metoda zaváděna, jelikoţ se v obou 

variantách přepravy bude jednat o sériový sled činností, při kterém tato metoda ztrácí své 

opodstatnění. V případě vykládky je postup velice analogický jako u nakládky. 

 

 Projekt je znázorňován pomocí grafu, kde vrcholy grafu budou představovat začátky a 

konce jednotlivých činností a hrany budou reprezentovat činnosti samé. Ohodnocení hran 

vyjadřuje délku trvání činnosti. 

 

Vyhledání kritické cesty se provádí následujícím způsobem: 

 prostřednictvím nejdříve moţných začátků a konců činností vypočítáme nejdříve 

moţný konec projektu, 

 vypočítají se nejpozději přípustné začátky a konce jednotlivých činností, 

 pro kaţdou hranu se vypočítá časová rezerva, 

 činnosti, jeţ mají nulovou rezervu, tvoří kritickou cestu. 
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 Při určení nejdříve moţných začátků činností, které z daného vrcholu vystupují, 

vybíráme maximum z nejdříve moţných konců činností, které do daného vrcholu vstupují. 

Při určování nejpozději přípustných konců činností, které do daného vrcholu vstupují, 

vybíráme minimum z nejpozději přípustných začátků činností, které z daného vrcholu 

vystupují [2]. 

 

Výběr dopravce v silniční přepravě 

 Silniční přepravu bude po celou dobu zajišťovat dopravce ASD s.r.o., který se 

specializuje na přepravu nebezpečných látek v nesnímatelných ocelových cisternách.  

 

Výběr dopravce v železniční přepravě 

 Při ţelezniční variantě přepravy bude přepravu zajišťovat dopravce ČD Cargo a.s., 

kterého si vybral přepravce (odesílatel) ve spolupráci s dopravcem PKP Cargo S. A.. 

 

 

5.1 Realizace silniční přepravy v režimu ADR 

 

 Před samotnou realizací silniční přepravy budou v této práci uvedeny povinnosti 

jednotlivých účastníků přepravy, doklady důleţité z hlediska právního ošetření přeprav a 

další dokumenty a nařízení, jimiţ se přeprava bude řídit. 

 

 

5.1.1 Povinnosti přepravce 

 

 Povinností přepravce, jímţ je odesilatel, je ověření povolení, zdali je vůbec moţno 

dané zboţí předat k přepravě v silničních cisternách. Dále je přepravce povinen se ujistit o 

způsobech společného balení, stavu zboţí a jeho úpravě, odpovídá-li regulím ADR, stejně 

jako ověření stavu cisterny, v níţ má být zboţí přepravováno. Mezi další povinnosti 

přepravce patří volba odpovídajících bezpečnostních značek a jejich správné pouţití podle 

předpisů ADR. 
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 Během objednávky přepravy je přepravce, jakoţto objednatel, povinen informovat 

dopravce o správném označení zboţí, které má v úmyslu přepravit. Vyplývá to z dohody 

ADR, Povinnosti odesilatele. 

 

Dopravci musí být ze strany přepravce sděleny tyto informace: 

 identifikační číslo látky, 

 technický název zboţí dle ADR, 

 třída nebezpečnosti,  

 hrubá popř. čistá hmotnost,  

 písemné pokyny pro řidiče. 

 

 Tyto údaje jsou nezbytné, jelikoţ se na základě nich dopravce bude schopen přesvědčit, 

zda je se svými dispozicemi schopen zajistit přepravu. Pokud to daný typ látky vyţaduje, 

měl by přepravce informovat dopravce o potřebném rozsahu ochranných pomůcek pro 

řidiče pro případ mimořádné události během přepravy [11]. 

 

 

5.1.2 Povinnosti dopravce 

 

 Dopravce nese odpovědnost za správné označení výstraţnými oranţovými tabulkami a 

bezpečnostními značkami před uskutečněním přepravy. Za poskytnutí relevantních 

informací dopravci, souvisejících s označováním vozidel, odpovídá odesílatel. Řidič 

silniční soupravy musí mít náleţitou přepravní dokumentaci, předepsaný rozsah výbavy a 

výstroje na vozidle, o nichţ je povinen se sám přesvědčit, a se kterými musí být 

obeznámen. Mezi další povinnosti dopravce patří kontrola stavu nákladu a jeho 

neporušenosti. Dopravce musí přistavit vozidlo stanovených parametrů dle objednávky 

odesílatele, se stanovenou výbavou dle ADR. Dále musí vybavit vozidlo písemnými 

pokyny dle ADR. Vozidlo musí splňovat technické poţadavky dle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a mít osvědčení o schválení vozidla. Dopravce 

musí k přepravě určit řidiče proškoleného dle ADR [11]. 
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5.1.3 Přepravní dokumentace v silniční přepravě 

 

 Kromě povinnosti řidiče vlastnit řidičský průkaz platný pro odpovídající skupinu 

vozidel, technický průkaz od všech vozidel soupravy a platné osvědčení o školení dle ADR, 

je nutné, aby byla přepravní jednotka vybavena i další dokumentací, potřebnou pro 

uskutečnění přepravy, mezi níţ patří: 

 Přepravní doklad, který splňuje podmínky ADR, (Nákladní list CMR) 

 Osvědčení o školení řidiče 

 Písemné pokyny pro případ nehody (vybaví dopravce) 

 Dodací list 

 Certifikát kvality 

 Faktura  

 Balící list 

 

Nákladní list CMR 

 V přepravním dokladu musí být uvedeny veškeré údaje týkající se přepravy, a to 

v jazyce země odesílatele a dále v jednom z jazyků stanovených Úmluvou ADR (angličtina, 

němčina, nebo francouzština). 

 

 Odesilatel má dle ADR povinnost ověřit, ţe zboţí, které předává k přepravě v reţimu 

ADR, je skutečně moţné v tomto reţimu přepravovat, a také, ţe je zboţí správně zabaleno 

a náleţitě označeno. Další údaje, které je nutno v nákladním listu uvést, jsou uvedeny, viz 

Dohoda CMR [5]. 

 

Nákladní list CMR je uveden v příloze A 

 

Osvědčení o školení řidičů 

 Školení se provádí za účelem včasného rozpoznání hrozícího problému a schopnosti 

mu předcházet a čelit na základě dosaţených znalostí. Tímto problémem se rozumí moţný 

vznik nenadálých událostí, které by mohly narušit obecnou bezpečnost, proto je nutné, aby 

byli všichni odpovědní pracovníci, kteří přicházejí při přepravě do styku s nebezpečnými 

látkami a předměty, byli vybaveni znalostmi podle platných předpisů ADR. Školení je 

povinné a jeho rozsah je stanoven v dohodě ADR [11]. 
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Písemné pokyny pro řidiče dle ADR 

 Povinností dopravce, jakoţto zaměstnavatele, je opatření písemných pokynů pro řidiče, 

který má řídit soupravu s nebezpečným zboţím. Povinností řidiče je, aby měl tyto doklady 

během přepravy ve vozidle. Písemné pokyny jsou určeny pro případy nehod a 

mimořádných událostí během přepravy a řidič je povinen se jimi řídit, v případě, ţe taková 

situace nastane. Pokyny dle ADR jsou napsány v jazyce, kterému řidič rozumí. Tyto 

pokyny musí být shodné s vydáním v ADR. 

 

 V případě nehody nebo nouzové situace, ke které můţe během přepravy dojít, musí 

řidič vozidla učinit nezbytná opatření, při zachování své bezpečnosti. Výčet pokynů 

v případě nehody a předepsaná výstroj řidiče jsou uvedeny v ADR [11]. 

 

Dodací list 

 Je vystaven odesílatelem, konkrétně pak referentem logistického oddělení. Slouţí pro 

kontrolu toho, o jaké zboţí se při odeslání jedná. Fyzicky musí být dodací list obsaţen 

v přepravní dokumentaci během přepravy, aby příjemce mohl provést převzetí zboţí. 

Doklad slouţí pro prvotní evidenci, z tohoto pohledu není účetním dokladem. Tento doklad 

neslouţí k úhradě [10]. 

 

Certifikát kvality 

 Tento dokument obsahuje informace o daném zboţí z hlediska chemických parametrů 

(obsah příměsí aj.). Z přepravního hlediska je v tomto dokumentu uvedeno mnoţství 

přepravované látky, název příjemce, způsob dopravy, číslo objednávky atd. 

 

  Certifikát kvality se vyhotovuje na základě provedení analýzy vzorku přepravované 

látky po nakládce. Analýzu provádí laborant, kterému je po ukončení nakládky 

z expedičního oddělení předána pověřeným pracovníkem (plničem) vzorkovnice s danou 

látkou. Po provedené analýze odešle laborant zprávu, v níţ je uveden chemický rozbor 

daného vzorku, referentovi logistického oddělení. Referent logistického oddělení na 

základě této zprávy vypracuje Certifikát kvality, který poté předá řidiči s ostatní přepravní 

dokumentací [10]. 
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Faktura 

 Je to obchodní dokument, který vystavuje prodávající (odesílatel) v potřebném počtu 

vyhotovení, které mají stejnou právní platnost. Faktura musí odpovídat svým obsahem 

kupní smlouvě.  Prodávající v ní vyúčtovává kupujícímu (příjemci) dodané zboţí, tedy 

stanovuje částku, která má být kupujícím uhrazena, a to ve stanovené lhůtě. Faktura je 

doklad, který je nezbytný pro celní projednání v případě, ţe není vyţadován jiný dokument. 

Dále plní funkci podkladu pro platbu za dodané zboţí. Přílohou faktury bývá balící list. 

  

Základní údaje obsažené ve faktuře: 

 udání jejího pořadového čísla, 

 datum vystavení, 

 datum splatnosti, 

 přesné označení kupujícího a prodávajícího, 

 adresa peněţního ústavu prodávajícího vč. čísla jeho účtu, 

 cena za jednotku mnoţství zboţí a celková cena vţdy s uvedením měny, 

 způsob platby a další údaje [10]. 

 

Balící list 

 Je to seznam zboţí podle jednotlivých druhů a mnoţství v zásilce. Balící list je 

součástí přepravní dokumentace, kterou přebírá řidič na logistickém oddělení od referenta 

logistického oddělení po provedení nakládky. Jde o důleţitý dokument, který usnadňuje a 

urychluje celní odbavení [10]. 

 

 

5.1.4 Technologie při nakládce silniční cisterny s využitím 

metody CPM 

 

 V této kapitole budou zohledněny všechny operace, které probíhají při nakládce a 

budou vyneseny do síťového grafu viz obr. č. 17, v němţ bude na základě výpočtu kritická 

cesta červeně vyznačena. Časové hodnoty pro sestavení síťového grafu byly získány na 

základě vlastního měření jednotlivých činností. Jednotlivé operace, které se dějí při 

nakládce silniční cisterny jsou uvedeny v tab. č. 8. 
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Zdroj:Výkres autor 

Obr. č. 17: Síťový graf operací při nakládce silniční cisterny 

 

 Počáteční vrchol grafu je okamţik příjezdu silniční soupravy na logistické oddělení u 

odesílatele X v čase 6:00 hod..  

 

 Koncový vrchol grafu je okamţik odjezdu silniční soupravy od odesílatele X. 

 Tab. č. 8: Operace při nakládce silniční cisterny 

Operace Popis operace Vykonává 
čas 

[min] 

1-2 
Příchod na logistické oddělení a odevzdání objednávky nakládky a atestu o 

vyčištění cisterny referentovi logistického oddělení. 
řidič 3 

2-3 
Odchod řidiče z logistického oddělení a přesun soupravy na nájezdovou 

váhu. 
řidič 4 

2-5 Vypracování průvodního listu k nakládce. 
referent logistického 

oddělení 
5 

3-4 Váţení soupravy za přítomnosti pověřeného pracovníka. řidič, pověřený pracovník 2 

4-5 
Návrat na logistické oddělení a odevzdání váţného lístku referentovi 

logistického oddělení. 
řidič 2 

5-6 Předání průvodního listu k nakládce. 
referent logistického 

oddělení, řidič 
1 

6-7 Chůze k vozidlu a přejezd na expediční oddělení kyseliny fosforečné řidič 4 

7-8 

Chůze do kanceláře expedičního oddělení kyseliny fosforečné, předání 

průvodního listu k nakládce a kopie atestu o vyčištění cisterny mistrovi 

expedičního oddělení. 

řidič, mistr expedičního 

oddělení 
3 

8-9 
Pokyn mistra expedičního oddělení pověřenému pracovníkovi (plnič) 

k provedení kontroly povinné výbavy vozidla dle ADR a chůze k vozidlu 

mistr expedičního oddělení 

řidič, plnič 
3 

9-10 

Provedení kontroly vozidla, odchod zpět do kanceláře expedičního oddělení 

k mistrovi a potvrzení plničem o tom, ţe vozidlo odpovídá z hlediska výbavy 

poţadavkům dohody ADR. 

řidič, plnič, mistr 

expedičního oddělení 
10 

10-11 
Vyplnění Check listu na základě potvrzení plniče, a podpis tohoto dokumentu 

řidičem. Mistr vydá pokyn k plnění vozidla.  

mistr expedičního oddělení 

řidič 
3 

11-12 Chůze k plnící rampě a příprava plnícího zařízení k plnění. plnič 10 
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11-13 Chůze k vozidlu a přistavení vozidla k plnící rampě. řidič 4 

13-14 Příprava vozidla k plnění. řidič 6 

12-14 
Kontrola vyčištění (otěrová zkouška) a vnější kontrola technického stavu 

cisterny 
plnič 2 

14-15 Nakládka. plnič 30 

15-16 Odebrání vzorku kyseliny fosforečné a zaplombování cisterny. plnič 2 

15-17 
Označení vozidla bezpečnostními značkami a příprava vozidla k odjezdu od 

plnící rampy. 
řidič 10 

16-18 Transport vzorku do laboratoře na rozbor. plnič 5 

17-19 
Odjezd s vozidlem na nájezdovou váhu a zjištění hmotnosti vozidla po 

nakládce. 
řidič, pověřený pracovník 8 

18-20 Analýza vzorku a vyhotovení zprávy o analýze vzorku kyseliny fosforečné laborant 30 

19-21 Příjezd vozidla k budově logistického oddělení a chůze na logistické oddělení řidič 3 

21-22 Odevzdání váţného lístku referentovi logistického oddělení 
řidič, referent logistického 

oddělení 
1 

20-22 
Odeslání zprávy (e-mail) o analýze vzorku kyseliny fosforečné referentovi 

logistického oddělení 

laborant, referent 

logistického oddělení 
0,5 

22-23 

Zapsání údaje o zjištěné hmotnosti po nakládce do váţní knihy, vyplnění 

CMR listu, certifikátu kvality na základě poslané zprávy o analýze vzorku, 

vyplnění balícího listu, dodacího listu a faktury. 

referent logistického 

oddělení 
15 

23-24 Předání přepravní dokumentace řidiči. 
referent logistického 

oddělení, řidič 
1 

24-25 Chůze k vozidlu. řidič 1 

Celková doba nakládky:  131,5 

 Zdroj: měření autor 

Kritická cesta udává nejdříve moţný konec celé realizace nakládky silniční cisterny u 

odesilatele X, přičemţ tato doba činí 131,5 minut, coţ je cca 2 hodiny a 15 minut. 

 

 Předpokládaný čas odjezdu dopravce ASD Truck s.r.o. se zásilkou je v cca 8:15 hod.  

 

Plnění silničních cisteren ze zásobníku kyseliny fosforečné 

 Referent logistického oddělení, obvykle prostřednictvím řidiče, předá mistrovi 

expedičního oddělení kyseliny fosforečné vyplněný průvodní list nakládky, 

obsahující údaje pro expedici kyseliny, tj. druh – kvalitu, mnoţství, a také kopii 

Atestu o vyčištění cisterny. Mistr expedičního oddělení provede kontrolu a 

případné doplnění údajů a určí, ze kterého zásobníku se bude expedovat. Poté mistr 

expedičního oddělení nařídí plniči provedení kontroly povinné výbavy vozidla dle 

ADR. Tuto kontrolu provede plnič za spolupráce s řidičem. Mistr expedičního 

oddělení kyseliny fosforečné po provedení kontroly vyplní tzv. Check list, coţ je 
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záznam o kontrole výbavy dle ADR. Řidič tento dokument stvrdí svým podpisem. 

V případě, ţe řidič nebude ustrojen, případně chybí-li některé předepsané 

prostředky ve výbavě řidiče nebo silniční cisterny, nebude expedice provedena. 

 

 Plnič po přistavení předem zváţené silniční cisterny k obsluţné plošině otevře 

plnicí otvory silniční cisterny, prohlédne, zda jsou komory prázdné, čisté a 

nezapáchají neznámou látkou, provede otěrovou zkoušku a její výsledek oznámí 

mistrovi expedičního oddělení kyseliny fosforečné. Shledá-li závadu, oznámí to 

ihned mistrovi expedičního oddělení kyseliny fosforečné, který e-mailem informuje 

referenta logistického oddělení o daném problému. 

 

 Nejsou-li shledány ţádné závady, plnič vloţí do plnícího otvoru plnící hadici a 

důkladně ji upevní. Plnič dále nastaví plnící trasu přes filtrační zařízení, nastaví 

mnoţství expedované kyseliny na počítadle průtokoměru a spustí čerpadlo.  

 

 Po načerpání poţadovaného mnoţství plnič zastaví plnění, zbytek kyseliny v hadici 

nechá odtéci do komory, uzavře armatury na plnicí potrubní trase, hadici opatrně 

vyjme a upevní na závěs obsluţné plošiny. Na ústí hadice nasadí kryt, dále plnič 

provede zaplombování cisterny [10]. 

 

 

5.1.5 Přeprava zboží silniční dopravou po vytyčené trase 

 

 Přeprava KFT silniční dopravou je rozdělena do pěti po sobě následujících etap, viz 

tab. č. 9, coţ je způsobeno povinností řidiče řídit se ustanovením dle AETR Evropské 

dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě. 

 

 

Tab. č. 9: Etapy přepravy látky silniční soupravou 

Etapa 
Čas 

od – do 
Čas  činnost Místo 

Ujetá 

vzdálenost 

1 
8:15-8:20 5 min. 

Odjezd silniční soupravy z logistického oddělení 

odesílatele X směrem k centru města Břeclav 

Poštorná – 

Břeclav 
2,7 km 

8:20-8:30 10 min. 
Průjezd městem po ulicích Třída 1. Máje, Lidická 

a pokračování po komunikaci č. 425  
Břeclav 4 km 
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8:30-9:20 50 min.  
Nájezd silniční soupravy na dálnici D2 směrem 

na Brno 
Břeclav- Brno 52 km 

9:20-

12:05 

2 hod. 

 45 min. 

Sjezd z dálnice D2 před Brnem a nájezd na 

dálnici D1 směrem Ostrava, Bohumín 

Brno – 

Bohumín 
196,4 km 

12:05-

12:15 
10 min. 

Sjezd z dálnice a vyhledání místa pro vykonání 

bezpečnostní přestávky dle AETR 

Bohumín 

pohraniční 

přechod 

3,2 km 

Doba jízdy po 1. 

úseku silniční 

trasy: 

4 hod. Ujetá vzdálenost 1. úseku silniční trasy: 
258,3 

km 

2 
12:15-

13:00 
45 min. 

Povinná bezpečnostní přestávka 

řidiče  
Bohumín  

3 

13:00-

13:25 
25 min. 

Přechod státních hranic s Polskem v Bohumíně a 

pokračování jízdy po komunikaci č. 78 do města 

Zabelków 

Bohumín – 

Zabelków 
8,5 km 

13:25-

14:00 
35 min. 

Jízda soupravy po komunikaci č. 45 směrem na 

město Raciborz  30 km 

Zabelków – 

Raciborz 
20,1 km 

14:00-

15:45 

1 hod. 

45 min. 

Příjezd do Raciborze a pokračování jízdy 

soupravy po komunikaci č. 45 

Raciborz – 

Opole 
74 km 

15:45-

16:50 

1 hod. 

5 min. 

Příjezd do Opole a pokračování jízdy soupravy 

po komunikaci č. 45  

Opole – 

Kluczbork 
44,1 km 

16:50-

17:10 
20 min. 

Příjezd do Kluczborku a pokračování jízdy 

soupravy po komunikaci č. 42  

Kluczbork – 

Wolczyn 
12,8 km 

17:10-

17:15 
5 min. 

Před Wolczynem vlevo na ulici Przemyslowa 

k areálu podniku příjemce Y. 

Wolczyn, 

Przemyslowa 
2 km 

Doba přepravy 

po 1. úseku 

silniční trasy: 

4 hod. 

15 min. 
Ujetá vzdálenost 1. úseku silniční trasy: 

161,5 

km 

4 
17:15-

6:00 

12 hod. 

45 min. 

Vykonání povinného nepřetržitého 

odpočinku řidiče mezi dvěma 

směnami. 

Wolczyn, 

Przemyslow

a 

 

5 6:00-6:05 5 min. 
Jízda silniční soupravy na logistické oddělení 

příjemce Y. 

Wolczyn, 

Przemyslowa 
2 km 

Celková časová 

náročnost 

silniční 

přepravy: 

21 hod. 

50 min. 
Celková ujetá vzdálenost: 

421,8 

km 

 

 Uvedené doby operací byly určeny na základě průměrné rychlosti soupravy, která činí 

cca 65 km/h, coţ bylo zjištěno pomocí programu pro trasování Route 66, vlastního měření 

a na základě zkušeností dopravce. Celková časová náročnost silniční přepravy 

nebezpečného zboţí od odesílatele X k příjemci Y tak činí 21 hodin, 50 minut hodiny, tedy 

cca 1 den.  
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5.1.6 Předání silniční zásilky příjemci 

 

 Po příjezdu silniční soupravy do areálu podniku příjemce, je řidičem předána přepravní 

dokumentace a listiny s ní související referentovi logistického oddělení. Povinností 

referenta logistického oddělení je kontrola stavu zásilky, kterou provádí buď sám, nebo  

určí pověřeného pracovníka. Teprve potom referent podepíše nákladní list CMR a další 

přepravní dokumentaci s ním spojenou. 

 

 Proces vykládky v této kapitole nebude rozepisován, jelikoţ je s výjimkou určitých 

operací analogií procesu nakládky. Předpokládaná celková doba vykládky silniční cisterny 

bude trvat o cca 1 hodinu méně, tedy celková doba vykládky u příjemce Y je 1 hodina 15 

minut.  

 

 

5.2 Realizace železniční přepravy v režimu RID 

 

 Před samotnou realizací ţelezniční přepravy je potřeba zohlednit určité povinnosti 

účastníků přepravy, včetně uvedení dokladů, které budou zásilku doprovázet během 

přepravy.  

 

 

5.2.1 Povinnosti přepravce 

 

 Vyřízení přepravní objednávky provede odesílatel X u dopravce, kterému odevzdá 

poţadavek na odsun vozu z vlečky, jelikoţ přeprava bude uskutečněna ve vlastních vozech 

přepravce. Proces nakládky obstarává odesílatel v místě svého podniku, přičemţ je 

zodpovědný za správnost loţení zboţí. Před nakládkou je odesílatel povinen ověřit, zda 

vůz vyhovuje ustanovením dle RID. Dopravce musí od odesílatele X při převzetí zboţí 

obdrţet potřebnou přepravní dokumentaci. Další z povinností přepravce je před předáním 

vozu dopravci opatřit tento bezpečnostními značkami a výstraţnými oranţovými tabulkami 

odpovídajícími přepravované látce, viz kapitola 4.3 Označení dopravního prostředku [7]. 
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5.2.2 Povinnosti dopravce 

 

 Dopravce má povinnost se před převzetím nebezpečného nákladu ujistit, zda náklad 

lze přepravovat podle řádu RID a v přepravním dokladu CIM je v příslušné kolonce 

uvedena zkratka RID. Z kolonky v nákladním listě, kde je uvedena hmotnost zásilky 

loţené ve voze, ověří, není-li překročena přípustná hmotnost daného vozu. Dopravce je 

před převzetím vozu povinen zkontrolovat, zda je vůz správně uzavřen a látka z něj na 

ţádných místech neuniká. Dále ověří, ţe bezpečnostní značky a oranţové výstraţné 

tabulky, jimiţ je vůz opatřen, odpovídají látce, která je ve voze naloţena. V případě, ţe by 

tomu tak nebylo, je dopravce oprávněn odmítnout převzetí zásilky k přepravě [7]. 

 

 

5.2.3 Přepravní dokumentace v železniční přepravě 

 

 V případě ţelezniční přepravy je jediným dokumentem doprovázejícím zásilku 

přepravní doklad CIM. Ostatní dokumentace s přepravním dokladem je odeslána na 

vyţádání zákazníka. Dále zásilku doprovází vozová nálepka umístěná na voze. 

  

Nákladní list CIM 

 Před odevzdáním zásilky přepravci je odesílatel X povinen náleţitě vyplnit přepravní 

doklad. Přepravce musí před převzetím překontrolovat, zda údaje o dané látce, jakoţ i další 

údaje v listu CIM uvedené odpovídají skutečnosti. Dle řádu RID musí být v přepravním 

dokladu uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti, UN kód, přesný název dané látky, třída 

nebezpečnosti a obalová skupina, jakoţ i další údaje nezbytné pro úplnost přepravního 

dokladu. Další informace, které musí přepravní doklad obsahovat, jsou uvedeny v této 

práci, viz kapitola 2.2.2 Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě zboţí. Předání zásilky 

dopravci je stvrzeno podpisem dopravce a razítkem stanice odesílací na potřebném počtu 

tiskopisů s aktuálním datem převzetí. Tímto okamţikem je uzavřena přepravní smlouva 

mezi oběma stranami [7]. 

 

 Příjemce Y vyţaduje, aby byla spolu s přepravním dokladem CIM zaslána i další 

dokumentace, mezi níţ bude Certifikát kvality, Balící list, Dodací list a Faktura. Význam 
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této dokumentace je uveden viz kapitola 5.1.3 Doklady a přepravní dokumentace v silniční 

přepravě. Nákladní list CIM je uveden v příloze B. 

 

Vozová nálepka 

 Vůz musí být před předáním dopravci opatřen vozovými nálepkami. Posunovací četa 

na vlečce v areálu podniku odesílatele X opatřuje vůz vozovými nálepkami na 

odevzdávkové koleji. Vyplnění vozových nálepek provede technik ţelezniční dopravy u 

odesílatele X, který na základě údajů v přepravní listině (nákladní list CIM) vyplní vozové 

nálepky předepsanými údaji, především pak směrovací cestou. Směrovací cesta udává číslo 

poslední vlakotvorné stanice a index směru, kterým má být vůz přepraven z poslední 

vlakotvorné stanice do stanice určení. Technik ţelezniční dopravy po vyplnění vozových 

nálepek předá tyto vedoucímu posunové čety v počtu dvou kusů. Vozové nálepky se 

umísťují na vůz po obou bočních stranách do vozových schránek [3]. Vozová nálepka je 

uvedena v příloze C. 

 

 

5.2.4 Technologie při nakládce železniční cisterny s využitím 

metody CPM 

 

 V této kapitole budou zohledněny všechny operace, které probíhají při nakládce a 

budou vyneseny do síťového grafu, viz obr. č. 18, v němţ bude na základě výpočtu 

vyznačena kritická cesta, obdobně jako při nakládce silniční cisterny. Časové hodnoty 

jednotlivých operací byly zjištěny na základě vlastního měření. Jednotlivé operace při 

nakládce silniční cisterny jsou uvedeny v tab. č. 10. 
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Zdroj: Výkres autor 

Obr. č. 18: Síťový graf operací při nakládce ţelezniční cisterny 

 

 Počáteční vrchol grafu je okamţik vyhotovení průvodního listu k nakládce, který 

vyhotovil referent obchodního oddělení v 6:00 hod.. 

 

 Koncový vrchol grafu je okamţik odsunu posunového dílu z místa odevzdávky 

odesílatele X. 

 

Tab. č. 10: Operace při nakládce ţelezniční cisterny 

Operace Popis operace Vykonává 
čas 

[min] 

1-2 
Odeslání poţadavku na přistavení vozu k nakládce prostřednictvím e-mailu 

technikovi ţelezniční dopravy. 

referent obchodního 

oddělení, technik ţelezniční 

dopravy 

0,5 

1-3 
Odeslání průvodního listu k nakládce prostřednictvím e-mailu mistrovi 

expedičního oddělení kyseliny fosforečné. 

referent obchodního odd., 

mistr expedičního oddělení 
0,5 

1-15 
Odeslání průvodního listu k nakládce prostřednictvím e-mailu referentovi 

logistického oddělení 

referent obchodního odd., 

referent logistického 

oddělení 

0,5 

2-4 
Pokyn vedoucímu posunovací čety k přistavení vozu k plnící rampě kyseliny 

fosforečné, přistavení hnacího vozidla k deponovaným vozům. 

technik ţelezniční dopravy, 

vedoucí posunovací čety 
5 

4-5 

Provedení technické kontroly vozu zaměřené na provozuschopnost pro jízdu 

vozu p a kontroly o vyčištění cisterny před nakládkou a telefonické ohlášení 

mistrovi expedičního oddělení o provedení kontroly.  

vedoucí posunovací čety, 

mistr expedičního oddělení 
5 

5-6 Posun s vozem k plnící rampě kyseliny fosforečné posunovací četa 10 

3-6 

Pokyn mistra expedičního oddělení pověřenému pracovníkovi (plniči) 

k provedení nakládky ţelezniční cisterny, chůze k plnící rampě, odvzdušnění 

cisterny, kontrola neporušenosti a čistoty přepravního prostoru cisterny, 

provedení vnější kontroly technického stavu cisterny, příprava plnícího 

zařízení. 

mistr expedičního oddělení, 

plnič  
10 

6-7 Nastavení plnící cesty a nakládka plnič 50 
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7-8 Zpravení posunovací čety o dokončení nakládky.  plnič, vedoucí posunu 1 

8-9 Odebrání vzorku kyseliny fosforečné. plnič 2 

9-10 Plombovaní vozu po nakládce a označení bezpečnostními značkami. posunovací četa 3 

9-11 Transport vzorku do laboratoře na rozbor. plnič 5 

10-12 Odsun vozu na kolejovou váhu. posunovací četa 3 

12-14 Váţení vozu. posunovací četa 3 

14-16 Odevzdání váţného lístku technikovi ţelezniční dopravy. 
vedoucí posunové čety, 

technik ţelezniční dopravy 
2 

11-13 Analýza vzorku a vyhotovení zprávy o analýze vzorku kyseliny fosforečné. laborant 30 

13-15 
Odeslání zprávy o analýze vzorku kyseliny fosforečné e-mailem referentovi 

logistického oddělení. 

laborant, referent 

logistického oddělení 
0,5 

15-19 Vystavení certifikátu kvality podle údajů ze zprávy o analýze kys. fosforečné. referent logistického odd. 5 

16-17 Zapsání hmotnosti vozu po nakládce do váţní knihy. technik ţelezniční dopravy 1 

17-18 Vyplnění nákladního listu CIM a vozových nálepek. technik ţelezniční dopravy 10 

18-19 
Odeslání kopie nákladního listu CIM referentovi logistického oddělení 

pomocí e-mailu. 

technik ţelezniční dopravy, 

referent logistického 

oddělení 

0,5 

19-21 
Vystavení faktury, balícího a dodacího listu na základě údajů z nákladního 

listu. 
referent logistického odd. 10 

18-22 
Telefonická objednávka obsluhy vlečky u dopravce ČD Cargo dle Grafikonu 

obsluh. (9:00). 

technik ţelezniční dopravy, 

pracovník ČD Cargo, a.s. 
2 

18-20 
Předání vozových nálepek vedoucímu posunovací čety a pokyn k posunu 

vozu na odevzdávkovou kolej. 

technik ţelezniční dopravy, 

vedoucí posunové čety 
2 

22-23 
Přistavení vozu na odevzdávkovou kolej a umístění vozových nálepek na 

vůz. 
posunovací četa 8 

22-23 Příjezd lokomotivy dopravce s posunovací četou ČD Cargo. strojvedoucí 75 

23-24 
Přivěšení vozu k lokomotivě ČD Cargo, vykonání technické prohlídky a 

zkoušky brzdy. 

lokomotivní četa, 

strojvedoucí 
5 

24-25 Chůze do kanceláře technika ţelezniční dopravy pro přepravní dokumentaci. 
vedoucí posunové čety ČD 

Cargo 
2 

19-25 
Odeslání vyhotoveného balícího, dodacího listu a certifikátu kvality 

technikovi ţelezniční dopravy pomocí e-mailu. 

referent logistického odd. 

technik ţelezniční dopravy 
0,5 

25-26 
Odevzdání přepravní dokumentace a potvrzení jejího převzetí vedoucím 

posunové čety ČD Cargo. 

technik, ţelezniční dopravy, 

vedoucí posunové čety ČD 

Cargo 

1 

26-27 Chůze k posunovému dílu. 
vedoucí posunové čety ČD 

Cargo 
2 

Celková doba nakládky: 187,5 

Zdroj: Měření autor 

Pozn.: pracovníky posunovací čety se v tab. č. 10 rozumí zaměstnanci odesílatele X, 

zaměstnanci posunu ČD Cargo jsou odlišeni označením ČD Cargo. 

 

 Kritická cesta udává nejdříve moţný konec celé realizace nakládky ţelezniční cisterny 

u odesílatele X, přičemţ tato doba činí 187,5 minut, tedy cca 3 hodiny a 15 minut. 

 

 Předpokládaný čas odsunu loţeného vozu dopravcem ČD Cargo z odevzdávkového 

kolejiště je v cca 9:15 hod téhoţ dne. 



58 

 

Plnění železničních cisteren ze zásobníku kyseliny fosforečné 

 Posunovací četa musí zabezpečit přistavení prázdné cisterny na plnící rampu a 

zajistit ji proti samovolnému posunu. 

 

 Plnič musí zapnout výstraţné světlo a sklopit můstek slouţící pro příchod k cisterně, 

zkontrolovat stav cisterny (např. vnější stav, zda není poškozená, proděravěná, 

úplnost zaslepovacích plnících a vypouštěcích hrdel atd.), kaţdou závadu na 

cisterně musí nahlásit mistrovi expedičního oddělení kyseliny fosforečné, který 

závadu, pokud není okamţitě odstranitelná, prokazatelně (e-mailem) nahlásí 

technikovi ţelezniční dopravy. Do odstranění závady se nesmí cisterna plnit. 

 

 Plnič musí před otevřením plnícího otvoru ţelezniční cisternu odvzdušnit. 

Odvzdušnění vnitřního prostoru se provede odvzdušňovacím ventilem, případně 

přes slepé hrdlo příruby, která je nad vyčerpávací trubkou viz obr. č. 19. 

 

 

Zdroj: Foto autor 

Obr. č. 19: Odvzdušnění ţelezniční cisterny 

 

 Plnič uvolní na přírubě dva protilehlé šrouby a potom opatrně uvolní zbývající tak, 

aby k případnému odfouknutí plynu došlo ve směru pryč od něj. 

 

 Znečištěné cisterny se musí otevřít, vypláchnout, zkontrolovat. Provede se otěrová 

zkouška, uzavře spodní výpusť. Cisterna nesmí obsahovat ţádné cizí předměty ani 
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nečistoty. Výsledek kontroly a otěrové zkoušky nahlásí plnič mistrovi expedičního 

oddělení. 

 

 Plnič vloţí do plnícího hrdla plnící hadici s nástavcem a připevní ji k hrdlu. 

 

 Plnič nastaví a překontroluje armatury na potrubní trase přes filtrační zařízení a 

spustí příslušné čerpadlo, při čerpání kyseliny ze zásobníku je moţno spuštění i 

vypínání čerpadla ovládat přímo v čerpací stanici kyseliny. 

 

 Plnič kontroluje průběh plnění a při dosaţení ţádané výšky hladiny kyseliny v 

cisterně nebo předvolené hmotnosti na počítadle průtokoměru plnění ukončí, 

opatrně vyjme plnicí hadici, odtáhne ji z průjezdného profilu a zajistí řetězem k 

zábradlí obsluţné plošiny. Nakonec uzavře ventily na plnící trase. 

 

 Plnič odebere do suché a čisté vzorkovnice vzorek z naplněné cisterny, vzorkovnici 

opatří štítkem s datem, číslem vzorku - číslem šarţe, číslem cisterny a označením 

zásobníku, z kterého byla plněna. Poté vzorek dopraví do laboratoře k rozboru. 

 

 Plnič uzavře cisternu na všechny šrouby, opláchne případné potřísnění od kyseliny 

vodou, zvedne můstek, vypne výstraţné světlo a ohlásí naplnění mistrovi 

expedičního oddělení kyseliny fosforečné.  

 

 Při manipulaci s kyselinou je obsluha povinna pouţít předepsané ochranné 

pomůcky. Obzvláště k ochraně obličeje a očí musí vţdy pouţívat ochranné brýle 

nebo ochranný štít [10]. 

 

 

5.2.5 Přeprava zboží železniční dopravou po vytyčené trase 

 

 Přeprava KFT je rozdělena na čtyři po sobě následující etapy, viz tab. č. 11, během 

kterých jsou s ţelezničním kotlovým vozem prováděny různé technologické operace. 
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Tab. č. 11: Etapy přepravy látky po ţeleznici 

Etapa 
Čas 

od - do 
Čas Činnost Stanice 

Ujetá 

vzdálenost 

 

1 

9:15-9:25 10 min. 

Posun vlečkového vlaku z odevzdávkové koleje 

odesílatele X po manipulačním kolejišti odesílací 

stanice Boří les 

Vlečka 

odesílatele X - 

Boří les 

0,1 km 

9:25-9:45  20 min. 
Jízda manipulačního vlaku do seřaďovací stanice 

Břeclav 

Boří les-

Břeclav 
2,8 km 

9:45-

13:30 

3 hod. 

45 min. 

Technologie práce v seřaďovací stanici vedoucí 

k zařazení vozu do vlaku typu Nex 
Břeclav - 

2 
13:30-

20:15 

22 hod. 

45 min. 

Doba přepravy vlakem typu Nex do přechodové 

stanice Bohumín 

Břeclav-

Bohumín 
195,4 km  

20:15-

21:45 

1 hod. 

30 min. 

Technologie práce v přechodové stanici a převzetí 

vlaku dopravcem PKP Cargo S. A. 
Bohumín - 

Doba přepravy 

po 1. úseku 

železniční trasy: 

28 hod.  

30 min. 
Ujetá vzdálenost 1. úseku železniční trasy: 

198,3 

km 

3 
21:45- 

15:45 
18 hod. 

Doba přepravy vlakem typu Nex do seřaďovací 

stanice Kedzierzyn - Kozle 

Bohumín- 

Kedzierzyn - 

kozle 

33,8 km 

15:45-

19:45 
4 hod. 

Technologie práce v seřaďovací stanici vedoucí 

k zařazení vozu do vlaku typu Mn 

Kedzierzyn - 

kozle 
- 

4 

19:45-

9:45 
14 hod. 

Doba přepravy vlakem typu Mn do stanice určení 

Wolczyn 

Kedzierzyn - 

Kozle 

Wolczyn 

97,8 km 

9:45-

10:20 
35 min. Technologie práce ve stanici určení Wolczyn - 

10:20-

10:30 
10 min. 

Posun vlečkového vlaku z přípojové stanice 

Wolczyn na vlečku příjemce Y 

Wolczyn - 

vlečka příjemce 

Y 

0,3 km 

Doba přepravy 

po 1. úseku 

železniční trasy: 

36 hod. 

45 min. 
Ujetá vzdálenost 2. úseku železniční trasy: 

131,9 

km 

Celková 

časová 

náročnost 

železniční 

přepravy: 

65 h. 

15 min. 
Celková ujetá vzdálenost: 

330,2 

km 

 

 Doba přepravy na polském území byla stanovena na daném úseku Chalupki – Wolczyn  

36 hodin, 45 minut. Tato doba výchází z odhadu zkušených pracovníků ČD Cargo, kteří 

působí v přechodové stanici s Polskem v Bohumíně. Dobu trvání přepravy na polském 

území nelze spolehlivě zjistit, jelikoţ závisí na trasování a vlakotvorbě dopravce PKP 

Cargo. Celková doba ţelezniční přepravy tak činí 65 hodin, 15 minut, při ujeté vzdálenosti 
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330,2 km. Oproti vzdálenosti, která byla změřena pomocí programu ERIC, se skutečná 

ujetá vzdálenost navýšila o délky vleček, tedy celkem o 0,4 km.  

 

 

5.2.6 Předání železniční zásilky příjemci 

 

 Po přistavení ţelezničního vozu na určené místo na vlečce příjemce je vůz předán 

vedoucím lokomotivní čety dopravce PKP Cargo S. A. s  předepsaným rozsahem přepravní 

dokumentace technikovi ţelezniční dopravy, který je zaměstnancem příjemce. Technik 

ţelezniční dopravy je povinen zkontrolovat stav zboţí, a pakliţe neshledá na tomto ţádné 

nedostatky, stvrdí svým podpisem do nákladního listu převzetí zásilky. Příjemce poté 

provede nezbytný počet technických úkonů, potřebných pro bezpečnou vykládku kyseliny 

fosforečné z cisternového vozu do předem připravených zásobníků. 

 

 Proces vykládky je bez určitých operací analogií procesu nakládky. Předpokládaná 

doba vykládky bude v případě ţelezniční přepravy o cca 1 hodinu kratší. Předpokládaná 

celková doba vykládky u příjemce Y tak činí 2 hodiny, 15 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

6 Ekonomické zhodnocení navržených variant 

 

 

 Výběr ideální varianty záleţí na mnoha okolnostech. Dopravce můţe částečně ovlivnit 

dobu přepravy od odesilatele k příjemci, která můţe být mnohdy také důleţitá, zejména 

pokud by se jednalo o typ dodávky just in time (dodávky do výroby). Doba dodání je téţ 

ovlivňována příjemcem a odesílatelem. Smluvně lze tuto dobu ovlivnit přesně stanovenými 

dobami přistavení na nakládku a vykládku. 

 

 

Cena za přepravu po silnici 

 Cena přepravy v případě silniční varianty byla mezi účastníky přepravního řetězce 

stanovena smluvní cestou. Zúčastněné strany se dohodly na stanovení ceny za přepravu 1 

tuny kyseliny fosforečné na 30,40 EUR. Při celkovém přepravovaném mnoţství 24 000 Kg 

tak celková cena přepravy činí 730 EUR.  

 

 

Cena za přepravu po železnici 

 Mezi účastníky přepravního řetězce (odesílatel, dopravce, příjemce) byla cena za 

přepravu jedné tuny kyseliny fosforečné rovněţ jako v případě první varianty přepravy 

stanovena smluvní cestou. Cena přepravy jedné tuny kyseliny fosforečné byla stanovena na 

základě této dohody na 27,90 EUR za celou přepravní cestu. Při celkovém přepraveném 

mnoţství 52 000 kg vychází cena přepravy 1451 EUR. 

 

 

Hodnocení z hlediska finančního a kvantitativního 

 Z pohledu finančního vychází pro danou relaci výhodněji přeprava ţelezniční, u níţ 

byla dle dohody mezi účastníky přepravního řetězce stanovena cena za přepravu kyseliny 

fosforečné o něco niţší oproti přepravě silniční, konkrétně o 2,50 EUR za přepravenou 

tunu. Z hlediska finančního, a zároveň kvantitativního (mnoţství přepravené kyseliny) tak 

jednoznačně vychází lépe přeprava ţelezniční. 
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Tab. č. 12: Zhodnocení podle finančního a kvantitativního hlediska 

Přepravní jednotka 
Přepravované 

mnoţství 

Cena za přepravu 1 

tuny kyseliny 

fosforečné 

Celková cena 

přepravy 

Silniční cisterna 24 000 kg 30,40 EUR 730 EUR 

Železniční kotlový vůz 52 000 kg 27,90 EUR 1451 EUR 

KVANTITATIVNÍ 

ROZDÍL: 
28 000 kg 

→ Ve prospěch ţelezniční přepravy, neboť je 

ţelezniční kotlový vůz schopen přepravit více 

neţ dvojnásobek kyseliny fosforečné. 

CENOVÝ ROZDÍL: 2,50 EUR 721 EUR 

 

 Z tab. č. 12 vyplývá, ţe v případě potřeby stejného mnoţství kyseliny fosforečné do 

dané destinace by bylo třeba pouţít dvě silniční cisterny, coţ by znamenalo zdvojnásobení 

nákladů na přepravu, které by tak činily 2 x 730 EUR, coţ dává součet 1460 EUR. Na 

základě této zjištěné skutečnosti je pro odesílatele X v případě této relace finančně i časově 

výhodnější pouţít pro přepravu ţelezniční kotlový vůz.  

 

 

Hodnocení z hlediska časové náročnosti 

 Z pohledu časové náročnosti je zřejmé, ţe přeprava silniční cisternou umoţňuje větší 

časové úspory v případě nakládky i samotné přepravy, coţ urychluje oběh vozidla a 

umoţňuje jeho rychlejší vyuţití pro další přepravy. Časová náročnost je přehledně uvedena 

v tab. č. 13. 

 

Tab. č. 13: Časová náročnost navrţených variant 

Varianta 

přepravy 

Nakládka  

[ h ] 

Přeprava  

[ h ] 

Vykládka  

[ h ] 

Celková doba  

[ h ] 

Silniční 
2 hod. 

15 min. 

21 hod. 

15 min. 

1 hod. 

15 min. 

24 hod. 

45 min. 

Železniční 
3 hod. 

15 min. 

65 hod. 

15 min. 

2 hod.  

15 min. 

70 hod. 

45 min. 

ČASOVÝ ROZDÍL: 46 hod. 

 

 Časová úspora ve prospěch silniční přepravy je 46 hodin, tedy téměř dva dny.  
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Hodnocení z hlediska ujeté vzdálenosti 

 Z pohledu délek tras obou variant přepravy se ukazuje, ţe přeprava po ţeleznici je 

výrazně kratší viz tab. č. 14.  

 

Tab. č. 14: Porovnání vzdáleností tras obou variant přepravy 

Varianta 

přepravy 
Území 

Délka úseku 

trasy 

Celková 

délka trasy 

Silniční 
Česká republika 258,3 km 

421,8 km 
Polsko 161,5 km 

železniční 
Česká republika 198,3 km 

330,2 km 
Polsko 131,9 km 

ROZDÍL UJETÉ VZDÁLENOSTI: 91,6 km 

  

 Přestoţe se jedná o návrh realizace přepravy od stejného odesílatele ke stejnému 

příjemci, je mezi oběma variantami přepravy patrný poměrně markantní rozdíl z hlediska 

celkové ujeté vzdálenosti. Ţelezniční trasa je o 91,6 km kratší neţ trasa silniční.  
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7 Závěr 

 

Cílem práce bylo analyzovat průběh přepravy kyseliny fosforečné pro zadanou relaci, 

zabývat se problematikou efektivního plánování této přepravy a porovnat, který ze způsobů 

přepravy (po silnici, po ţeleznici) je výhodnější. 

 

Byl vypracován návrh přepravy nebezpečného zboţí ve dvou variantách a porovnány 

ekonomické aspekty těchto variant. Z ekonomického posouzení obou variant dopravy 

vychází mírně výhodnější přeprava ţelezniční, konkrétně o 2,50 EUR/t, tzn. ca 62,50 Kč/t . 

 

Z pohledu časové náročnosti obou variant přepravy by ale bylo výhodnější, vyuţít 

silniční přepravu, jeţ je oproti ţelezniční výrazně rychlejší, nicméně je potřeba zohlednit 

také to, ţe kyselina fosforečná není látkou, která by podléhala zkáze, proto rychlost 

přepravy nehraje v tomto případě zásadní roli.  

 

Pokud příjemce odešle objednávku na nákup této suroviny v dostatečném předstihu, 

můţe vyuţít ekonomicky výhodnější přepravy ţelezniční, coţ se při větších mnoţstvích 

můţe výrazněji promítnout do jeho nákladů. To ovšem jen za předpokladu, ţe má 

dostatečně velkou kapacitu zásobníků na kyselinu. V opačném případě je lepší volbou 

doprava silniční, coţ by se týkalo zejména menších odběratelů. 

 

Vedle ekonomických a ekologických předností ţelezniční dopravy je její další 

výhodou moţnost větší jednotlivé dodávky, protoţe ţelezniční kotlový vůz má dvakrát 

větší objem neţ silniční cisterna. Tuto výhodu ale vyuţijí jen větší zákazníci, mezi něţ 

patří podnik ve Wolczynu. Pro něj by tedy bylo výhodnější vyuţívat přepravu po ţeleznici. 
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