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SOUHRN  

Tato práce je zam��ena na možné využití železni�ní dopravy p�i p�eprav� zboží za využití 

železni�ní vle�ky a kombinované dopravy. Práce se dále zam��uje na analýzu a vyjád�ení 

náklad� spojených s železni�ní dopravou a jejich následné porovnání s dopravou silni�ní 

a dopravou kombinovanou. 
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Possibility of use of railway transport in South Bohemia territory 

 
ABSTRACT  
This work is focused on possible use of railway transport of goods, on works railway and 
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ÚVOD 

Železni�ní doprava v Jiho�eském kraji má letitou tradici. V jiho�eském krajském 

m�st�, tedy v �eských Bud�jovicích, byla vybudována první železnice na evropské pevnin�. 

Byla to kon�sp�ežná železnice na trati �eské Bud�jovice – Linec. Tuto železnici lze díky 

jejímu konstruk�nímu a organiza�nímu �ešení považovat za p�edch�dkyni dnešní moderní 

železnice. Úsp�chy kon�sp�ežné železnice byly významným impulzem pro navázání 

obchodních styk�, které dále prohlubovala moderní železnice. Železnice tím pádem již tém�� 

200 let spoluutvá�í charakter a tvá� regionu. Železnice v Jiho�eském kraji p�esáhla místní 

význam, nebo� sehrála významnou roli p�i formování sou�asné tvá�e Evropy. Tato oblast 

p�edstavovala d�ležitou lokalitu, která byla spojená s �ešením závažných mocensko-

politických záležitostí minulého století. Tato skute�nost poukazuje na významné geografické 

postavení Jiho�eského kraje a celé �eské republiky. 

D�ležitost železnice nespo�ívá pouze v historickém významu, její hlavní p�ednosti 

jsou v nízké energetické náro�nosti a v možném uleh�ení silni�ní doprav�. Neuspokojivá 

situace na �eských silni�ních komunikacích je v Jiho�eském kraji o to horší, že �eká na 

výstavbu tolik pot�ebné dálnice D3. P�evážn� tranzitní charakter dopravy v této oblasti 

neúnosn� zat�žuje krajské komunikace. Tato situace je obtížn� �ešitelná a možný rozvoj 

železni�ní dopravy v kraji nabízí ur�it� uleh�ení p�enesením �ásti dopravy vznikající v míst� 

na železnici. Nízká energetická náro�nost železni�ní dopravy uleh�uje zát�ž životního 

prost�edí, které je nejv�tším bohatstvím Jiho�eského kraje.  

P�es své nesporné výhody železni�ní doprava neustále ztrácí svou konkurence 

schopnost v porovnání s dopravou silni�ní. Na vin� je nejen usp�chaná doba, která chce vše 

co nejd�íve nejlépe ihned, ale i nároky železnice, jež jsou kladeny na organizaci dopravy 

možných zákazník�. Nesnadný p�ístup na železnici spole�n� s �asovou náro�ností železni�ní 

dopravy kladou velké požadavky na logistický p�ístup k doprav�. Všechny tyto aspekty 

odsunují železnici do pozadí zájmu nejen malých a st�edních podnik�, ale i podnik� velkých, 

jež byly v minulosti pr�kopníky v inovacích spojených s touto dopravou. 

P�esto však železnice nevzdává sv�j nerovný boj s mladší a flexibiln�jší konkurencí 

p�edstavovanou dopravou silni�ní. Nové inovativní technologie vyrovnávají síly na poli v boji 

o potencionálního zákazníka. Nadšení z nových technologií však �asto p�echází ve zklamání 
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z trvajícího nezájmu o tuto dopravu. Tento nezájem je rovn�ž zp�soben špatným jménem, jež 

si železnice u svých zákazník� vybudovala. 

Cílem této práce je analýza možností zvratu tohoto stavu. Práce poukazuje na 

potenciál železni�ní dopravy v Jiho�eském kraji a na možné rozší�ení oblasti p�sobnosti této 

dopravy.   



11 
 

1   JIHO�ESKÝ KRAJ 

 V Jižních �echách se již v dávných dobách objevovala první osídlení. Umožnily 

to dobré podmínky k životu, zap�í�in�né vhodnou geografickou polohou a dobrými 

p�írodními podmínkami. Území tradi�n� zam��ené na zem�d�lskou výrobu s rozvinutým 

rybníká�stvím a lesnictvím bylo ve dvacátém století ovlivn�no pr�myslovou výrobou. 

Význam p�írodního i kulturn� historického bohatství potvrzuje rychle se rozvíjející cestovní 

ruch. P�íhrani�ní charakter regionu, který v minulosti pro toto území znamenal mnoho 

starostí, se v poslední dob� stává jeho p�edností, nebo� p�ináší možnost úzké spolupráce 

se západními zem�mi Evropské unie. (1) 

Dle nomenklatury územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature of Units for 

Territorial Statistics) leží Jiho�eský kraj ve stát� �eská republika CZ, na území �eská 

republika CZ0, spole�n� s Plze�ským krajem tvo�í oblast Jihozápad CZ03. Jiho�eskému kraji, 

dle NUTS, náleží kód CZ031. Kraj je dále rozd�len do sedmi okres�, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. (2) 

Tabulka 1 P�ehled okres� Jiho�eského kraje 

Kód (NUTS) Okres 
Po�et obyvatel 

(tis.) 

Rozloha  

(tis. km²) 

Hustota zalidn�ní 

(o. / km²) 
Po�et obcí 

CZ0311 �eské Bud�jovice 184 531 1 638,30 113 109 

CZ0312 �eský Krumlov 61 346 1 615,03 38 45 

CZ0313 Jind�ich�v Hradec 92 719 1 943,69 48 106 

CZ0314 Písek 70 290 1 126,84 62 75 

CZ0315 Prachatice 51 461 1 375,03 37 65 

CZ0316 Strakonice 70 823 1 032,10 69 112 

CZ0317 Tábor 102 580 1 326,01 77 110 

Zdroj: (2) + (3)  

 

Jiho�eský kraj je geograficky pom�rn� uzav�eným celkem, jehož jádro tvo�í Jiho�eská 

kotlina s �eskobud�jovickou a T�ebo�skou pánví. Na jihozápad� jej obklopuje Šumava, dále 



 

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

hory. Roz

 

Obrázek 1

Zdroj: 

 

v roce 2000. Název Jiho�eský kraj je 

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

Moravy

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy. 

 

�eské r

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z

626 042 ob

v Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v

�tvere�ní.

 

zahrani�ní zem�. �eské územní celky

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

hory. Rozloha a struktura p�dního

   

Obrázek 1 Rozloha a struktura p�dního fo

Zdroj: (4) 

Jiho�eský kraj

roce 2000. Název Jiho�eský kraj je 

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

Moravy. Také území kolem �eských Velenic

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy. 

 Jiho�eský kra

�eské republiky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z

042 obyvatel, 

Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v

�tvere�ní. (3)  

 Sousedy Jiho�eského kraje

zahrani�ní zem�. �eské územní celky

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

������
��	
��
��

�	����
��	
��
��

����������
��	
��
��

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

loha a struktura p�dního

  

Rozloha a struktura p�dního fo

Jiho�eský kraj, jako vyšší 

roce 2000. Název Jiho�eský kraj je 

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

. Také území kolem �eských Velenic

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy. 

Jiho�eský kraj se svou rozlohou 10

epubliky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z

yvatel, p�i�emž

Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v

Sousedy Jiho�eského kraje

zahrani�ní zem�. �eské územní celky

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

������
��	
��
��

����������
��	
��

� �������
��	
��
��

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

loha a struktura p�dního fondu

Rozloha a struktura p�dního fo

jako vyšší územní

roce 2000. Název Jiho�eský kraj je používán od 30. kv�tna 2001, p�i�emž

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

. Také území kolem �eských Velenic

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy. 

j se svou rozlohou 10

epubliky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z

p�i�emž z tohoto údaje spole�n� s

Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v

Sousedy Jiho�eského kraje tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také d

zahrani�ní zem�. �eské územní celky

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

��� ����

P�dní fond

12 

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

fondu jsou uvedeny v

Rozloha a struktura p�dního fondu

územní samosprávný celek �eské r

používán od 30. kv�tna 2001, p�i�emž

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

. Také území kolem �eských Velenic, nazývané Vitorazsko

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy. 

j se svou rozlohou 10 056 km² p

epubliky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z

tohoto údaje spole�n� s

Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v

tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také d

zahrani�ní zem�. �eské územní celky jsou na západ� Plze�ský kraj, který spole�n� s

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

��� �������
����
���

P�dní fond

 

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

jsou uvedeny v následující tabulce.

 

ndu 

samosprávný celek �eské r

používán od 30. kv�tna 2001, p�i�emž

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasah

nazývané Vitorazsko

sou�ástí rakouské spolkové zem� Dolní Rakousy.  

056 km² p�edstavuje 12,8 % 

epubliky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�

Na tomto území se nachází celkov� 623 obcí, z nichž 53 

tohoto údaje spole�n� s rozlohou 10

Jiho�eském kraji je nejmenší hustota osídlení v zemi a to 62 obyvatel na kilometr 

tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také d

na západ� Plze�ský kraj, který spole�n� s

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

P�dní fond

Zem�d�lská p�da

Zastav�né plochy

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

následující tabulce.

samosprávný celek �eské republiky

používán od 30. kv�tna 2001, p�i�emž

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bu

se p�evážn� nalézá na jihu �ech, oblast kolem Da�ic však zasahuje do historického území 

nazývané Vitorazsko, bylo až do roku 1920 

�edstavuje 12,8 % 

epubliky a po St�edo�eském kraji je to rozlohou druhý nejv�tší kraj v

53 nese status

rozlohou 10 056 km² vyplývá, 

zemi a to 62 obyvatel na kilometr 

tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také d

na západ� Plze�ský kraj, který spole�n� s

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pa

P�dní fond

Struktura

Zem�d�lská p�da

Lesní plochy

Vodní plochy

Zastav�né plochy

Ostatní plochy

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

následující tabulce.  

epubliky, byl vytvo�en 

používán od 30. kv�tna 2001, p�i�emž d�íve byl nazýván 

krajem Bud�jovickým. Statutárním m�stem tohoto kraje jsou �eské Bud�jovice. Území kraje 

uje do historického území 

bylo až do roku 1920 

�edstavuje 12,8 % celkové 

tší kraj v �eské r

nese status m�sta. V

056 km² vyplývá, 

zemi a to 62 obyvatel na kilometr 

tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také d

na západ� Plze�ský kraj, který spole�n� s

�echy tvo�í již výše zmín�nou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy pat�í na severu kraj 

P�dní fond 

Struktura Rozloha (ha)

Zem�d�lská p�da 493 810

Lesní plochy 376 288

Vodní plochy 

Zastav�né plochy 

Ostatní plochy 

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

 

byl vytvo�en 

d�íve byl nazýván 

d�jovice. Území kraje 

uje do historického území 

bylo až do roku 1920 

celkové rozlohy 

�eské republice. 

m�sta. V kraji žije 

056 km² vyplývá, že

zemi a to 62 obyvatel na kilometr 

tvo�í spole�n� se �ty�mi �eskými územními celky také dv� 

na západ� Plze�ský kraj, který spole�n� s Jižními 

t�í na severu kraj 

 

Rozloha (ha) 

493 810 

376 288 

43 715 

10 522 

81 354 

pak výb�žky Brd, St�edo�eská žulová vrchovina, �eskomoravská vrchovina a Novohradské 

byl vytvo�en 

d�íve byl nazýván 

d�jovice. Území kraje 

uje do historického území 

bylo až do roku 1920 

rozlohy 

epublice. 

kraji žije 

že 

zemi a to 62 obyvatel na kilometr 

� 

Jižními 

t�í na severu kraj 

 



 

St�edo�eský,

krati�kým úsekem spole�ných hranic. Jižní hranice

N�mecko spole�n� se spolkovou zemí Rakousko. Na jihozápad� hranici tvo�í n�mecká 

spolková zem� Bavorsko a na jihu je hranice tvo�ena rakouskými spolkovými

a Dolní Rakousy.

1.1  

 

p�edstavuje 5,37

 

z velké �ásti další pr�myslové

uvedený

Obrázek 2

Zdroj: 

 

v ekonomické

 	�!���"������	�����

#$���%���
&�!	��'���	����

St�edo�eský, na severovýchod� kraj Vyso�ina a na východ� Jihomoravský kraj, 

krati�kým úsekem spole�ných hranic. Jižní hranice

N�mecko spole�n� se spolkovou zemí Rakousko. Na jihozápad� hranici tvo�í n�mecká 

spolková zem� Bavorsko a na jihu je hranice tvo�ena rakouskými spolkovými

Dolní Rakousy.

1.1   Pr�mysl

 Hrubý domácí produkt Jiho�eského kraje v

p�edstavuje 5,37

 Jiho�eský kraj má p�edevším zem�d�lský charakter

velké �ásti další pr�myslové

uvedený graf. 

Obrázek 2 Ekonomická struktura Jiho�eského kraje

Zdroj: (5) 

Nejv�tší ekonomickým p�ínosem pro Jiho�eský kraj je

ekonomické struktu�e kraje projevuje vysokým podílem výd�lk� plynoucích ze služeb pro 

 	�!���"������	�����
����	(�
�

#$���%���
&�!	��'���	����

�

��'�(�����!������	)!���

�&������
��

na severovýchod� kraj Vyso�ina a na východ� Jihomoravský kraj, 

krati�kým úsekem spole�ných hranic. Jižní hranice

N�mecko spole�n� se spolkovou zemí Rakousko. Na jihozápad� hranici tvo�í n�mecká 

spolková zem� Bavorsko a na jihu je hranice tvo�ena rakouskými spolkovými

Dolní Rakousy. 

Pr�mysl 

Hrubý domácí produkt Jiho�eského kraje v

p�edstavuje 5,37 % celkového h

Jiho�eský kraj má p�edevším zem�d�lský charakter

velké �ásti další pr�myslové

Ekonomická struktura Jiho�eského kraje

Nejv�tší ekonomickým p�ínosem pro Jiho�eský kraj je

struktu�e kraje projevuje vysokým podílem výd�lk� plynoucích ze služeb pro 

*)��	���������!��	����
+�

,�� 	�$�	��$"��!	��(� �"�
�	��$���������%$��	��$

��'�(�����!������	)!���
��

�&������
��

��!��	�������	
$�������%�

na severovýchod� kraj Vyso�ina a na východ� Jihomoravský kraj, 

krati�kým úsekem spole�ných hranic. Jižní hranice

N�mecko spole�n� se spolkovou zemí Rakousko. Na jihozápad� hranici tvo�í n�mecká 

spolková zem� Bavorsko a na jihu je hranice tvo�ena rakouskými spolkovými

 

Hrubý domácí produkt Jiho�eského kraje v

% celkového hrubého domácího produktu �eské r

Jiho�eský kraj má p�edevším zem�d�lský charakter

velké �ásti další pr�myslové odv�tví

Ekonomická struktura Jiho�eského kraje

Nejv�tší ekonomickým p�ínosem pro Jiho�eský kraj je

struktu�e kraje projevuje vysokým podílem výd�lk� plynoucích ze služeb pro 

*)��	���������!��	����
+�

,�� 	�$�	��$"��!	��(� �"�
�	��$���������%$��	��$

�-�

��!��	�������	
$�������%�
��

13 
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turisty a z jejich ubytování. Do tohoto segmentu lze za�adit ubytování a stravování, 

nemovitosti, pronájmy, podnikatelské �innosti a také obchod a opravy. V kraji jsou také 

rozší�ené tradi�ní výd�le�né odv�tví, jakými jsou zem�d�lství, lesnictví a rybolov. Rybolov je 

rozší�en zejména na T�ebo�sku. Nezanedbatelnou �ást ekonomické struktury kraje tvo�í 

odv�tví stavebnictví a zpracovatelský pr�mysl, které p�edstavuje p�ibližn� stejné procento 

zastoupení. 

 Pro železni�ní dopravu, která je vhodná pro p�epravu objemných náklad� 

a hromadného substrátu, se jako nejvýhodn�jší nabízí stavebnictví, zpracovatelský pr�mysl 

a zem�d�lská produkce. 

 Stavebnictví nezahrnuje pouze výstavbu nových objekt�, ale i t�žbu stavebních 

surovin, jež má v kraji velký význam. T�žba ostatních nerostných surovin je zanedbatelná, 

vzhledem k absenci významných ložisek. Nejvíce se t�ží stavební kámen, s ložisky 

v Plešovicích – Holubov�, v Prachaticích a v Písku. Produkce této suroviny stoupla v období 

let 2000 – 2007 o 55 %. Št�rkopísky p�edstavují další d�ležitou surovinu v kraji. Bohatá 

ložiska této suroviny nalezneme v oblasti obcí Halámky, Planá, Vráb�e a Suchdol, p�i�emž 

Suchdolský písek je všeobecn� považován za velmi kvalitní materiál. Ložisko Bohunice 

poskytuje takovou zásobu cihlá�ských surovin, že Jiho�eský kraj spole�n� s Jihomoravským 

krajem tvo�í nejv�tší zásobárnu této suroviny v �eské republice. Kdysi významná t�žba 

grafitu v �eském Krumlov� byla ukon�ena v roce 2003, naopak byla obnovena t�žba 

bentonitu na ložisku Maršov.(6) 

 Zpracovatelský pr�mysl soust�ed�ný zejména v okolí m�st �eské Bud�jovice, 

Strakonice a Tábor zahrnuje n�kolik odv�tví zobrazených v následujícím grafu. Možnost 

dostate�né poptávky pro železnici p�edstavují zejména podniky, zabývající se výrobními 

odv�tvími strojním a d�evozpracujícím. Možného budoucího zákazníka však železnice m�že 

nalézt v podnicích zabývajících se textilní a od�vní výrobou, nábytkem �i potravinami. 
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 Hodnoty pro dovoz jsou sledovány jen na úrovni NUTS-1, která je tvo�ena celou 

�eskou republikou. Z tohoto d�vodu ve své práci dále neuvádím hodnoty dovozu, nebo� na 

úrovni NUTS-3, tedy na úrovni kraje, jsou tyto údaje pouze odhadem a mohou být nep�esné 

a zavád�jící. 

 Nejv�tší hodnotu vývozu z Jiho�eského kraje vytvá�í obchod se spolkovou zemí 

N�mecko, jehož podíl na celkovém vývozu �inil v roce 2007 36,8 %. Druhým nejv�tším 

zahrani�ním partnerem pro kraj je s podílem 19 % z celkové hodnoty vývozu Rakousko. Pro 

Rakousko Jiho�eský kraj p�edstavuje nejvýznamn�jšího obchodního partnera mezi kraji 

�eské republiky. Z Jiho�eského kraje do Rakouska je nejvyšší hodnota vývozu v b�žných 

cenách (mil. K�). Následující tabulka udává hodnoty vývozu z Jiho�eského kraje podle 

vybraných zemí v roce 2007 v b�žných cenách (mil. K�). 

Tabulka 2 Vývoz z Jiho�eského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 

VÝVOZ 

Vývoz z Jiho�eského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 

�R, kraj Celkem 

z toho 

EU 27 N�mecko Francie Itálie Rakousko Polsko Slovensko 

  Vývoz v b�žných cenách (mil. K�) 

�eská 
republika  2 479 234  2 113 649  762 341  134 905  121 545  113 803  147 054  214 801  

Jiho�eský 
kraj 102 589  91 662  37 743  7 746  5 063  19 465  3 778  4 374  

  Podíl na vývozu kraje (%) 

�eská 
republika 100,0  85,3  30,7  5,4  4,9  4,6  5,9  8,7  

Jiho�eský 
kraj 100,0  89,3  36,8  7,6  4,9  19,0  3,7  4,3  

Zdroj: (7) 

 

Nejvýznamn�jší z vývozních komodit, rozd�lených dle mezinárodní klasifikace zboží 

SITC 1, pro Jiho�eský kraj, jsou stroje a dopravní prost�edky, které se na celkovém vývozu 

podílí 55,1 %. Dalšími významnými komoditami jsou polotovary a materiály, spole�n� 

s pr�myslovým spot�ebním zbožím, podílejícími se na celkovém vývozu 15,5 % a 12,5 %. 

Vývoz zbylých komodit je znázorn�n v následující tabulce. 
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Tabulka 3 Vývoz z Jiho�eského kraje podle t�íd SITC v roce 2007 

 
Zdroj: (7) 

1.3   Doprava 

Jiho�eský kraj leží na významné dopravní ose Sever – Jih plánované transevropské 

dopravní sít� (anglicky Trans-European Transport Networks, zkratka TEN-T). Transevropská 
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a 210 vnitrozemských p�ístav�. V roce 1994 bylo za�azeno 14 nových projekt�. V roce 2004 

byl jejich po�et zvýšen na 30. Jejich realizace má být dokon�ena do roku 2020. (8) 
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Neuspokojivá situace panuje zejména na úseku �eské Bud�jovice – Dolní Dvo�išt�, kde ro�n� 

dochází k desítkám závažných dopravních nehod. 

Další významnou dopravní tepnu pro Jiho�eský kraj p�edstavuje mezinárodní tah E49, 

vedoucí z n�meckého Magdeburgu do rakouského hlavního m�sta Víde�. Na �eském území 

vede mezinárodní tah E49 z hrani�ního p�echodu s N�meckem Vojtanov u Chebu na hrani�ní 

p�echod s Rakouskem Halámky. Na území Jiho�eského kraje tento tah p�edstavují silnice 

I. t�ídy �. I/20 Plze� – �eské Bud�jovice, silnice I. t�ídy  I/3 zmi�ovaná výše, silnice I. t�ídy 

I/34 �eské Bud�jovice - Svitavy a silnice I. t�ídy Veselí nad Lužnicí – rakouský hrani�ní 

p�echod Halámky I/24. Silnice I. t�ídy �. I/20 a I/3 p�edstavují nejen významný mezinárodní 

tah, ale i významné spojení Jiho�eského kraje s Prahou. S denní intenzitou dopravy nad 

10 tisíc vozidel pat�í mezi nejvytížen�jší komunikace v kraji.  

Mezinárodní tah E 551 v rámci Jiho�eského kraje p�edstavuje propojení krajského 

m�sta �eské Bud�jovice a tím tedy i Jiho�eského kraje s dálnicí D1 ve m�st� Humpolec. 

Mezinárodní tah E 551 tvo�í na území kraje silnice I. t�ídy �. I/34 �eské Bud�jovice – 

Svitavy. Intenzita této komunikace se pohybuje kolem 10 tisíc vozidel denn�. 

Další významnou dopravní tepnou na území Jiho�eského kraje je z �ásti dokon�ená 

rychlostní komunikace R4. Rychlostní komunikace R4 nabízí alternativní propojení 

Jiho�eského kraje s Prahou, umožn�né silnicí I. t�ídy �. I/20 na R4, napojenou v Nové 

Hospod� u Písku a vedoucí z �eských Bud�jovic do Plzn�. Rychlostní komunikace R4 

z Nové Hospody pokra�uje p�es Strakonice jako silnice I. t�ídy �. I/4 na hrani�ní p�echod 

Strážný a tím propojuje Jiho�eský kraj se spolkovou zemí N�mecko. 
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Obrázek 5 Mapa intenzit dopravy na dálnicích a silnicích I. t�íd 

Zdroj: (10) 

 

Do budoucna p�edstavuje nejd�ležit�jší dopravní tepnu plánovaná dálnice D3 vedoucí 

p�es nejvýznamn�jší jiho�eská m�sta Tábor a �eské Bud�jovice. Tato dopravní komunikace 

propojí Prahu s oblastí jižních �ech a zárove� napojí Táborsko a �eskobud�jovicko na 

republikovou dálni�ní sí�. Dále v míst� hrani�ního p�echodu Dolní Dvo�išt� propojí dálnice 

D3 Jiho�eský kraj s Rakouskem a Transevropskou dopravní sítí. Na Rakouské stran� bude 

toto propojení umožn�no velkokapacitní komunikací S10, která povede do Unterweitersdorfu, 

kde za�íná dálnice A7, jež je sou�ástí plánované Transevropské dopravní sít�. Plánovaná 

dálnice D3 spole�n� s dálnicí D8 leží na hlavním mezinárodním silni�ním tahu E55, 

vedoucím ze Skandinávie p�es naše území do �ecka. Mezinárodní tah E55 v sou�asné dob� 

p�edstavuje pro Jiho�eský kraj spíše problém, zp�sobený kapacitou stávající silni�ní sít�. 

Neuspokojivá situace panuje zejména na silnici �. I/3 z Dolního Dvo�išt� na �eské 

Bud�jovice, Tábor a dále do Prahy s intenzitou dopravy nad 10 tis. vozidel denn�, v n�kterých 

úsecích i nad 20 tis. Kvalitní napojení na Transevropskou dopravní sí� reprezentované dálnicí 

D3, p�edstavuje pro Jiho�eský kraj možnost lepší integrace do Evropské unie. 
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Obrázek 6 Mapa dálnic a rychlostních silnic 

Zdroj: (11) 

1.3.2   Železni�ní doprava 

 Díky poloze �eské republiky, která leží v samém st�edu Evropy, pat�í hlavní 

železni�ní trasy do Transevropské dopravní sít� a v�tší �ást pat�í i do sít� Panevropské. 

Panevropská dopravní sí� byla navrhnuta jako spojení mezi Evropskou unií a státy st�ední 

a východní Evropy. Transevropská dopravní sí� p�edstavuje dopravní propojení mezi státy 

Evropské unie. Železni�ní sí� na území Jiho�eského kraje, respektive její �ást, spadá do sít� 

Transevropské. Spojení Jiho�eského kraje s Panevropskou železni�ní sítí, p�edstavují práv� 

trat� spadající do sít� Transevropské, zejména jsou to trat�, jež tvo�í IV. železni�ní koridor. 

Celková délka železni�ní sít� v Jiho�eském kraji v roce 2007 byla 952 kilometr�. Jiho�eský 

kraj poskytuje pom�rn� dobré železni�ní napojení jednotlivých okresních m�st na celostátní 

železni�ní dopravní sí�. 
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Tra� �íslo 220 umož�uje jízdu vlaku rychlostí 85 až 100 km/h, tra�ová rychlost na trati 

�íslo 196 je pouze 65 – 70 km/h. Nejvyšší povolená rychlost na trati 196 je vzhledem 

k mezinárodnímu charakteru trati nevyhovující a odpovídá spíše trati celostátní �i regionální. 

Tra�ové zabezpe�ovací za�ízení na jiho�eské �ásti koridoru je p�evážn� �ešené jako 

automatické hradlo s oddílovými náv�stidly. Pouze na trati �íslo 220 je bezpe�ný provoz 

zajišt�n reléovým poloautoblokem bez kontroly volnosti trat� na úseku Chotoviny – Roudné 

a na úseku Roudné – Sob�slav bezpe�nost zajiš�uje reléový poloautoblok s kontrolou volnosti 

trat�. Krátký dvojkolejný úsek mezi Nemanicemi a �eskými Bud�jovicemi je zabezpe�en 

t�íznakým automatickým obousm�rným blokem. 

Tra� �íslo 220 na úseku Benešov u Prahy – Veselí nad Lužnicí spadá do t�ídy zatížení 

D3, maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je tedy 22,5 tuny a na b�žný metr 

7,2 tuny. Na úseku Veselí nad Lužnicí – �eské Bud�jovice spadá tra� do t�ídy zatížení D4, 

maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je tedy 22,5 tuny a na b�žný metr je hodnota 

zvýšena na 8 tun. Tra� �íslo 196 umož�uje provoz vlak� s t�ídou zatížení D3. 

Do Transevropské dopravní sít�, vedle nejvýznamn�jšího IV. železni�ního koridoru, 

pat�í také trat� 190, 199 a 226. Tra� 190 spojuje �eské Bud�jovice s m�stem Plzní, kde 

se napojuje na tra� 170 vedoucí na Cheb, a tím p�edstavuje alternativní propojení Jiho�eského 

kraje s N�meckem. Tra� je koncipovaná jako jednokolejná, s úseky dvojkolejné vložky, 

v úsecích Plze� hlavní nádraží – Plze� Koterov, Nepomuk – Horaž	ovice p�edm�stí 

a �i�enice – Zliv. Jednokolejné trat� �íslo 199 a 226 p�edstavují spojení s rakouskou 

železni�ní sítí. Trat� spojují hrani�ní p�echod �eské Velenice (Gmünd) se stanicemi ve 

m�stech �eské Bud�jovice a Veselí nad Lužnicí. Tra� 199 vede do �eských Bud�jovic a tra� 

226 vede do Veselí nad Lužnicí. Trat� �íslo 199 a 226 p�edstavují významné spojení zejména 

pro nákladní dopravu, �ímž uleh�ují siln� zatíženému IV. koridoru. 

Trat� jsou uzp�sobeny pro provoz elektrické trakce, kterou zajiš�uje st�ídavá trak�ní 

soustava s trolejovým nap�tím 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Pouze tra� �íslo 

226 a úsek trat� �íslo 199 Nové Hrady – �eské Velenice umož�ují pohyb pouze lokomotivám 

s nezávislou, tedy naftovou trakcí. 

Nejvyšší tra�ová rychlost na trati �íslo 190 je 85 – 100 km/h, zbylé dv� trat� umož�ují 

vlak�m pohyb s rychlostí 75 – 80 km/h. 

Všechny t�i trat� spadají do t�ídy zatížení D3, tedy maximální zatížení na nápravu je 

22,5 tun a na b�žný metr 7,2 tun. 
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Zabezpe�ovací za�ízení na trati �íslo 190, je �ešeno pomocí reléového poloautobloku 

s kontrolou volnosti trat� na úsecích St�elecké Hoštice – Katovice a �ejetice – Ražice. Mezi 

Katovicemi a �ejeticemi je provoz zajiš�ován pomocí reléového poloautobloku bez kontroly 

volnosti trat�. Zbývající úsek trat� na krajském území, tedy úsek Ražice – �eské Bud�jovice, 

je zabezpe�en pomocí automatických hradel s oddílovými náv�stidly. Tra�ové zabezpe�ení na 

trati �íslo 199 je zajišt�no automatickými hradly bez oddílových náv�stidel na úseku �eské 

Bud�jovice – Nová Ves u �eských Bud�jovic, na zbytku trati je telefonické dorozumívání. Na 

trati �íslo 226 je hradlový poloautoblok, pouze na úseku Nová Ves nad Lužnicí – �eské 

Velenice (Gmünd) je zabezpe�ení realizováno pomocí telefonického dorozumívání. 

 

Celostátní železni�ní sí	 Jiho�eského kraje 

Mezi další významné trat� na území Jiho�eského kraje pat�í trat� �íslo 200, 201, 224 

a 225, jež spadají pod celostátní železni�ní sí� a p�edstavují d�ležité propojení mezi 

Jiho�eským krajem a ostatními kraji �eské republiky. 

Mezi nejvýznamn�jší trat� celostátního významu pat�í tra� �íslo 225 Veselí nad 

Lužnicí – Havlí�k�v Brod. Na této jednokolejné trati jsou v provozu lokomotivy s elektrickou 

trakcí o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Na úseku Veselí nad Lužnicí – 

Jihlava je stanovená nejvyšší tra�ová rychlost na 65 až 70 km/h a na úseku Jihlava – 

Havlí�k�v Brod je tato rychlost 75 až 80 km/h. Tra�ové zabezpe�ovací za�ízení na trati je na 

úseku Veselí nad Lužnicí – Jihlava �ešeno p�edevším jako reléový poloautoblok bez kontroly 

volnosti trat�, výjimku tvo�í zmodernizované úseky Jind�ich�v Hradec – Jarošov nad 

Nežárkou a Batelov – Sp�lov, kde je používán reléový poloautoblok s kontrolou volnosti 

trat�. Na zbývajícím úseku Jihlava – Havlí�k�v Brod je tra�ové zabezpe�ení �ešeno 

telefonickým dorozumíváním. Tra� spadá do nejvyšší povolené t�ídy zatížení D4, což 

znamená maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu 22,5 tuny a na b�žný metr je hodnota 

zvýšena na 8 tun. 

Ostatní trat� jsou spíše regionálního významu a pro další šet�ení nemají takový 

význam. 

 

 

 



 

Regionální trat�

spo�ívá p�edevším v

spole�nost SŽDC

dopravy

výlu�n� jednok

Výjimku tvo�í tra� �íslo 195 Rybník 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

t�chto tratích jsou 45 

s dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

dorozumívání na úseku �eské Bud�jovice 

používán reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

20 tun a na b�žný

Obrázek 8

Zdroj: (13)

 

 

Regionální trat�

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

spo�ívá p�edevším v

spole�nost SŽDC

dopravy Jind�ichohradecké místní dráhy

výlu�n� jednokolejné. Tyto

Výjimku tvo�í tra� �íslo 195 Rybník 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

t�chto tratích jsou 45 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

dorozumívání na úseku �eské Bud�jovice 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

20 tun a na b�žný

 

Obrázek 8 Mapa kategorií a provozova

Zdroj: (13) 

Regionální trat� Jiho�eského kraje

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

spo�ívá p�edevším v p�ep

spole�nost SŽDC, s.o. Na Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Jind�ichohradecké místní dráhy

olejné. Tyto

Výjimku tvo�í tra� �íslo 195 Rybník 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

t�chto tratích jsou 45 – 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

dorozumívání na úseku �eské Bud�jovice 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

20 tun a na b�žný metr je to

Mapa kategorií a provozova

Jiho�eského kraje 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

p�eprav� v rámci kraje

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Jind�ichohradecké místní dráhy

olejné. Tyto trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Výjimku tvo�í tra� �íslo 195 Rybník 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

 50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

dorozumívání na úseku �eské Bud�jovice 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

metr je to 7,2 tun. 

Mapa kategorií a provozova

25 

 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

rámci kraje. P�evážnou v�tšinu t�chto 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Jind�ichohradecké místní dráhy a.s. Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Výjimku tvo�í tra� �íslo 195 Rybník – Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

dorozumívání na úseku �eské Bud�jovice – Kájov a na úseku K�emže 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

Mapa kategorií a provozovatel� drah

 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

. P�evážnou v�tšinu t�chto 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

Kájov a na úseku K�emže 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

tel� drah 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

. P�evážnou v�tšinu t�chto 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

Kájov a na úseku K�emže 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

. P�evážnou v�tšinu t�chto tratí provozuje 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

Kájov a na úseku K�emže – Zlatá Koruna je 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

tratí provozuje 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

Zlatá Koruna je 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

Ostatní trat� na území Jiho�eského kraje spadají pod trat� regionální a jejich význam 

tratí provozuje 

a Jind�ichohradecku však p�sobí také provozovatel dráhy a drážní 

Regionální trat� na území Jiho�eského kraje jsou 

trat� jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. 

Lipno, která umož�uje provoz lokomotiv elektrické 

trakce o trolejovém nap�tí 25 kV a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší tra�ové rychlosti na 

50 km/h. Trat� jsou p�evážn� provozovány dle p�edpisu D3 

dirigováním. Pouze na trati �íslo 194 je bezpe�ný provoz zajišt�n pomocí telefonického 

Zlatá Koruna je 

oužíván reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat�. Dovolené tra�ové t�ídy zatížení na 

t�chto tratích jsou nej�ast�ji t�ídy C3, tedy maximální p�ípustné zatížení na jednu nápravu je 

 



26 
 

Trat� pro kombinovanou dopravu 

Významné železni�ní trat�, které se nacházejí na území Jiho�eského kraje, jsou 

využívány pro mezinárodní nákladní dopravu. Do mezinárodní nákladní dopravy pat�í i spoje 

kombinované dopravy, ur�ené pro p�epravu intermodálních p�epravních jednotek. 

S ohledem na pohyb vlak� kombinované dopravy a vozových zásilek kombinované 

dopravy ve vlacích ve�ejné dopravy po síti evropských železnic s r�znými pr�jezdnými 

pr��ezy, jsou jednotlivé železni�ní trat� ozna�eny kódy kombinované dopravy. Kódy ur�ují 

výšku a ší�ku intermodálních p�epravních jednotek p�epravovaných na dané trati s ohledem na 

pr�jezdný pr��ez. 

Nejnižší �íslo kódu kombinované dopravy je rozhodující pro celou p�epravní trasu. 

Pokud je kódové �íslo intermodální p�epravní jednotky nižší �i shodné s kódem kombinované 

dopravy p�íslušné trati, p�eprava probíhá bez omezení. Pokud je kódové �íslo intermodální 

p�epravní jednotky vyšší, nesmí být p�eprava na tomto úseku uskute�n�na. 

Kód kombinované dopravy **/*** je složen z dvojmístného a trojmístného kódu 

a díky n�mu je možné vypo�íst výšku intermodální p�epravní jednotky.  

Dvojmístný kód je ur�en pro intermodální p�epravní jednotky s vn�jší ší�kou 

2 500 mm. Výpo�et maximální výšky intermodální p�epravní jednotky se provádí dle vztahu: 

Kód = výška podlahy vozu nad temenem kolejnice (cm) + výška IPJ (cm) – 363 

Trojmístný kód je ur�en pro intermodální p�epravní jednotku s vn�jší ší�kou 2 501 až 

2 600 mm. Výpo�et maximální výšky intermodální p�epravní jednotky se v tomto p�ípad� 

provádí dle následujícího vztahu: 

Kód = výška podlahy vozu nad temenem kolejnice (cm) + výška IPJ (cm) – 33 

Na území Jiho�eského kraje vedou trat� s kódem kombinované dopravy 78/402, 

47/360 a 45/358.  

Kód kombinované dopravy 78/402 náleží tratím �íslo 220(704), 196(706), 190(709), 

226 (705) a 225(701). Tento kód umož�uje p�epravu intermodálních p�epravních jednotek 

o nejv�tší výšce možné p�epravovat na území �eské republiky. 

Kód kombinované dopravy 47/360 p�ipadá trati 199(705) a kód kombinované dopravy 

45/358 pat�í trati 224(703). Zdroj: (14) 
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2   MOŽNOSTI P�EPRAVY ZBOŽÍ V JIHO�ESKÉM 

KRAJI 

Doprava v Jiho�eském kraji zabezpe�uje p�epravu široké škály výrobk�. P�eprava je 

zajiš�ována zejména silni�ní dopravou, p�esto existují i jiné alternativy.  

2.1   Železni�ní doprava 

Železni�ní doprava v �eské republice má dlouholetou tradici a vždy hrála významnou 

roli. V sou�asné dob� však železni�ní doprava, i p�es neustálý r�st dopravy jako takové, 

stagnuje. Nejciteln�ji poklesly výkony v nákladní železni�ní doprav�. Tento nep�íznivý trend 

panuje také na území Jiho�eského kraje. Ze železni�ní dopravy se v posledních letech 

vytratila celá �ada komodit, pro které je železnice velmi výhodná. P�evážná v�tšina možných 

zájemc� využívá spíše p�epravu silni�ní. Nastala tak situace, kde je silni�ní doprava 

využívána i pro p�epravu komodit vhodných pro železnici, jako nap�íklad p�eprava uhlí, d�eva 

a jiných komodit hromadného charakteru. 

Tato situace vznikla mimo jiné díky zm�nám ve výrobní struktu�e našeho pr�myslu, 

kdy se z t�žkého pr�myslu hromadn� p�ešlo na pr�mysl lehký a st�ední, kde než nosnost 

dopravního prost�edku hraje roli �as a náklady. Další p�í�inou je také zánik mnoha velkých 

podnik�, jež díky zavle�kování m�ly dobrý p�ístup na železnici a také tohoto p�ístupu 

využívaly. Toto jsou však v�ci minulé a pro zvrat v sou�asném trendu je nutný nový p�ístup. 

Pro požadovanou zm�nu je nutné znát d�vody, pro� zákazníci dávají p�ednost silni�ní 

doprav� p�ed dopravou železni�ní. D�vod� je více, mezi hlavní však spadá špatná dostupnost 

železnice a její �asová náro�nost. P�estože �eská železni�ní sí� pat�í k nejhustším v Evrop�, 

p�ístup na železnici je velmi omezený. Pr�myslové zóny, které vznikaly v 90. letech minulého 

století, byly �asto stav�ny bez p�ihlédnutí k dostate�nému dopravnímu napojení, nebo toto 

napojení nebylo možné vzhledem k místním pom�r�m, nap�íklad ekologickým omezením. 

Takto vzniklé pr�myslové zóny mají v�tšinou dobré napojení na silni�ní sí�, p�ístup na 

železnici je však obtížný, v n�kterých p�ípadech i nemožný. Tím však problém s p�ístupem na 

železnici nekon�í. Podniky bez p�ímého napojení na železnici, které mají zájem o p�epravu po 

železnici, nemají možnost využití služeb usnad�ujících použití železnice. Tyto podniky si 

musí vlastními silami zajistit p�ekládku ze silni�ního vozidla na vozidlo železni�ní. 
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Nedostatek logistických center umož�ujících tuto p�ekládku op�t nahrává používání silni�ní 

dopravy. V p�ípad� Jiho�eského kraje je situace o to komplikovan�jší, že logistické centrum 

umož�ující p�ekládku na železnici prakticky neexistuje.  

Sou�asné trendy v pr�myslové výrob� požadují od p�epravc� rychlost a p�esnost. 

Železnice v sou�asné dob� neuspokojuje ani jeden z t�chto požadavk�. Inovativní organiza�ní 

opat�ení na dráze, jakým je nap�íklad systém „Hub-and-Spoke“, se snaží tento handicap 

eliminovat. Nejpal�iv�jším problémem však z�stává nedostate�ný po�et míst, umož�ující 

rychlou p�ekládku z vozidla silni�ního na vozidlo železni�ní. 

Tuto neut�šenou situaci �áste�n� �eší rozvoj terminál� a vle�ek, umož�ující 

p�ípadným zákazník�m p�ekládku na železnici. 

2.1.1   Možnost provozu vle�ky 

Nedostatek logistických center umož�ujících p�ekládku zboží na železnici pro 

p�ípadné zájemce, lze �ešit jejich výstavbou. Výstavba takovéhoto centra zna�n� zvyšuje 

vstupní náklady pot�ebné k zahájení podnikatelské �innosti zabývající se p�epravou za využití 

železni�ní dopravy. A tím sou�asn� zvyšuje náklady na poskytovanou p�epravní službu. 

Vysoké vstupní náklady lze snížit využitím sou�asné sít� vle�ek na území kraje. 

V sou�asné dob� se na území Jiho�eského kraje nachází 136 vle�ek s platnou 

smlouvou uzav�enou se Správou železni�ní dopravní cesty. Dle platných smluv o provozu 

vle�ky, využívají železnici pro p�epravu zejména firmy zabývající se stavebnictvím 

a zem�d�lstvím. U zem�d�lských firem se využití vle�ek vztahuje hlavn� k p�eprav� hnojiv 

a osev�. Stavební firmy využívají vle�ky pro p�epravu široké škály výrobk�. Vle�ek v širší 

mí�e také využívají rafinérie, t�žební spole�nosti a firmy zabývající se t�žbou a zpracováním 

d�eva. T�žební spole�nosti využívají vle�ky p�edevším pro p�epravu t�ženého kamene 

a št�rkopísku. V poslední dob� po�et smluv uzav�ených se Správou železni�ní dopravní cesty 

klesá. Zatímco po�et ukon�ených smluv dosáhl po�tu jedenácti, nov� uzav�ená smlouva byla 

pouze jedna. Všechny tyto vle�ky slouží výhradn� pro pot�eby jejich vlastník�.  

Zaniklé vle�ky mohu nabízet vhodný prostor pro výstavbu nového logistického centra. 

Tyto zaniklé vle�ky �asto sloužily velkým výrobním celk�m, díky �emuž disponují pom�rn� 

velkými skladovacími prostory a dobrou technickou vybaveností. Na druhou stranu je pot�eba 

uvést, že v n�kterých p�ípadech je využití vle�ky nereálné. D�vodem mohou být nevy�ešené 

majetkoprávní vztahy, vysoká nákladnost obnovy funkce vle�ky, nedostate�n� rozsáhlá 
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a ucelená území pro uvažovaný zám�r, špatná urbanistická poloha, špatné dopravní napojení 

atd. P�esto se na území kraje vyskytují lokality vhodné pro založení a provozování vle�ky �i 

logistického centra.  

V sou�asné dob� se prokazateln� na území Jiho�eského kraje nacházejí zaniklé �i 

nefunk�ní vle�ky v lokalitách zobrazených v následující map� (viz. také P�íloha �.1. 

Nefunk�ní �i zaniklé vle�ky na území Jiho�eského kraje).(16) 

 

 
Obrázek 10 Mapa zaniklých vle�ek 

Zdroj: (Autor, mapové podklady (12)) 

 

Pro udržitelné provozování vle�ky je nutné znát druh zboží, jehož p�ekládku na 

železnici vle�ka zajiš�uje. A sou�asn� také místa kam p�eložené zboží dopravit. 

2.1.2   Vhodná p�eprava po železnici 

Železni�ní doprava je výhodná p�edevším pro p�epravu velkého množství materiálu. 

Vhodný je zejména nadrozm�rný náklad, �i hromadný substrát. Dostate�ný výrobní potenciál 

tohoto druhu materiálu v Jiho�eském kraji p�edstavuje p�edevším produkce z t�žby 

stavebního materiálu, t�žby d�eva a také zem�d�lské produkty, které jsou p�eváženy ve 

velkém množství, což spl�ují zejména hnojiva.  

Legenda: 

1. – Strakonice 

2. – Volary 

3. – Písek 

4. – �eské Bud�jovice 

5. – Nová Ves u �. B. 

6. – Hamr 

7. – Jind�ich�v Hradec 

8. – Kardašova �e�ice 

9. – Planá nad Lužnicí 
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Na tvorb� hrubého domácího produktu se podílí p�edevším vývoz z �eské republiky, 

Jiho�eský kraj není výjimkou. P�íhrani�ní charakter tohoto regionu skýtá zajímavou možnost 

využití železni�ní dopravy p�i vývozu z naší zem�. Mezinárodní p�eprava, tvo�í svými 

p�epravními výkony p�evážnou �ást z celkových výkon� p�eprav v �eské republice, což platí 

také pro Jiho�eský kraj.  

Hlavní obchodní partner pro Jiho�eský kraj je spolková zem� N�mecko. Problém je 

však v nedostate�né železni�ní dopravní síti, neumož�ující kvalitní spojení s touto zemí. 

Veškerý materiál p�epravovaný po železnici mí�ící z Jiho�eského kraje do N�mecka, je nutné 

vozit p�es Plze� na n�který z hrani�ních p�echod�. Pravd�podobn� to bude Chebský p�echod 

Schirnding, nebo� zbylé dva umož�ují provoz pouze motorové trakce. Tato skute�nost snižuje 

konkurenceschopnost železni�ní dopravy p�i vývozu do N�mecka, vzhledem k finan�ní 

a �asové náro�nosti takovéto objíž	ky.  

Druhým nejv�tším obchodním partnerem Jiho�eského kraje je Rakousko. Pro 

Rakousko navíc Jiho�eský kraj p�edstavuje nejv�tšího dodavatele v porovnání s ostatními 

kraji �eské republiky. Na hodnot� vývozu do Rakouska v b�žných cenách (mil. K�), se 

nejvýznamn�ji podílí práv� Jiho�eský kraj.  

Pro srovnání slouží tabulky tok� zboží p�i vývozu do Rakouska (viz. P�ílohy �.2, �.3 

a �.4 Vývoz zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska), dle jednotlivých druh� p�epravovaného 

materiálu. Tabulky pochází z let 2003 až 2005, proto je nutné brát je spíše orienta�n�. 

Nicmén� údaje v nich uvedené poukazují na druhy zboží, jež mají potenciál stát se 

nejvýhodn�jšími pro p�epravu po železnici. 

Vývozní p�epravní toky vyjád�ené v kilogramech (viz. P�íloha �.2 Vývoz zboží 

z Jiho�eského kraje do Rakouska), poukazují na skute�nost, že nejv�tší objemy vytvá�í 

t�žební �innost spolu se zpracovatelským pr�myslem. Zajímavé objemy tok� zboží také 

vytvá�í potraviná�ský pr�mysl. Z t�chto fakt� vyplývá, že p�ípadnou železni�ní p�epravu je 

výhodné zam��it na tato výd�le�ná odv�tví. Z p�epravních tok� (viz. P�ílohy �.3 a �.4 Vývoz 

zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska) však vyplývá, že p�evážná v�tšina všeho zboží je 

p�epravována po silnici. Ani pro zboží, jež vytvá�í dostate�né objemy pro p�epravu po 

železnici, není tato doprava využívána. (17) 
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2.2   Kombinovaná doprava 

Jedná se o p�epravu zboží v jedné a téže p�epravní jednotce nebo silni�ním vozidle, 

která postupn� užije r�zných druh� dopravy bez manipulace se samotným zbožím p�i 

p�ekládce mezi jednotlivými druhy dopravy. Hlavní úsek trasy se realizuje po železnici, 

vnitrozemskou vodní cestou nebo na mo�i a po�áte�ní a/nebo koncový úsek po silnici, 

ozna�ovaný jako silni�ní svoz nebo rozvoz. Tato práce se zabývá kombinovanou dopravou 

kontinentální, tedy v rámci jednoho kontinentu, respektive Evropy. (18) 

2.2.1   Systémy kombinované p�epravy 

Systémy kombinované p�epravy lze �lenit podle n�kolika hledisek, z nichž základním 

jsou použité p�epravní jednotky. Jednotlivé systémy kombinované p�epravy, �len�ny dle 

používaných p�epravních jednotek, jsou následující. 

 

Systém p�epravy kontejner� 

Kontejnery jsou p�epravní jednotky trvalé technické charakteristiky a dostate�né 

pevnosti pro opakované použití. Jejich konstrukce umož�uje p�epravu zboží v nich uloženého, 

jedním nebo n�kolika druhy dopravy, bez mezip�ekládky jejího obsahu. Kontejner je 

uzp�soben pro okamžitou manipulaci, zejména pro p�emíst�ní z dopravního prost�edku 

jednoho druhu dopravy, na dopravní prost�edek jiného druhu dopravy. Jeho vnit�ní objem je 

minimáln� 1 m3, je možné ho stohovat a jeho konstrukce je uzp�sobená pro snadné pln�ní 

a vyprazd�ování.  

Kontejnery se dále �lení na: 

• odpovídající norm� ISO (nebo také námo�ní kontejnery), 

• odvalovací ACTS, 

• vnitrozemské (binnen). 

 

Systém p�epravy vým�nných nástaveb 

Vým�nná nástavba je p�epravní jednotka, jejíž charakteristika odpovídá kontejneru, 

krom� možnosti stohování, není-li pro tuto možnost vým�nná nástavba konstruk�n� 

vybavena. V�tšina typ� vým�nných nástaveb je vybavena podp�rnými nohami. 



33 
 

Systém p�epravy náv�s� na železni�ních vozech 

• b�žné stavby (horizontální zp�sob naložení – p�es rampu), 

• sedlové náv�sy (vertikální zp�sob naložení pomocí p�ekládacího mechanismu 

vybaveného kleštinami pro uchopení náv�su). 

 

Systém p�epravy Ro-La 

Jedná se o systém p�epravy silni�ních vozidel a jízdních souprav na železni�ních 

vozech.  

 

Systém p�epravy podvojných (bimodálních) náv�s� 

Jedná se o p�epravu speciálních náv�s� se zesílenou konstrukcí, na speciálních 

železni�ních podvozcích, které umož�ují sestavení t�chto náv�s� do vlakové soupravy. 

 

Výše zmi�ované p�epravní systémy kombinované dopravy vyžadují pro sv�j provoz 

nákladnou technickou základnu, p�edstavovanou zejména p�ekladišti a terminály, disponující 

p�ekládacími mechanismy, ur�enými pro p�ekládku na železnici. Vzhledem k absenci t�chto 

terminál� na území Jiho�eského kraje není použití stávajících systém� kombinované dopravy 

reálné. Dokladem m�že být ukon�ená kombinovaná p�eprava systému Ro-La, provozována 

do roku 2004 v �eských Bud�jovicích, jež po skon�ení celních náležitostí, jež zna�n� 

zvyšovaly náklady na p�epravu po silnici, nebyla schopna integrace do sou�asného 

dopravního trhu. 

Zajímavou alternativu nabízí systém kombinované dopravy využívající silni�ní 

p�eklada� Mobiler. Tato technologie nevyžaduje pro p�ekládku na železnici zvláštní 

p�ekládací mechanismus ani p�epravní jednotky. 

2.2.2   Silni�ní p�eklada� Mobiler 

Silni�ní p�eklada� Mobiler je ur�en pro horizontální p�ekládku vým�nných nástaveb 

délky 7,15 až 7,85 m a kontejner� ISO �ady 1 o délce 20, 30 a 40 stop. Tímto silni�ním 

p�eklada�em lze p�ekládat p�epravní jednotky s celkovou hmotností 18 až 25 t. P�ekládací 

za�ízení lze namontovat na sériov� vyráb�né nákladní automobily r�zných zna�ek. Vlastní 
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hmotnost za�ízení je od 1,5 t do 2,5 t v závislosti na jeho nosnosti, tzn. že podstatn� nesnižuje 

výkonové parametry vozidel. Pro p�epravu kontejner� ISO �ady 1 délky 30 a 40 stop, se 

používají náv�sy s p�ekládacím za�ízením pro celkovou hmotnost 32 t. P�ekládací za�ízení je 

dodáváno s možností vykláp�ní na �ty�nápravová vozidla s nosností 23 t a celkovou 

hmotností vozidla 37 t, úhel skláp�ní je 45°. 

 
Obrázek 11 P�ekládka pomocí silni�ního p�eklada�e Mobiler 

Zdroj: (18) 

 

K p�eprav� po železnici jsou použity vozy pro p�epravu kontejner�. A to 

osminápravové vozy �ady Sggmrrss, šestinápravové vozy �ady Sggmrs, �ty�nápravové vozy 

�ady Sgns a jeden dvounápravový nádobový v�z �ady Lgjs. Železni�ní vozy musí mít na 

ložné ploše p�iva�eny p�í�né pásy, které umož�ují krokový posuv p�ekládacích lyžin (viz. 

Obrázek �. 12). 

 
Obrázek 12 P�ekládací lyžina na p�í�ném pásu železni�ního vozu 

Zdroj: (18) 
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Silni�ní p�eklada� Mobiler provozuje rakouský p�epravce RCA AG. Mobiler je 

používán zejména pro p�epravu t�žkého nákladu jako stavební materiál, odpad a struska. Dále 

je také využíván pro p�epravu kapalin pomocí tankových kontejner�. Zejména jsou 

p�epravovány petrolej, bionafta, nápoje, nebezpe�né kapaliny a rostlinný olej. P�epravuje se 

i paletizované zboží a to hlavn� zboží z potraviná�ské výroby, nápoj� a cementáren. (19) 

V Rakousku je firmou RCA AG provozována pom�rn� rozsáhlá sí� vle�ek 

a p�ekladiš� umož�ující využití systému Mobiler. Mimo Rakouska je možná p�eprava zboží 

také do dvou lokalit v Itálii, dvou v N�mecku a do jedné lokality ve Švýcarsku. Sí� vle�ek 

a terminál� umož�ující provoz systému Mobiler v Rakousku je znázorn�na v následující 

map�. (19) 

 
Obrázek 13 Místa s možností dopravy pomocí systému Mobiler – Rakousko 

Zdroj: (19) 

 

Potenciální zákazník systému Mobiler musí být takový, který zajistí dostate�né 

množství p�epravovaného materiálu. Využití systému Mobiler má smysl pro velikost p�epravy 

s minimálním objemem 10 000 t materiálu ro�n�. Délka p�epravy by nem�la klesnout pod 

100 kilometr�. Vzdálenost zdroje poptávky po p�eprav� od místa p�ekládky na železnici by 

nem�la p�esáhnout 35 kilometr�. Firma provozující Mobiler doporu�uje maximáln� t�i zdroje 

zajiš�ující ro�ní objem p�epravy 10 000 t a spl�ující všechny p�edešlé podmínky.(19) 
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2.3   Silni�ní doprava 

Silni�ní doprava p�edstavuje nejrozší�en�jší zp�sob p�epravy zboží nejen 

v Jiho�eském kraji, ale také v celé �eské republice. Dopravní prost�edky používané v tomto 

druhu dopravy jsou uzp�sobeny pro veškeré druhy zboží p�epravovaného na území 

Jiho�eského kraje.  
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3   NÁKLADY NA P�EPRAVU P�I VYUŽITÍ 

JEDNOTLIVÝCH DRUH� DOPRAVY 

Tato kapitola uvádí kalkulace náklad� pot�ebných pro p�emíst�ní zboží za použití 

jednotlivých druh� dopravy. Pro p�epravu zboží jsou využity dopravy silni�ní, železni�ní 

a kombinovaná. Silni�ní doprava využívá pro p�epravu silni�ních jízdních souprav, tedy 

kamion�. V rámci železni�ní dopravy budou náklady vztaženy k provozu vle�ky za ú�elem 

p�ekládky zboží ze silni�ního vozidla na vozidlo železni�ní a následné p�epravy na místo 

ur�ení. Pro kombinovanou dopravu práce uvažuje náklady spojené s provozem systému 

kombinované dopravy využívající silni�ní p�eklada� Mobiler. Pro následné porovnání 

jednotlivých druh� dopravy je nezbytné, sjednotit podmínky pro p�epravu zboží. 

3.1   Charakteristika podmínek p�epravy 

Práce nekalkuluje s existující p�epravou, následující kalkulace slouží k porovnání 

jednotlivých druh� doprav. Pro objektivní porovnání náklad� pot�ebných pro p�emíst�ní zboží 

jednotlivými druhy dopravy je nutné sjednotit základní p�epravní podmínky. Sjednoceny jsou 

tedy p�epravní vzdálenost spole�n� s objemem p�epravy, vyjád�eným v tunách. 

 

Objem p�epravy 

Objem p�epravy je 10 000 t ro�n� pro všechny druhy dopravy. Tato hodnota je 

zvolena vzhledem k silni�nímu p�ekláda�i Mobiler, protože pod tuto hodnotu objem� 

p�epravy není rakouská firma ochotna spolupracovat. Pro lepší p�edstavu lze tento objem 

dopravy p�i�adit k imaginárnímu podniku, jehož denní výroba �i objem denního 

vyexpedovaného zboží je p�i 250 ti pracovních dnech 40 t, tato hodnota odpovídá st�edn� 

velkému podniku. V p�ípad� t�žby d�eva, písku nebo kameniva je op�t denní objem 

vyt�ženého materiálu 40 t. 

 

P�epravní vzdálenost 

Vzhledem k obtížnému získávání informací o adresných tocích zboží (známé výchozí i 

cílové místo p�epravy), zp�sobeným výrobním a obchodním tajemstvím jednotlivých podnik� 
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a p�epravc�, kalkulace uvažuje s poloadresnými toky zboží (známé pouze výchozí �i cílové 

místo p�epravy). Poloadresný tok v této kalkulaci uvažuje se známým výchozím místem.  

Pro jednotnou vzdálenost je nutná následující úvaha:  

Jako výchozí místo p�epravy zvolené pro jednotlivé druhy dopravy na území �eské 

republiky resp. Jiho�eského kraje, je zvolena lokalita Jind�ich�v Hradec, v jejímž okolí se 

nachází dostate�ný po�et možných potenciálních zákazník�. V rádiusu 40 km v okolí m�sta 

Jind�ich�v Hradec se nacházejí výrobní podniky zabývající se automobilovým pr�myslem, 

strojním pr�myslem, potraviná�ským pr�myslem, výrobou stavebních materiál� a nápojovým 

odv�tvím. Mimo t�chto výrobních podnik� se v okolí m�sta Jind�ich�v Hradec nacházejí 

místa t�žby d�eva, písku, rašeliny a lomového kamene. 

Jedním z možných cílových míst je jedna ze železni�ních stanic v Rakousku, ve 

kterých je možné využití silni�ního p�eklada�e Mobiler. Tyto cílová místa jsou volena kv�li 

následnému porovnání p�eprav zboží p�i využití železni�ní dopravy, silni�ní dopravy 

a silni�ního p�eklada�e Mobiler. Lokace t�chto železni�ních stanic je popsána výše 

(viz. Kapitola Kombinovaná doprava). 

Železni�ní doprava  

Pro železni�ní dopravu autor volí jako výchozí místo železni�ní vle�ku na území 

Jind�ichova Hradce (viz. P�íloha 1 Zaniklé �i nefunk�ní vle�ky na území Jiho�eského kraje). 

Volba na tuto vle�ku padla vzhledem k jejímu dopravn� – technickému stavu, jež umož�uje 

její okamžité využití, bez nutných vysokých investic. Jelikož tato vle�ka leží v bezprost�ední 

blízkosti železni�ní zastávky Jind�ich�v Hradec (cca. 100 m), pro vyjád�ení p�epravní 

vzdálenosti, ujeté po železnici, je jako výchozí místo použita práv� železni�ní zastávka 

Jind�ich�v Hradec. Železni�ní zastávka Jind�ich�v Hradec vyhovuje také požadavk�m na 

provoz silni�ního p�eklada�e Mobiler. 

Výsledná p�epravní vzdálenost ujetá po železnici je vypo�ítána jako pr�m�rná 

vzdálenost z výchozího místa, tedy železni�ní zastávky Jind�ich�v Hradec, do jednotlivých 

železni�ních zastávek v Rakousku, umož�ujících provoz silni�ního p�eklada�e Mobiler. 

Jednotlivé vzdálenosti do t�chto zastávek jsou uvedeny v následující tabulce. Vzhledem k 

existenci dvou hrani�ních p�echod� a dvou možných tras vedených do Rakouska, tabulka 

uvádí p�epravní vzdálenosti p�es oba tyto hrani�ní p�echody. 
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Tabulka 4 P�epravní vzdálenost Jind�ich�v Hradec – stanice s provozem silni�ního 

p�eklada�e Mobiler v Rakousku (železnice) 

Cílová stanice 

P�es hrani�ní p�echod 

Cílová stanice 

P�es hrani�ní p�echod 

Horní Dvo�išt� 

Summerau 

�eské Velenice 

Gmünd 

Horní Dvo�išté 

Summerau 

�eské Velenice 

Gmünd 

Bruck an der Mur 383 km 408 km Linz 183 km 345 km 

Floridsdorf 372 km 247 km Mannersdorf 412 km 287 km 

Frastanz 721 km 878 km Neu Rum 563 km 720 km 

Friedburg 283 km 449 km Redl Zipf 245 km 409 km 

Fritzens-Wattens 547 km 704 km Rohr 214 km 378 km 

Frohnleiten 408 km 435 km Salzburg 311 km 475 km 

Golling/Salzach 329 km 493 km St. Valentin 203 km 325 km 

Kirchbichl 504 km 661 km Treibach-Althofen 457 km 542 km 

Krems 355 km 378 km Wels 210 km 374 km 

Leibnitz 471 km 498 km Wietersdorf 477 km 562 km 

Zdroj: (19) 

 

Výsledné pr�m�rné vzdálenosti jsou 382,5 km p�i použití hrani�ního p�echodu Horní 

Dvo�išt� a 478,5 km p�i volb� trati p�es hrani�ní p�echod �eské Velenice. Kratší a tudíž 

levn�jší je varianta trasy p�es Horní Dvo�išt�. Navíc tato trasa vede na území Jiho�eského 

kraje z velké �ásti na IV. železni�ním koridoru, což zaru�uje kvalitní vlakové spojení. Další 

kalkulace tedy p�i využití železnice po�ítají s p�epravní vzdáleností 382,5 km. Z toho 123 km 

p�ipadá na železni�ní sí� v Jiho�eském kraji a zbylých 159,5 km na železnici rakouskou. 

Silni�ní doprava 

Pro ur�ení p�epravní vzdálenosti ujeté p�i použití silni�ní dopravy je úvaha obdobná. 

Jako výchozí místo je op�t brán Jind�ich�v Hradec a výsledná p�epravní vzdálenost je 

pr�m�rem vzdáleností do jednotlivých míst v Rakousku, umož�ujících využití silni�ního 

p�eklada�e Mobiler, uvedených v následující tabulce. 
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Tabulka 5 P�epravní vzdálenost Jind�ich�v Hradec – stanice s provozem silni�ního 

p�eklada�e Mobiler v Rakousku (silnice) 

Cílové místo Po�et ujetých km Cílové místo Po�et ujetých km 

Bruck an der Mur 337 km Linz 145 km 

Floridsdorf 274 km Mannersdorf 381 km 

Frastanz 608 km Neu Rum 451 km 

Friedburg 268 km Redl Zipf 239 km 

Fritzens-Wattens 439 km Rohr 177 km 

Frohnleiten 356 km Salzburg 277 km 

Golling/Salzach 308 km St. Valentin 172 km 

Kirchbichl 391 km Treibach-Althofen 359 km 

Krems 205 km Wels 176 km 

Leibnitz 396 km Wietersdorf 364 km 

Zdroj: Autor 

 

Výsledná pr�m�rná vzdálenost do jednotlivých míst umož�ujících využití silni�ního 

p�eklada�e Mobiler, tedy p�epravní vzdálenost pro silni�ní dopravu je 316 km. 

3.2   Náklady p�i provozu silni�ní dopravy 

Tato �ást práce se zabývá náklady spojenými s p�epravou za použití silni�ní dopravy, 

p�i výše uvažované p�eprav�, tedy ro�ní objem p�epravy je 10 000 t a p�epravní vzdálenost je 

316 km. Kapitola kalkuluje náklady pro p�epravu d�eva, hromadného substrátu a zboží, které 

je možno p�epravit pomocí silni�ní soupravy se sk�í�ovým náv�sem. 
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Nároky p�epravy 

Pot�ebný po�et jízd 

P�i uvažované užite�né hmotnosti 20 t (viz. kapitola uvedená níže Charakteristika 

vozidla, Ložná kapacita) a p�edpokládaném ro�ním objemu p�epravy 10 000 t získáváme 

nutný po�et jízd, který je v tomto p�ípad� 500 jízd. 

Pot�ebný po�et aut 

Pr�m�rná rychlost silni�ní soupravy je ur�ena vzhledem k maximálním povoleným 

rychlostem. V Rakousku jsou tyto rychlosti v obci 50 km/h, mimo obec 70 km/h a na dálnici 

80 km/h. V �eské republice jsou rychlosti obdobné, pouze maximální rychlost mimo obec je 

80 km/h. Na základ� této úvahy vychází pr�m�rná rychlost 75 km/h. P�i pr�m�rné p�epravní 

vzdálenosti 316 km, doba jízdy z výchozího místa do místa ur�ení, bude trvat p�ibližn� 

4 hodiny a 10 minut. Pro celkovou dobu jízdy je nutné p�ipo�ítat cestu zp�t o stejné délce. 

Výsledná doba jízdy je tedy 8 hodin a 20 minut. Z této celkové doby jízdy lze usuzovat, že 

jízdní souprava je schopna tuto cestu vykonat za jeden den. P�i 500 jízdách pot�ebných 

k vykonání uvažované p�epravy a 250 pracovních dnech v roce, jsou schopné p�epravu 

vykonat 2 jízdní soupravy. Jedna jízdní souprava tedy ro�n� vykoná 2083 efektivních hodin, 

tedy hodin strávených jízdou. 

Po�et �idi�� 

Na po�átku je p�edpoklad, že k �ízení dvou vozidel jsou pot�eba minimáln� dva �idi�i. 

Bezpe�nostní p�estávka, b�hem níž nesmí �idi� �ídit vykonávat žádnou jinou práci a která je 

ur�ená výhradn� k jeho zotavení, trvá 45 minut a musí následovat po 4,5 hodinách �ízení. 

Tato p�estávka m�že být uskute�n�na p�i nakládce pop�ípad� vykládce, která bude následovat 

po 4 hodinách a 10 minutách, což je hodnota pr�m�rné doby jízdy na místo vykládky. Denní 

doba odpo�inku, která pro jednoho �idi�e �iní 11 hodin b�hem každých 24 hodin a m�že být 

t�i krát týdn� zkrácená na 9 hodin. P�i dodržení nezkrácené doby denního odpo�inku 11 hodin 

a pr�m�rné denní doby �ízení 8 hodin 20 minut, zbývá pro nakládku a vykládku 4 hodiny 

40 minut. 2 hodiny a 20 minut pro nakládku �i vykládku lze akceptovat jako dostate�nou. 

Týdenní doba odpo�inku je spln�na díky p�edpokladu, že se p�eprava uskute��uje jen 

v pracovních dnech. Maximální denní doba �ízení, tedy doba mezi dv�ma denními odpo�inky, 

musí být 9 hodin s tím, že m�že být dvakrát týdn� prodloužena na 10 hodin. Op�t nebude 

p�ekro�ena díky pr�m�rnému dennímu �asu jízdy 8 hodin 20 minut. Zákon dále udává 

maximální týdenní dobu �ízení 56 hodin s tím, že celková doba �ízení za období dvou po sob� 
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následujících týdn� nesmí p�esáhnout 90 hodin. Tato podmínka je op�t spln�na díky 

pr�m�rné denní dob� jízdy 8 hodin 20 minut. Pro další kalkulace lze uvažovat se dv�ma �idi�i 

pot�ebnými k uskute�n�ní plánované ro�ní p�epravy. (20) + (21) 

 

Charakteristika vozidla 

 P�eprava po silnici je uskute�n�na jízdní soupravou, používanou pro mezinárodní 

kamionovou dopravu. Tažné vozidlo p�edstavuje taha� o dvou nápravách, z nich jedna je 

�ídící a druhá náprava je zárove� hnací a nosná, opat�ená dvoumontáží. Tažné vozidlo lze 

použít pro p�evážnou v�tšinu p�epravovaného zboží. Pouze pro tažné vozidlo používané p�i 

rozvozu d�eva, bude pot�eba uvažovat t�í nápravový taha�, kde všechny nápravy jsou hnané. 

Zadní dv� nosné nápravy jsou opat�eny dvoumontáží. Tažené vozidlo, respektive náv�s, se 

výrazn� liší dle p�epravovaného zboží. Jednotlivé tažené vozidla mají shodnou kapacitu, 

uvád�nou v tunách, nebo� jsou uzp�sobené pro maximální povolenou váhu p�epravovaného 

materiálu, jež jim dovoluje zákon. 

Po�izovací cena jízdní soupravy 

Liší se dle ur�ení jízdní soupravy, tedy podle druhy materiálu, pro který je ur�ená. Se 

získáním pen�z na zakoupení jízdní soupravy kalkulace uvažuje s úrokem 10%. 

Spot�eba pohonných hmot v litrech na kilometr 

Výrobce udává pr�m�rnou spot�ebu 30 litr� na 100 kilometr�, tedy 0,3 litru na 

1 kilometr. Pr�m�rná cena pohonných hmot za 1 litr v roce 2008 byl 27 K�. 

Ložná kapacita jízdní soupravy v tunách 

V �eské republice nejv�tší povolená hmotnost silni�ních vozidel nesmí p�ekro�it 

u jízdních souprav 48 t, v Rakousku tato hodnota �iní tun 40. Užite�ná hmotnost jízdní 

soupravy tedy �iní pr�m�rn� 20 t, vzhledem k maximální povolené hmotnosti silni�ních 

vozidel respektive jízdních souprav. Veškerá ložná kapacita p�ipadá na vozidlo tažené, tedy 

náv�s. 

Doba životnosti jízdní soupravy v letech 

Jako dobu životnosti je vhodné, uvažovat období po které je možné odepisovat jízdní 

soupravu z dan� z p�íjm�. Motorová vozidla pro nákladní dopravu, spole�n� s náv�sy, jsou 

za�azeny do druhé odpisové skupiny. Doba odpisování u této odpisové skupiny je dle 

nejnov�jšího zn�ní zákona 5 let. Proto i doba životnosti jízdní soupravy je 5 let.(22)  
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Doba životnosti vozidel v kilometrech 

 Jízdní souprava vykoná p�i jedné jízd�, tedy p�i jízd� na místo ur�ení a zp�t, pr�m�rn� 

632 km. Pro uspokojení p�edpokládané poptávky po p�eprav�, bude pot�eba ro�n� vykonat 

500 jízd dv�ma jízdními soupravami. Ob� jízdní soupravy tedy ro�n� ujedou 316 000 km. 

Jedna jízdní souprava tedy vykoná 158 000 km ro�n�. Životnost jízdní soupravy v letech je 

p�t let a z toho vyplývá, že doba životnosti v kilometrech bude 5 ro�ních výkon� jízdní 

soupravy. Doba životnosti jízdní soupravy v kilometrech tedy �iní 790 000 km. Tato životnost 

je shodná jak pro taha�, tak pro náv�s. 

Z�statková cena 

Jelikož je životnost jízdní soupravy totožná s dobou, po kterou je možné silni�ní 

soupravu odepisovat z dan� z p�íjm�, z�statková cena jízdní soupravy je 0 K�. 

 

Náklady spojené s provozem jízdní soupravy 

Cena pneumatik 

Doba životnosti pneumatiky se výrazn� liší dle povrchu a povaze úkon�, pro které je 

pneumatika ur�ena. Pro pneumatiky ur�ené pro jízdu po dálnicích je jejich životnost 

60 000 km. 

Tažné vozidlo, konkrétn� taha�, ur�ený pro p�epravu v�tšiny druh� zboží, disponuje 

celkem dv�ma nápravami. P�ední náprava je �ídící a zadní náprava je hnaná a opat�ená 

dvoumontáží. Náv�s disponuje t�emi nápravami, které jsou nosného charakteru. Pro provoz 

jízdní soupravy tedy pot�ebujeme 2 pneumatiky ur�ené pro �ídící nápravu, 4 pneumatiky 

ur�ené pro nápravu hnanou a 6 pneumatik ur�ených pro nápravu nosnou. V p�ípad� p�epravy 

d�eva, taha� disponuje t�emi nápravami, které jsou všechny hnané. Zadní dv� nápravy jsou 

opat�eny dvoumontáží. Po�et náprav u náv�su z�stává shodný. Pro provoz jízdní soupravy, 

ur�ené pro p�epravu d�eva, pot�ebujeme 10 pneumatik ur�ených pro hnanou nápravu 

a 6 pneumatik ur�ených pro nápravu nosnou. 

Pneumatiky jsou ur�ené zejména pro p�epravu uskute��ovanou na dálnicích, �i na 

silnicích p�íznivých provozních pom�r�. Cena pneumatiky ur�ené pro hnací nápravu je 

12 000 K�. Cena pneumatiky ur�ené pro nápravu �ídící je 11 000 K�. V neposlední �ad� je 

cena pneumatiky ur�ené pro nápravu nosnou, která �iní 8 000 K�. 
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Tato položka p�edstavuje náklady spojené s vým�nou pneumatik. Zapo�ítané náklady 

souvisí s vým�nou pneumatiky, vyvážením nov� obutého ráfku, �išt�ním zne�išt�ného ráfku, 

ale také s náklady na uskladn�ní pneumatiky mimo sezónu. Náklady na jednu pneumatiku �iní 

p�ibližn� 2 000 K�. 

Silni�ní da� (stanovená pro soupravu) 

P�edm�tem dan� silni�ní jsou silni�ní motorová vozidla a jejich p�ípojná vozidla, 

registrovaná a provozovaná v �eské republice, jsou-li používána k podnikání a jiné 

samostatné výd�le�né �innosti nebo jsou-li používána v p�ímé souvislosti s podnikáním. 

Poplatníkem dan� je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla 

registrovaného v �eské republice v registru vozidel a je zapsána v technickém pr�kazu. 

Základem pro výpo�et dan� je zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobil�, sou�et 

nejv�tších povolených hmotností na nápravy v tunách a po�et náprav u náv�s�, �i nejv�tší 

povolená hmotnost v tunách a po�et náprav u ostatních vozidel.  

Jízdní souprava disponuje dohromady p�ti nápravami, dv� z nich jsou umíst�ny na 

tažném vozidle a zbylé t�i jsou sou�ástí taženého vozidla, tedy náv�su. Jízdní souprava tedy 

spadá do skupiny �ty� a více náprav. Do shodné skupiny spadá i jízdní souprava ur�ená pro 

p�epravu d�eva. Pro zjišt�ní sou�tu nejv�tších povolených hmotností na nápravu, je nutné 

analyzovat jednotlivé nápravy samostatn�. Tažné vozidlo disponuje dv�ma nápravami. P�ední 

náprava �ízená má dle zákona nejv�tší povolenou hmotnost 10 t a náprava zadní hnací má 

nejv�tší povolenou hmotnost 11,5 t. Náv�s je opat�en t�emi nápravami o díl�ím rozvoru do 

1,3 metru, nejv�tší povolená hmotnost je tedy 21 t. Sou�et nejv�tších povolených hmotností 

na nápravu je 42,5 t, což odpovídá sazb� dle zákona ur�eného pro jízdní soupravy o 4 a více 

nápravách, se sou�tem maximálních povolených hmotností na nápravu nad 36 t. Sazba �iní 

44 100 K�. Sazba je op�t shodná pro jízdní soupravu ur�enou pro p�epravu d�eva.  

Na tuto sazbu však lze uplatnit snížení dle zákona. Sazbu lze snížit po dobu 

36 kalendá�ních m�síc� od data první registrace o 48 %, po dobu následujících 36 m�síc� se 

sazba snižuje o 40 % a po dobu dalších 36 m�síc� se sazba snižuje o 25 %. Po 

108 kalendá�ních m�sících od data první registrace vozidla kon�í možnost snížení sazby. P�i 

plánované životnosti jízdní soupravy 5 let pr�m�rné náklady na silni�ní da� za jeden rok �iní 

24 343 K�.(23) 
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Povinné ru�ení 

 Povinné ru�ení sjednané pro tažné vozidlo s místem registrace v Jind�ichov� Hradci 

�iní 80 000 K� a pro náv�s s místem registrace v Jind�ichov� Hradci sazba �iní 10 000 K�. 

Povinné ru�ení pro celou soupravu p�edstavuje 90 000 K�. Pokud je k povinnému ru�ení 

p�ipo�teno i havarijní pojišt�ní ve výši 20 000 K�, ro�ní náklady na pojišt�ní jsou ve výši 

110 000 K�.(24) 

Poplatky za použití dopravní cesty 

 Jedná se o poplatky za použití dálnice, nebo� ostatní komunikace zatím nejsou 

zpoplatn�ny. P�i jízd� v �eské republice, tedy p�i jízd� z Jind�ichova Hradce na hrani�ní 

p�echod s Rakouskem, jsou poplatky nulové, nebo� trasa není vedena po dálnici. P�i jízd� 

v Rakousku je však p�i plánované p�eprav� využití dálnice nezbytné. Pro ur�ení výše poplatk� 

je nutné znát po�et kilometr� ujetých po rakouských dálnicích. Po�et kilometr� je brán jako 

pr�m�rný po�et kilometr� ujetých do jednotlivých st�edisek, které jsou vyjád�eny 

v následující tabulce. 

Tabulka 6 Po�et kilometr� ujetých po dálnici v Rakousku 

Cílové místo 
Po�et km ujetých 

po dálnici 
Cílové místo 

Po�et km ujetých 

Po dálnici 

Bruck an der Mur 165 km Linz 0 km 

Floridsdorf 67 km Mannersdorf 205 km 

Frastanz 482 km Neu Rum 206 km 

Friedburg 101 km Redl Zipf 89 km 

Fritzens-Wattens 206 km Rohr 29 km 

Frohnleiten 197 km Salzburg 128 km 

Golling/Salzach 141 km St. Valentin 24 km 

Kirchbichl 206 km Treibach-Althofen 120 km 

Krems 0 km Wels 24 km 

Leibnitz 247 km Wietersdorf 119 km 

Zdroj: Autor 
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Pr�m�rný po�et ujetých kilometr� po rakouských dálnicích, odvozený z p�edešlé 

tabulky, je 137,8 km p�i jedné jízd�. P�i plánované p�eprav� jedna silni�ní souprava vykoná 

250 jízd za rok, tedy 34 450 km ujetých jednou soupravou po rakouských dálnicích ro�n�. 

V Rakousku jsou poplatky za použití dálni�ní sít� roz�azeny do t�í skupin, dle po�tu náprav. 

Nákladní silni�ní souprava spadá do skupiny 4 a více náprav. Na tuto skupinu jsou uvaleny 

nejvyšší poplatky, které �iní 0,3318 euro za ujetý kilometr. Sazba op�t platí i pro soupravu 

ur�enou k p�eprav� d�eva. 

 Pokud souprava ro�n� ujede po rakouských dálnicích 34 450 km, zaplatí provozovatel 

11 430,51 Euro na poplatcích za jednu soupravu. Po p�evedení na koruny �iní poplatky 

297 193 K� pro jednu soupravu. (25) 

Náklady na posádku 

 Základní mzda �idi�e je 10 000 K� m�sí�n�, ro�ní výše základní mzdy tedy �iní 

120 000 K�. P�i pracovním pobytu v Rakousku, dlouhém aspo� 12 hodin, má zam�stnanec 

právo na cestovné ve výši 45 Eur. V této kalkulaci pr�m�rná doba strávená zam�stnancem 

v zahrani�í �iní 6 hodin, má tedy právo na cestovné ve výši 22,5 Eur, respektive 585 K�. 

Ro�ní výše cestovného tedy p�i 250 jízdách �iní 146 250 K�. Sociální pojišt�ní, které je 

zam�stnavatel povinen platit za svého zam�stnance v roce 2009 �iní 25 % z výše platu. Ro�ní 

sazba sociálního pojišt�ní tedy �iní 66 562 K�. Zam�stnavatel je dále povinen za svého 

zam�stnance platit zdravotní pojišt�ní, jež �iní 9 % z hrubé mzdy. Ro�ní sazba zdravotního 

pojišt�ní tedy �iní 23 962 K�. Pr�m�rné ro�ní náklady na posádku jedné jízdní soupravy jsou 

356 774 K�. (26) + (27) + (28) 

Oprava a údržba soupravy 

 Na jízdní soupravu, která je zakalkulována v této práci, lze uplatnit pro opravy 

a údržbu sazbu, jež �iní 0,25 K� na kilometr. P�edpokládaný po�et ujetých kilometr� jednou 

soupravou ro�n� je 158 000 km. Náklady na opravu a údržbu soupravy ro�n� tedy �iní 

39 500 K�. (29) 

Režijní náklady 

 Režijní náklady tvo�í 10% z celkových náklad� na p�epravu. (30) 
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Výsledné náklady na p�epravu 

 Celkové ro�ní náklady na p�epravu se liší dle p�epravovaného zboží, tedy podle druhu 

jízdní soupravy, jež je pro p�epravu užívána. 

 

B�žné zboží 

Jízdní souprava je ur�ená pro p�epravu kusového zboží �i pro p�epravu zboží 

paletizovaného. Za tažné vozidlo respektive taha� je zvolen nákladní automobil uzp�sobený 

pro dálkovou p�epravu. Cena tohoto vozidla je 80 tisíc Euro, tedy 2 080 000 K�. Tažné 

vozidlo p�edstavuje náv�s, obvykle užívaný v mezinárodní doprav�. Cena tohoto náv�su je 

25 000 Euro, tedy 650 000 K�. Celková cena jízdní soupravy je 2 730 000 K�. (29) 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu 

 Dle kalkulace (viz. P�íloha �. 5 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (klasický 

náv�s)) celkové ro�ní náklady na požadovanou p�epravu �iní 7 366 200 K�. 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu (cizí dopravce) 

 P�edešlá kalkulace p�edpokládala se zpáte�ní jízdou s nevytíženou silni�ní soupravou. 

Tato situace však bývá výjime�ná, proto se tato �ást kapitoly zabývá situací, kdy je pro 

silni�ní soupravu zajišt�n zpáte�ní vyt�žovací náklad. Poté náklady na p�epravu p�edstavují 

pouze náklady na cestu tam. V tomto p�ípad� je však nutné po�ítat, že souprava zajiš�ující 

tuto p�epravu, bude v soukromém vlastnictví najmutého dopravce. V tomto p�ípad� je nutné 

vyjád�it p�epravní tarif na 1 t (viz. P�íloha �. 5 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� 

(klasický náv�s)), který �iní 403,97 K�. P�i uvažovaném ro�ním objemu p�epravy 10 000 t, 

výsledné ro�ní náklady jsou 4 039 700 K�.  

 

P�eprava d�eva 

 Tato kapitola pojednává o kalkulaci náklad�, pot�ebných pro p�epravu d�eva za 

podmínek obdobných s p�edešlou kalkulací. Zm�na nastává v použité silni�ní souprav�. Pro 

p�epravu d�eva je používaný taha� 6x6 v hodnot� 100 000 Euro respektive 2 600 000 K�, 

opat�ený t�emi hnacími nápravami, kde p�ední je �ízená a zadní dv� jsou opat�eny 

dvoumontáží. Hnací vozidlo je navíce opat�eno nakládací rukou v hodnot� 45 000 Eur 

respektive 1 170 000 K� a nástavbou pro tažení náv�su v hodnot� 300 000 K�. Celková 
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hodnota taha�e je 4 070 000 K�. Tažené vozidlo, uzp�sobené pro p�epravu d�eva, stojí 

1 200 000 K�. Zm�na také nastává v po�tu a druhu pneumatik. Ostatní hodnoty použité 

v p�edešlé kalkulaci jsou shodné. Po dodržení postupu z p�edešlé kapitoly jsou náklady 

následující. (29) 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu 

Dle kalkulace (viz. P�íloha �. 6 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (d�evo)), 

celkové ro�ní náklady na p�epravu �iní 9 394 067 K�. 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu (cizí dopravce) 

Kalkulace (viz. P�íloha �. 6 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (d�evo)) také udává 

p�epravní tarif na jednu tunu ve výši 543,46 K�/t. P�i uvažovaném objemu ro�ní p�epravy 

10 000 t, celkové ro�ní náklady na p�epravu �iní 5 434 600 K�. 

 

P�eprava hromadného substrátu 

 Tažnou sílu obstarává tažné vozidlo shodné s kalkulací pro klasický náv�s. Tažené 

vozidlo používané pro p�epravu hromadného substrátu m�že být dvojího typu. Pro p�epravu 

písku je používán hliníkový náv�s s cenou 35 000 Euro, tedy 910 000 K�. Pro p�epravu 

kameniva je používán náv�s ocelový v cen� 32 000 Euro, tedy 832 000 K�. Po vy�ešení 

kalkulace ro�ní náklady na p�epravu dosahují následujících hodnot. (29) 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu 

Z kalkulace (viz. P�íloha �. 7 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (hromadný 

substrát)) vychází celkové ro�ní náklady na p�epravu následovn�. Pro hliníkový náv�s 

7 537 934 K� a pro ocelový náv�s 7 485 710 K�. 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu (cizí dopravce) 

Kalkulace (viz. P�íloha �. 7 - Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (hromadný substrát)) dále 

uvádí p�epravní tarif pro 1 t, který je v p�ípad� hliníkového náv�su 416,17 K�/t a v p�ípad� 

náv�su ocelového 412,46 K�/t. P�i uvažovaném ro�ním objemu p�epravy 10 000 t, vychází 

celkové ro�ní náklady na p�epravu pro hliníkový náv�s 4 161 700 K� a pro ocelový náv�s 

4 124 600 K�. 
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3.3   Náklady p�i provozu vle�ky 

Náklady p�i provozu vle�ky je nutné následující d�lení: 

• náklady spojené s p�epravou po železnici: 

� p�emíst�ní po železnici, 

� posun železni�ních voz�, 

� pronájem železni�ního vozu, 

• náklady spojené se svozem a rozvozem zboží, 

• náklady spojené s obsluhou: 

� nakládka a vykládka zboží, 

� p�edání všech nutných náležitostí, 

� provozování, 

• náklady spojené s vle�kou: 

� údržba kolejí, 

� kontrola kolejí, 

� odpisy.(31) 

 

Náklady spojené s p�epravou po železnici 

Jsou to náklady na p�esun železni�ního vozidla z výchozího místa na místo ur�ení. 

Provoz vle�ky je vhodné zam��it na p�epravu takových komodit, kterých je dostate�né 

množství. V rámci Jiho�eského kraje jsou to zejména d�evo, hromadný substrát (kamenivo, 

písek, cihlá�ská hlína) a také komodity z oblasti strojní, d�evozpracující, textilní 

a nábytká�ské. 

Pro p�epravu po železnici jsou použity vozy nabízené k pronájmu firmou 

�D Cargo, a.s., uzp�sobené pro jednotlivé druhy p�epravovaného zboží. Lze uvažovat 

s možností p�epravy zboží o váze 40 t na 1 v�z. 

Doba p�epravy 

Pr�m�rná doba p�epravy na území Jiho�eského kraje, tedy p�i ujeté vzdálenosti 

123 km, je 21 hodin 30 minut. Zbývajících 159,5 km ujetých po Rakousku trvá pr�m�rn� 

28 hodin. Celková doba p�epravy jedné vozové zásilky tedy trvá 49 hodin a 30 minut. (32) 
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Pot�ebný po�et jednotlivých jízd 

 P�i uvažovaném ro�ním objemu p�epravy 10 000 t, po�et jednotlivých jízd ro�n� je 

250, tedy každý pracovní den bude vypraven jeden v�z. 

P�emíst�ní po železni�ní síti 

Pro výpo�et p�epravného na území �eské republiky je k dispozici Tarif pro p�epravu 

vozových zásilek �D Cargo, a.s. na rok 2009. Sazby tarifního dovozného jsou stanoveny 

v jednotné cen� za tunu zvláš� pro dvounápravové a vícenápravové vozy. Stanovený tarif na 

tunu nerozlišuje druh zboží, ani druh vozu použitého pro tuto p�epravu, u voz� rozlišuje 

pouze po�et náprav. Tento dokument však slouží pouze pro p�epravu jednotlivých vozových 

zásilek. P�i smluvním dojednání p�epravy v�tšího množství materiálu, uzavírá �D Cargo, a.s. 

s p�ípadným zákazníkem smlouvu o p�eprav�, kde je stanoven tarif navrhnutý pro danou 

p�epravu. Dle obchodního odd�lení zodpov�dného za Jiho�eský kraj, lze p�i p�edpokládaném 

objemu p�epravy 10 000 t, kalkulovat s cenou 1 K� za tunokilometr v p�ípad� jednotlivých 

vozových zásilek a s cenou 0,6 K� za tunokilometr p�i výprav� zboží v uceleném vlaku. 

V p�ípad� rakouského p�epravce lze po�ítat s tarifem o 30 % vyšším, tedy firma RCA AG 

nasmlouvaných 10 000 t p�epraví za 1,3 K� v p�ípad� jednotlivých vozových zásilek 

a s cenou 0,78 K� p�i p�eprav� zboží v uceleném vlaku. (33) 

Výsledné ro�ní náklady na p�emíst�ní p�i plánovaném objemu 10 000 t a pr�m�rné 

p�epravní vzdálenosti po železnici 382,5 km, kde je náklad p�epravován 123 km po �eské 

železnici a zbylých 159,5 km po železnicích rakouských, tedy jsou 3 303 500 K� v p�ípad� 

p�epravy zboží v jednotlivých vozových zásilkách a 1 982 100 K� p�i výprav� uceleného 

vlaku. 

Posun železni�ních voz� 

Za posun hnacím vozidlem (nap�. �azení voz� p�ípadn� za �ekání hnacího vozidla 

z p�í�in na stran� vle�ka�e, p�epravce) se po�ítá posuvné, za každou i jen zapo�atou 

�tvrthodinu 573 K�. Vzdálenost vle�ky od stanice je 100 metr�, lze tedy uvažovat s dobou 

nutnou pro posun k p�istavení vagonu na vle�ku a následný odvoz vagonu z vle�ky na 

45 minut. Náklady na posun jednoho vagonu tedy �iní 1 719 K�. P�i p�edpokládaném ro�ním 

po�tu 250 voz�, ro�ní náklady na posun vagon� �iní 429 750 K�. (32) 
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Pronájem vozu 

Pronájem železni�ního vozu je zakalkulován do tarifu za p�epravu kalkulovaném výše. 

Celkové náklady spojené s p�epravou po železnici 

 Celkové ro�ní náklady spojené s p�epravou po železnici jsou 3 733 250 K�, nebo� 

výprava uceleného vlaku je vzhledem k malému objemu p�epravy nemožná. 

 

Náklady spojené se svozem a rozvozem zboží 

P�edpoklad je, že pro svoz zboží po silnici je využíván soukromý p�epravce. Pro 

vyjád�ení ro�ních náklad� jsou využity kalkulace z p�edešlé kapitoly kalkulující náklady na 

p�epravu silni�ní soupravou. Náklady p�evozu 1 t na 1 km, nebo p�i použití železni�ní 

terminologie náklady na jeden tunokilometr jsou v p�ípad� p�epravy kusového zboží 1,28 K� 

na tunokilometr, v p�ípad� p�epravy d�eva 1,72 K� na tunokilometr a v p�ípad� p�epravy 

hromadného substrátu 1,31 K� na tunokilometr. 

Výsledné ro�ní náklady na svoz zboží p�i uvažované p�epravní vzdálenosti 35 km 

a ro�ním objemu p�epravy 10 000 t jsou 448 000 K� v p�ípad� kusového zboží, 602 000 K� 

v p�ípad� d�eva a 458 000 K� v p�ípad� hromadného substrátu. Náklady na rakouské stran� 

nutné pro svoz a rozvoz zboží budou obdobné. 

Celkové ro�ní náklady spojené se svozem a rozvozem zboží 

Po p�ipo�tení náklad� pot�ebných pro svoz a rozvoz zboží jsou celkové ro�ní náklady 

spojené se silni�ní dopravou 896 000 K� v p�ípad� kusového zboží, 1 204 000 K� v p�ípad� 

p�epravy d�eva a 916 000 K� v p�ípad� p�epravy hromadného substrátu. 

 

Náklady spojené s obsluhou vle�ky 

Jedná se zejména o náklady na lidské zdroje spole�n� s náklady na p�ekládací 

mechanismy. 

Nakládka a vykládka železni�ních voz� 

P�ekládací mechanismy 

Nakládka a vykládka v p�ípad� komodit z oblasti strojní, d�evozpracující, textilní 

a nábytká�ské, probíhá pomocí stávajícího je�ábu MB 110. V p�ípad� hromadného substrátu 
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bude nutný p�eklada�, jehož ro�ní náklady na provoz jsou srovnatelné s je�ábem. V p�ípad� 

d�eva op�t poslouží stávající je�áb �i prost�edky umíst�né na jízdní souprav�. Na provoz 

t�chto p�ekládacích mechanism� lze uvažovat s ro�ními náklady 200 000 K�. V p�ípad� 

kusového zboží p�ekládku zajistí pracovníci vle�ky.  

Zam�stnanci 

Pro nakládku budou vy�len�ni dva pracovníci, kde jeden bude figurovat jako obsluha 

p�ekládacích mechanism�, a druhý jako pomocná síla. Náklady na zam�stnance jsou 

vyjád�eny v kalkulaci (viz. P�íloha �. 8 - Náklady na zam�stnance vle�ky), která uvádí 

celkové ro�ní náklady na zam�stnance ve výši 481 600 K�. 

Provozování a p�edání všech nutných náležitostí 

P�edání všech nutných záležitostí jako nákladní list, polepování voz� štítky apod, 

obstará zam�stnanec, jenž je zárove� provozovatelem této vle�ky. Provozovatelem vle�ky 

musí být zp�sobilá osoba. Náklady na provozovatele �iní 402 000 K�. 

Celkové ro�ní náklady spojené s obsluhou vle�ky 

Celkové ro�ní náklady spojené s obsluhou vle�ky jsou 1 083 600 K�. 

 

Náklady spojené s vle�kou 

Jedná se o náklady spojené s vlastní stavbou vle�ky, zejména se jedná o náklady 

spojené s kolejemi na území vle�ky. 

Údržba kolejí 

Údržbu kolejí používaných pro nakládku, vykládku a posun, zajistí zam�stnanci 

vle�ky. Náklady vznikají p�i údržb� výhybky, která je sou�ástí vle�ky. Za �išt�ní výhybky 

a její mazání je stanoven poplatek 4 171 K�. Za odstran�ní sn�hu, ledu, nános� a porost� za 

jednu výhybku je majiteli vle�ky navíc ú�tován poplatek 3 570 K�. Celkové ro�ní náklady na 

údržbu kolejí tedy �iní 7 741 K�. (33) 

Státní kontrola kolejí 

Pro zajišt�ní provozuschopnosti vle�ky, spole�nost SŽDC, s.o. provádí prohlídky a 

m��ení, které hradí majitel vle�ky. Jednotlivé prohlídky s �asovými intervaly, v kterých musí 

být provád�ny, spole�n� s náklady, které jsou up�esn�ny na základ� smlouvy o doprav�, uvádí 

následující tabulka. 
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Tabulka 7 Náklady a �asové intervaly spojené s kontrolami vle�ky 

P�edm�t a zp�sob prohlídky �asový interval P�ibližná cena prohlídky 

Obch�zka trati s m��ením koleje 3 m�síce 700 K� 

M��ení geometrické polohy koleje 12 m�síc� 1 000 K� 

M��ení geometrické polohy výhybky 3 m�síce 1 000 K� 

Kontrola pr�jezdného pr��ezu 24 m�síc� 1 400 K� 

Prohlídka výhybek 6 m�síc� 700 K� 

Komplexní prohlídka vle�ky 12 m�síc� 2 000 K� 

Prohlídka SZZ 6 m�síc� 700 K� 

Kompletní prohlídka SZZ 60 m�síc� 2 000 K� 

Prohlídka p�ejezd� 12 m�síc� 700 K� 

Zdroj: (31) 

 

Na základ� tabulky �iní celkové ro�ní náklady spojené se státními prohlídkami 

14 400 K�. 

Odpisy 

Vle�ka spadá do �tvrté odpisové skupiny, vle�ku tedy lze odpisovat ze základu pro 

da� z p�íjm� po dobu dvaceti let. Cena vle�ky v Jind�ichov� Hradci je 26 000 000 K�. Výše 

ro�ních odpis� je tedy 1 300 000 K�. 

Celkové náklady spojené s vle�kou 

Celkové náklady spojené s vle�kou jsou 1 322 141 K�. Kde nejv�tší náklady tvo�í 

náklady na zakoupení vle�ky. 

 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu s využitím vle�ky 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu zboží s využitím vle�ky se m�ní dle druhu 

p�epravovaného zboží. Odlišnost výše náklad� je zp�sobena zejména nutným svozem zboží 

z místa výroby �i t�žby na místo nakládky na železnici, tedy na vle�ku, který je uskute��ován 

r�znými druhy jízdních souprav. Celkové ro�ní náklady na p�epravu s využitím vle�ky tedy 

jsou 7 034 991K� v p�ípad� p�epravy kusového zboží, 7 162 991 K� v p�ípad� p�epravy d�eva 

a 7 054 991 K� v p�ípad� p�epravy hromadného substrátu ocelovým náv�sem. 
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3.4   Náklady p�i provozu silni�ního p�eklada�e Mobiler 

Tento p�epravní systém kombinované dopravy využívá pro p�ekonání p�epravní 

vzdálenosti hlavn� železni�ní dopravu. P�eprava však není uskute��ována pouze po železnici, 

nebo� svoz zboží do výchozí železni�ní stanice a následný rozvoz zboží v míst� ur�ení je 

uskute��ován pomocí silni�ní dopravy. Náklady je tedy nutné vyjád�it pro oba druhy dopravy. 

Zboží je p�epravováno v p�epravní jednotce, kterou je také nutné ve výpo�tech náklad� 

zohlednit. Skladba výsledných ro�ních náklad� na p�epravu je následující: 

• náklady na p�epravu po silnici, 

• náklady na p�epravu po železnici, 

• náklady na p�epravní jednotku, 

• náklady na p�epravu prázdných p�epravních jednotek. 

 

Charakteristika p�epravy 

Objem p�epravy je op�t výše zmi�ovaných 10 000 t ro�n�, což p�i 250 pracovních 

dnech p�edstavuje 40 t denního objemu p�epravy. Hlavní �ást p�epravy uskute�n�ná po 

železnici p�esn�ji délka této p�epravy je op�t pr�m�rnou vzdáleností ze železni�ní zastávky 

Jind�ich�v Hradec do jednotlivých železni�ních zastávek v Rakousku umož�ujících využití 

silni�ního p�eklada�e Mobiler (viz. kapitola �. 2.2.2 Silni�ní p�eklada� Mobiler).  P�epravní 

vzdálenost p�i svozu a rozvozu uskute�n�ný silni�ním p�epravním prost�edkem bude 

v pr�m�ru 35 kilometr�, zvolených op�t vzhledem k podmínkám, jež uvádí RCA AG. 

 

Charakteristika p�epravní jednotky 

 Kalkulace uvažuje o p�eprav� za využití plachtových vým�nných nástaveb s pevnými 

�ely s otevíratelnou st�echou s celkovou hrubou hmotností až 30 t. Délka této vým�nné 

nástavby je 7,82 m a vnit�ní výška je 2,53 m. Vým�nné nástavby s plachtovými bo�nicemi 

jsou schopné pojmout 19 palet v jedné vrstv�, ve dvou vrstvách pak 38 palet. Tato p�epravní 

jednotka je v podmínkách Jiho�eského kraje, respektive Jind�ichova Hradce vhodná zejména 

pro p�epravu nákladu pocházejícího ze strojního �i potraviná�ského pr�myslu. P�i denním 

objemu p�epravy 40 t budou použity 2 vým�nné nástavby s netto hmotností 20 t. 
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Charakteristika silni�ního vozidla 

Vzhledem k použité p�epravní jednotce je pro svoz na výchozí železni�ní zastávku 

využívána jízdní souprava disponující silni�ním p�eklada�em Mobiler. Tažné vozidlo resp. 

taha� je totožné s tažným vozidlem ur�eným pro p�epravu b�žného zboží (viz. kapitola �. 

3.2 Náklady p�i provozu silni�ní dopravy). Tažené vozidlo jízdní soupravy resp. náv�s je 

opat�en silni�ním p�eklada�em Mobiler. Tento náv�s umož�uje p�epravu 30 a 40 stopých 

p�epravních jednotek, �i vým�nné nástavby s délkou 7,15 m až 7,85 m. 

 

Charakteristika železni�ního vozu 

Pro p�epravu po železnici lze použít vozy ur�ené pro kombinovanou dopravu 

s p�iva�enými p�í�nými pásy na ložné ploše (podlaze). P�i využití vozu �ady Lgjs se 

2 nápravami, lze na tomto vozu p�epravit 1 výše zmi�ovanou p�epravní jednotku. V�z se 

4 nápravami Sgns umož�uje p�epravu 2 p�epravních jednotek. Šestinápravový v�z �ady 

Sggmrs umož�uje p�epravu 4 p�epravních jednotek, tento po�et je však možný pouze pokud 

hmotnost nákladu v p�epravní jednotce nep�esáhne 16 t. Pokud množství nákladu 

p�epravovaného v p�epravní jednotce p�esáhne 16 t, je pro p�epravu 4 p�epravních jednotek 

nutné v�z �ady Sggmrrss disponující 8 nápravami. 

 

Náklady na p�epravu po silnici 

P�i provozování systému kombinované p�epravy využívající silni�ní p�eklada� 

Mobiler na území Jiho�eského kraje je nutné vlastnit jízdní soupravu disponující tímto 

p�eklada�em. V Rakousku je možné využití silni�ních p�eklada�� ve vlastnictví RCA AG, �i 

jiného soukromého vlastníka. Pro výpo�et náklad� na p�epravu po silnici je proto nutné 

rozlišit �eskou republiku a Rakousko. 

�eská republika 

 Pro vyjád�ení náklad� pot�ebných pro provoz jízdní soupravy na území �R je 

pot�ebný postup uvedený v P�íloze 9 Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (silni�ní p�eklada� 

Mobiler). P�i denním objemu p�epravy 40 t a pr�m�rné p�epravní vzdálenosti 35 km na místo 

p�ekládky na železnici, budou nutné 2 jízdy o délce 70 km (tam a zp�t). Denní ujetá 

vzdálenost je tedy 140 km a ro�ní ujeté kilometry jsou 35 000 km. Cena taha�e je 

2 080 000 K� a cena náv�su vybaveného p�eklada�em Mobiler je 145 000 Euro, tedy 
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3 770 000 K�. Výsledné ro�ní náklady na provoz jsou 5 314 543 K� (viz. P�íloha 9. Kalkulace 

náklad� v silni�ní doprav� (silni�ní p�eklada� Mobiler)). (19) 

Rakousko 

 P�i použití pronajmutého silni�ního p�eklada�e Mobiler, lze po�ítat s hodinovou 

sazbou 75 Euro resp. 1 950 K� za hodinu provozu. Tedy p�i p�edpokládaném denní p�epravní 

vzdálenosti 140 km, kterou lze i s p�ípadnou p�ekládkou ze železnice a s následným 

vyložením zboží vyjád�it na 3 hodiny. Denní náklady na p�epravu po silnici tedy jsou 

5 850 K�. Ro�ní náklady spojené s p�epravou po silnici �iní 1 462 500 K�. (19) 

Celkové ro�ní náklady na p�epravu po silnici 

Celkové ro�ní náklady spojené se svozem a rozvozem kombinovaných p�epravních 

jednotek jsou 6 777 043 K�. 

 

Náklady na p�epravu po železnici 

V p�ípad� železni�ní p�epravy nejsou jednotné tarify pro �eskou republiku 

a Rakousko. Proto je nezbytné vztáhnout náklady na p�epravu po železnici k jednotlivým 

stát�m. 

�eská republika 

 Pro výpo�et p�epravného na území �eské republiky je k dispozici Tarif pro p�epravu 

vozových zásilek �D Cargo, a.s. na rok 2009. Sazby tarifního dovozného jsou stanoveny 

v jednotné cen� za tunu, zvláš� pro dvounápravové a vícenápravové vozy. Stanovený tarif na 

tunu nerozlišuje druh zboží, ani druh vozu použitého pro tuto p�epravu, u voz� rozlišuje 

pouze po�et náprav. Tento dokument však slouží pouze pro p�epravu jednotlivých vozových 

zásilek. P�i smluvním dojednání p�epravy v�tšího množství materiálu, uzavírá �D Cargo, a.s. 

s p�ípadným zákazníkem smlouvu o p�eprav�, kde je stanoven tarif navrhnutý pro danou 

p�epravu. Dle obchodního odd�lení zodpov�dného za Jiho�eský kraj lze p�i p�edpokládaném 

objemu p�epravy 10 000 t, kalkulovat s cenou 1 K� za tunokilometr v p�ípad� jednotlivých 

vozových zásilek a s cenou 0,6 K� za tunokilometr p�i výprav� uceleného vlaku. 

 Cena p�epravného pro objem p�epravy 10 000 t na úseku Jind�ich�v Hradec – hrani�ní 

p�echod Horní Dvo�išt� o délce 123 km tedy �iní 1 230 000 K� p�i p�eprav� jednotlivými 

vozovými zásilkami a 738 000 K� p�i p�eprav� pomocí ucelených vlak�. 
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Rakousko 

P�epravní tarif pro kombinovanou p�epravu užívaný na rakouských drahách, tedy tarif, 

který udává firma RCA AG, není po�ítán na tuny, jako je tomu v p�ípad� �D Cargo, a.s., ale 

na vozy. P�epravní tarif je r�zný pro jednotlivé druhy voz�, jež jsou pro p�epravu používané. 

Tato práce porovnává p�epravu silni�ní s alternativní možností p�epravy zboží pomocí 

systému Mobiler, proto je zde zakalkulovaný p�epravní tarif ur�ený pro vozy ur�ené pro 

kombinovanou p�epravu (viz. P�íloha �. 10 - Tarif p�epravného Rail Cargo Austri AG - 

Kombinovaná doprava). 

Náklady na p�epravu p�i uvažované p�epravní vzdálenosti 259,5 km jsou následující: 

• dvounápravový v�z - 609,7 Euro (15 852 K�) za p�epravu jedné p�epravní jednotky, 

• �ty�nápravový v�z - 321,59 Euro (8 361 K�) za p�epravu jedné p�epravní jednotky, 

• šestinápravový v�z - 188,69 Euro (4 906 K�) za p�epravu jedné p�epravní jednotky 

s hmotností nákladu do 16 t, 

• osminápravový v�z – 211 Euro (5 486 K�) za p�epravu jedné p�epravní jednotky 

s hmotností nákladu nad 16 t. 

Celkové náklady na p�epravu po železnici 

P�i uvažovaném po�tu 500 ti p�epravených vým�nných nástaveb ro�n� jsou celkové ro�ní 

náklady u využití jednotlivých voz� následující: 

• dvounápravový v�z – 9 156 000 K�, 

• �ty�nápravový v�z – 5 410 500 K�, 

• šestinápravový v�z – 3 683 000 K�, 

• osminápravový v�z – 3 973 000 K�. 

 

Náklady na p�epravní jednotku 

Firma RCA AG neumož�uje pronájem p�epravních jednotek uzp�sobených pro 

p�epravní systém Mobiler. Poskytnutí p�epravní jednotky firma �eší jako splátkový prodej, 

kde splátky jsou zakalkulovány do tarifu za p�epravu jedné p�epravní jednotky. Cena je 

zakalkulována do tarifu za p�epravu tak, aby doba splácení byla 3 až 5 let. Cena udávána pro 

tuto kalkulaci je p�ibližn� 13 500 Euro, tedy 351 000 K�. Kontejnery, tedy i p�epravní 

jednotky používané v systému Mobiler, spadají do 2 odpisové skupiny, která umož�uje 

odpisování, respektive snižování dan� z p�íjm�, po dobu 5 ti let. Poté ro�ní náklady na jednu 
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p�epravní jednotku �iní p�tinu z ceny po�ítané pro splácení. Ro�ní náklady na p�epravní 

jednotku jsou poté 2 700 Euro, tedy 70 200 K�. (19) 

Pot�ebný po�et p�epravních jednotek 

Na území Jiho�eského kraje není uvažovaný systém kombinované p�edpravy 

provozovaný žádnou soukromou ani státní firmou. P�epravní jednotky tedy nelze používat bez 

jejich návratu z místa ur�ení, jako je tomu nap�íklad u železni�ních voz�. P�i uvažované dob� 

p�epravy po železnici pro p�emíst�ní na místo ur�ení 49 hodin a 30 minut tedy 2 dny, je 

celková délka p�epravy, tedy i s návratem prázdných p�epravních jednotek 99 hodin, tedy 

4 dny. V dny, kdy je nemožné používat odeslanou jednotku, je nutné v p�eprav� pokra�ovat, 

s tím je spojen vyšší po�et p�epravních jednotek. P�i používání dvou �i �ty� nápravového 

vozu, tedy p�i každodenní výprav� dvou p�epravních jednotek, je pot�ebné pro uvažovanou 

p�epravu vlastnit 10 p�epravních jednotek. Pokud jsou pro p�epravu po železnici používané 

šesti �i osminápravové vozy, kdy jsou p�epravní jednotky vypravovány po �ty�ech jednou za 

dva dny, pot�ebný po�et p�epravních jednotek se zvyšuje na 12. 

Celkové ro�ní náklady na p�epravní jednotku 

P�i každodenní výprav� dvou p�epravních jednotek, tedy p�i využívání dvou �i 

�ty�nápravových voz� pro p�epravu po železnici jsou celkové ro�ní náklady na p�epravní 

jednotku 702 000 K�. V p�ípad� použití voz� umož�ujících p�epravu �ty� p�epravních 

jednotek vzr�stají celkové ro�ní náklady na p�epravní jednotku na 842 400 K�. 

 

Náklady na p�epravu prázdných p�epravních jednotek 

Jelikož není pro p�epravu zajišt�ná zpáte�ní vyt�žovací p�eprava, je nutný návrat 

prázdných p�epravních jednotek. K této zpáte�ní p�eprav� bude využit šestinápravový v�z. 

Ro�ní náklady na p�epravu prázdných p�epravních jednotek tvo�í 3 683 000 K�. 

 

Celkové ro�ní náklady p�i provozu silni�ního p�eklada�e Mobiler 

Pro p�epravu je nejlevn�jší varianta uvažující p�epravu po železnici s využitím 

osminápravového vozu �ady Sggmrrss. Výsledné ro�ní náklady p�i provozu silni�ního 

p�eklada�e Mobiler jsou u této varianty 15 275 443 K�. 
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3.5   Shrnutí 

 Shrnutí udává záv�ry plynoucí z kalkulace ro�ních náklad� pot�ebných pro p�epravu 

za použití jednotlivých druh� dopravy. 

 

�asové hledisko 

Konkurenceschopnost železni�ní p�epravy z hlediska �asu je oproti silni�ní doprav� 

mizivá. P�eprava pomocí železnice trvá n�kolikanásobn� déle a to i v p�ípad� použití 

kombinované dopravy. 

Tento problém však m�že být vy�ešen v oblasti logistiky jednotlivých podnik�, kdy 

�as pot�ebný pro p�epravu m�že být zapracován do plánování zásob. K tomu je však pot�ebný 

garantovaný �as na p�epravu uskute�n�ný pomocí železnice. V p�ípad� nutné p�ekládky p�i 

užití klasické železni�ní dopravy mohou tuto garanci ovlivnit prodlevy spojené s nutným 

dvojím p�ekládáním pot�ebným p�i p�eprav� pomocí železnice. 

Garantovanou dobu p�epravy m�že zajistit silni�ní p�eklada� Mobiler, vzhledem 

k absenci dvojí p�ekládky na železnici, kde p�ekládka probíhá bez manipulace se zbožím, 

pouze manipulací s p�epravní jednotkou. Doba této p�ekládky je pouze v �ádu minut, což op�t 

umož�uje spln�ní garantované doby p�epravy. 

 

Nákladové hledisko 

P�i uvažované p�eprav� se jako nejvýhodn�jší jeví silni�ní doprava. Náklady na 

p�epravu za využití vle�ky zvyšují zejména náklady na po�ízení této vle�ky. P�eprava za 

využití silni�ního p�eklada�e Mobiler je v sou�asné dob� p�íliš nákladná. Blíže náklady na 

p�epravu za využití jednotlivých druh� dopravy popisuje následující analýza. 

Silni�ní doprava   

Nízké náklady spojené s provozem silni�ní dopravy zna�n� ovliv�uje tvrdé 

konkuren�ní prost�edí, jež vládne na �eském p�epravním trhu. Provozování vlastní podnikové 

silni�ní dopravy, kde náklady na p�epravu kusového zboží jsou 7 366 200 K�, p�i p�eprav� 

hromadného substrátu 7 537 934 K� a u p�epravy d�eva 9 394 067 K�, je p�íliš nákladné. To 

je zp�sobeno obtížným vyt�žováním soupravy pro cestu zp�t na místo nakládky. Široce 

rozší�ená silni�ní doprava však umož�uje využití služeb cizího dopravce, p�i kterém není 
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nutné uvažovat náklady spojené se zpáte�ní jízdou soupravy. Tato skute�nost výrazn� snižuje 

náklady na p�epravu, které p�i využití cizího dopravce jsou 4 039 700 K� p�i p�eprav� 

kusového zboží, 4 161 700 K� p�i p�eprav� hromadného substrátu a 5 434 600 K� p�i 

p�eprav� d�eva. 

Využití vle�ky 

Provoz nákladní vle�ky zna�n� prodražují zejména její po�izovací cena a náklady na 

nutný svoz a rozvoz zboží. Náklady na uvažovanou p�epravu jsou za využití vle�ky 

7 034 991 K� pro p�epravu kusového zboží, 7 054 991 K� pro p�epravu hromadného substrátu 

a 7 162 991 K� pro p�epravu d�eva.   

Srovnatelné se silni�ní dopravou jsou pouze náklady na p�epravu d�eva p�i objemu 

p�evyšujícím 40 000 t ro�n�. Náklady na zakoupení a provoz vle�ky p�edstavují fixní �ást 

náklad� na celkovou p�epravu, tedy náklady nezávislé na objemu p�epravy. Poté p�i v�tších 

objemech p�epravy nevzr�stají náklady lineárn�, jako je tomu u silni�ní dopravy, ale vzr�stají 

pouze náklady na p�epravu po železnici spole�n� s náklady na svoz a rozvoz zboží.  

Zm�na nastává v p�ípad�, kdy je vle�ka sou�ástí podniku, nebo pokud je vle�ka 

v bezprost�ední blízkosti, nap�íklad pokud je sou�ástí pr�myslové zóny. Poté je možné 

zanedbat náklady spojené se svozem a rozvozem zboží. V tomto p�ípad� se p�eprava d�eva za 

využití vle�ky vyplácí již od 20 000 t ro�n�. P�eprava hromadného substrátu a kusového zboží 

se za�íná vyplácet od ro�ního objemu p�epravy 40 000 t (viz. P�íloha 11 Srovnání silni�ní 

a železni�ní dopravy p�i r�zných objemech p�epravy). 

Silni�ní p�eklada� Mobiler 

V �eské republice náklady na jeho provoz zna�n� navyšuje absence v�tšího 

provozovatele tohoto systému. S tím jsou spojené zejména náklady na silni�ní p�eklada�, jež 

si není možné pronajmout. Dále velké náklady vytvá�í nutnost p�epravy prázdných 

p�epravních jednotek. I p�i zanedbání t�chto náklad� je využití tohoto systému nereálné. 

P�eprava s využitím silni�ního p�eklada�e Mobiler, slouží zejména ke zrychlení 

a usnadn�ní p�ekládky kontejner� a vým�nných nástaveb. Jeho provoz je velmi nákladný, 

proto s ním nejde uvažovat jako s alternativou pro silni�ní dopravu, ani jako s alternativou pro 

p�epravu s využitím vle�ky. Silni�ní p�eklada� Mobiler je možné provozovat pouze 

v zavedeném systému, nap�íklad jako levn�jší variantu k modernizaci terminálu 

s nedostate�nou kapacitou p�ekládkových operací. 
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ZÁV�R 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení potenciálu železni�ní dopravy p�i 

p�eprav� zboží v rámci Jiho�eského kraje. První kapitola popisuje Jiho�eský kraj jako 

rozvinutý územní celek �eské republiky. Uvádí skladbu pr�myslových odv�tví s poukázáním 

na výši vývozu a dovozu, spole�n� s hlavními obchodními partnery pro Jiho�eský kraj. Dále 

hodnotí stávající stav dopravní infrastruktury, s p�ihlédnutím k budoucímu vývoji a plánované 

výstavb�. Druhá kapitola uvádí možnosti p�epravy zboží p�i využití silni�ní, železni�ní 

a kombinované dopravy. V p�ípad� železni�ní dopravy uvádí zaniklé �i nefunk�ní vle�ky, 

které je možné obnovit �i rekonstruovat. V p�ípad� kombinované dopravy popisuje inovativní 

p�epravní systém kombinované dopravy využívající silni�ní p�eklada� Mobiler. T�etí kapitola 

popisuje skladbu náklad� na p�epravu p�i využití jednotlivých druh� dopravy. Následné 

shrnutí uvádí porovnání jednotlivých alternativ na základ� nákladových kalkulací. 

Jiho�eský kraj poskytuje dostate�ný potenciál pro sv�j budoucí rozvoj železni�ní 

dopravy. Sou�asné podmínky tento rozvoj bohužel neumož�ují, neúnosná situace na �eských 

silnicích však zm�nu vyžaduje. Využití stávajících vle�ek p�edstavuje možnost zvratu této 

situace, je však nutná systémová podpora, jež m�že zajistit pouze stát. Ke zm�n� však povede 

dlouhá cesta, nebo� všeobecná d�v�ra k železni�ní doprav� je prozatím mizivá. Toto je 

zp�sobeno zejména neznalostí možností, jež železni�ní doprava nabízí. Pro získání nových 

zákazník� je nutná marketingová podpora a nový p�ístup k budoucím zákazník�m. 

Vhodná d�lba p�epravní práce je nezbytná pro udržitelný rozvoj dopravy. Nad�je jsou 

vkládány zejména do Dopravní politiky �eské republiky, v které rozvoj a podpora železni�ní 

dopravy p�edstavuje jednu z hlavních priorit, spole�n� s novými železni�ními p�epravci, kte�í 

p�edstavují dravou štiku v klidných vodách sou�asné politiky �eských monopolních 

železni�ních p�epravc�.  



62 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

(1) Jiho�eský kraj [online]. [cit. 2009-02-15]. Dostupný z WWW: <http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=134&par[lang]=CS> 

 
(2) Wikipedia [online]. [cit. 2009-02-16]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS> 

 
(3) Wikipedia [online]. [cit. 2009-02-16]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho�eský_kraj> 

 
(4) Jiho�eský kraj [online]. Statistická ro�enka Jiho�eského kraje, 2008 [cit. 2009-03-10]. 

Dostupný z WWW: < http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/publ/13-3101-08-2008> 

 
(5) Jiho�eský kraj [online]. Prezentace Jiho�eského kraje, [cit. 2009-03-10]. Dostupný 

z WWW: <http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1403&par[lang]=CS> 

 
(6) �eská informa�ní agentura životního prost�edí [online]. Stav životního prost�edí 2007, 

[cit. 2009-03-04]. Dostupný z WWW: <http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFSOZXII/$FILE/Jihocesky_kraj-web.pdf> 

 
(7) �eský statistický ú�ad [online]. Makroekonomické ukazatele, [cit. 2008-11-15]. Dostupný 

z WWW: < http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/kapitola/13-3101-08-2008-04> 

 
(8) Wikipedia [online]. [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Transevropská_dopravní_sí�> 

 
(9) Správa a údržba silnic Jiho�eského kraje [online]. [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.susjk.cz/> 

 
(10) �editelství silnic a dálnic [online]. Mapy, [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: < 

http://www.rsd.cz/Mapy> 

 
(11) �eské dálnice [online]. [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskedalnice.cz/dalnicni-sit> 

 



63 
 

(12) �eské dráhy a.s., [online]. Mapy, [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cd.cz/static/mapy/zelsit/kjr.gif> 

 
(13) Správa železni�ní dopravní cesty [online]. [cit. 2009-04-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.szdc.cz/english/soubory/prohlaseni/2008-2009/M02.pdf> 

 
(14) Cempírek, V., Široký, J. Ozna�ení železni�ních tratí kódy kombinované dopravy, 

Logistika, �. 5/2001, Economia Praha, str. 22-23, ISSN 1211-0957. 

 
(15) Správa železni�ní dopravní cesty [online]. [cit. 2009-04-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.szdc.cz/english/soubory/prohlaseni/2008-2009/M14.pdf> 

 
(16) Interní materiály spole�nosti SŽDC, s.o. 

 
(17) Rožník, M. Studie zapojení systému vle�ek do železni�ní sít� �R. [s.l.], 2006. 136 s. 

Vedoucí Koncep�ní studie SUDOPU Praha a.s. 

 
(18) Novák J. Kombinovaná p�eprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2006. 318 s. ISBN 80-

86530-32-9. 

 
(19) Interní materiály spole�nosti Rail Cargo Austria AG 

 
(20) Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 561/2006 o harmonizaci n�kterých 

p�edpis� v sociální oblasti týkajících se silni�ní dopravy, o zm�n� na�ízení Rady (EHS) �. 

3821/85 a (ES) �. 2135/98 a o zrušení na�ízení Rady (EHS) �. 3820/85, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 

 
(21) Na�ízení vlády �. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpo�inku zam�stnanc� v doprav�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
(22) Zákona �. 586/1992 Sb. �R, o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

(23) Zákon �. 16/1993 Sb., o silni�ní dani, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

(24) Povinné ru�ení [online]. Kalkulace povinného ru�ení a havarijního pojišt�ní, [cit. 2009-

04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.porovnani-povinne-

ruceni.cz/Srovnani/Poptavka> 



64 
 

 
(25) ASFINAG [online]. Tarife Nutzfahrzeuge Maut, [cit. 2009-04-17]. Dostupný z WWW: 

<http://www.asfinag.at/index.php?idtopic=31> 

 
(26) Zákon �. 262/2006, Sb., Zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
(27) Zákon �. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
(28) Zákon �. 48/1997 Sb., o ve�ejném zdravotním pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
(29) Interní materiály spole�nosti ProScan a.s. 

 
(30) �ESMAD [online]. Nákladové indexy, [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.prodopravce.cz/upload/file/VHR/indexy_2008_4.pdf> 

 
(31) Interní materiály provozovny MADETA a.s., Strakonice. 

 
(32) Oficiální web spole�nosti �D Cargo a.s. dostupné z www.cdcargo.cz 

 
(33) Interní materiály spole�nosti �D Cargo a.s. 

 

  



65 
 

SEZNAM OBRÁZK� 

Obrázek 1� Rozloha a struktura p�dního fondu .................................................................... 12�

Obrázek 2� Ekonomická struktura Jiho�eského kraje ........................................................... 13�

Obrázek 3� Struktura zpracovatelského pr�myslu ................................................................ 15�

Obrázek 4� Mapa silni�ní a dálni�ní sí� Jiho�eského kraje ................................................... 18�

Obrázek 5� Mapa intenzit dopravy na dálnicích a silnicích I. t�íd ........................................ 20�

Obrázek 6� Mapa dálnic a rychlostních silnic ....................................................................... 21�

Obrázek 7� Mapa železni�ní sít� v Jiho�eském kraji ............................................................ 22�

Obrázek 8� Mapa kategorií a provozovatel� drah ................................................................. 25�

Obrázek 9� Mapa kód� tratí pro kombinovanou dopravu ..................................................... 27�

Obrázek 10� Mapa zaniklých vle�ek ....................................................................................... 30�

Obrázek 11� P�ekládka pomocí silni�ního p�eklada�e Mobiler .............................................. 34�

Obrázek 12� P�ekládací lyžina na p�í�ném pásu železni�ního vozu ....................................... 34�

Obrázek 13� Místa s možností dopravy pomocí systému Mobiler – Rakousko ...................... 35�

 

  



66 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1� P�ehled okres� Jiho�eského kraje ....................................................................... 11�

Tabulka 2� Vývoz z Jiho�eského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 ......................... 16�

Tabulka 3� Vývoz z Jiho�eského kraje podle t�íd SITC v roce 2007 ................................... 17�

Tabulka 4� P�epravní vzdálenost Jind�ich�v Hradec – stanice s provozem silni�ního 

p�eklada�e Mobiler v Rakousku (železnice) ...................................................... 39�

Tabulka 5� P�epravní vzdálenost Jind�ich�v Hradec – stanice s provozem silni�ního 

p�eklada�e Mobiler v Rakousku (silnice) ........................................................... 40�

Tabulka 6� Po�et kilometr� ujetých po dálnici v Rakousku ................................................. 45�

Tabulka 7� Náklady a �asové intervaly spojené s kontrolami vle�ky ................................... 53�

  



67 
 

SEZNAM ZKRATEK 

a.s.  akciová spole�nost 

ACTS  Abroll Container Transport System - Systém odvalovacích kontejner� 

AG  Aktiengesellschaft - Akciová spole�nost (N�mecko) 

cca.  p�ibližn� 

CZ  �eská republika 

�.  �íslo 

�D  �eské dráhy 

EU  Evropská unie 

IPJ  Intermodální p�epravní jednotka 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 

mil.  milion 

NUTS  územn� statistické jednotky používané v rámci EU 

o.  obyvatel 

ÖBB  Österreichische Bundesbahn AG - rakouská železnice 

RCA AG Rail Cargo Austria AG 

Ro-La  Rollende Landstrasse - zp�sob p�epravy silni�ních náv�s� po železnici 

s.o.  státní organizace 

SITC  standardní mezinárodní obchodní klasifikace 

SŽDC, s.o. Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace  

TEN-T  Transevropská dopravní sí� 

tis.  tisíc 

viz.  videre licet - lze vid�t  



68 
 

SEZNAM P�ÍLOH 

P�íloha 1.� Nefunk�ní �i zaniklé vle�ky na území Jiho�eského kraje�

P�íloha 2.� Vývoz zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska – veškeré druhy dopravy�

P�íloha 3.� Vývoz zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska - železni�ní doprava�

P�íloha 4.� Vývoz zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska - silni�ní doprava�

P�íloha 5.� Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (klasický náv�s)�

P�íloha 6.� Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (d�evo)�

P�íloha 7.� Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (hromadný substrát)�

P�íloha 8.� Náklady na zam�stnance vle�ky�

P�íloha 9.� Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (silni�ní p�eklada� Mobiler)�

P�íloha 10.� Tarif p�epravného Rail Cargo Austri AG - Kombinovaná doprava�

P�íloha 11.� Srovnání silni�ní a železni�ní dopravy p�i r�zných objemech p�epravy 

  



69 
 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�ÍLOHY 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

P�íloha 1. Nefunk�ní �i zaniklé vle�ky na území Jiho�eského kraje 

Strakonice 
Rozvinutý pr�mysl na Strakonicku, nazna�uje možnou dostate�nou poptávku po 

p�eprav� zboží po železnici. Nejvýznamn�jší podniky tvo�í továrna na fezy, dnešní Fezko 

(založené v roce 1812), ve strojírenství závod �eské zbrojovky (založené v roce 1919), nyní 

�Z Strakonice, ale i známý strakonický pivovar.  

Na území m�sta Strakonice, �i v jeho blízkém okolí, se v sou�asné dob� nalézají t�i 

nedávno zrušené vle�ky. Mezi nejzajímav�jší z nich pat�í vle�ka v areálu zkrachovalé 

provozovny mlékárny MADETA a.s. Svou polohou umož�uje obsluhu dvou ze t�í rychle se 

rozvíjejících pr�myslových zón. Jedná se o pr�myslové zóny Hajská a Kání Vrch. Vle�ka leží 

na trati �íslo 203 (Strakonice – B�eznice) v míst� jejího zaúst�ní do trat� 190, jež je sou�ástí 

Transevropské dopravní sít�. Výhodou této vle�ky je sou�asný stav k prodeji a její lokalita 

v blízkosti dvou pr�myslových zón. 

Další zaniklá vle�ka v blízkém okolí Strakonic se nachází v areálu firmy ZZN a.s. 

Strakonice. Areál leží v m�stské �ásti Radošovice. Vle�ka je zaúst�na do trat� 198 (Strakonice 

– Volary). Nevýhodou této vle�ky je možný st�et zájm� s firmou ZZN a.s. Strakonice a 

nevýhodná lokalita neumož�ující p�ímé napojení na stávající �i nov� se rozvíjející 

pr�myslové zóny.  

Volary 
Volary se nacházejí na území Šumavy a hlavním možným zdrojem poptávky po 

železni�ní p�eprav� je t�žba d�eva, jež v okolí Volar probíhá. Vle�ka nacházející se na území 

Volar, je sou�ástí bývalé velkokapacitní pily. Areál je nabízen investor�m prost�ednictvím 

agentury Czechinvest. Areál je p�ipraven k okamžité rekonstrukci a nehrozí zde žádné st�ety 

zájm�. Nevýhodou této lokality je absence pr�myslové zóny, proto t�žené d�evo je jedinou 

surovinou vhodnou pro p�epravu po železnici.  

Písek 
Nefunk�ní vle�ka se nachází v areálu firmy VOS a.s. Písek, jež ukon�ila svou �innost 

k 30. zá�í 2008. Areál je v sou�asné dob� nabídnut k prodeji �i k pronajmutí. Vle�ka se 

nachází v obci Milevsko a ústí do trat� �íslo 201 vedoucí z Písku do Tábora. Nevýhodou této 

vle�ky je její lokalita v pr�myslov� nerozvinuté obci. Možné zdroje poptávky po železni�ní 



 
 

doprav� jsou situovány ve m�stech Písek a Tábor. P�epravované zboží by bylo nutno dovážet. 

Vzdálenost obou možných zdroj� poptávky však nep�esahuje 40 km. 

�eské Bud�jovice 
Tato lokalita je bezesporu nejzajímav�jší. V okolí �eských Bud�jovic je 

koncentrováno množství podnik� zabývajících se širokou škálou výrobních �inností. 

Potencionál této lokality dokazuje i provoz systému RO-LA ukon�ený v roce 2004. Lokalita 

se nachází na trati �íslo 190 vedoucí do Plzn� a p�edstavuje spojení Jiho�eského kraje 

s N�meckem, zárove� leží na IV. dopravním železni�ním koridoru, �ímž je zajišt�na vysoká 

úrove� železni�ní dopravy. Lokalitou je do budoucna naplánovaná trasa dálnice D3, což op�t 

zvyšuje atraktivitu tohoto území. 

V sou�asné dob�, dle mého zkoumání, nachází na území �eských Bud�jovic dv� 

nedávno zaniklé vle�ky.  

První se nalézá na území mlékárenského podniku MADETA a.s., �eské Bud�jovice. 

Tato vle�ka však byla znehodnocena zalitím kolejí do asfaltu. Zprovozn�ní této vle�ky je 

nereálné vzhledem k vysokým náklad�m spojených s uvedením vle�ky do p�vodního stavu. 

Druhá vle�ka se nachází v areálu firmy MOTOCO a.s. Vle�ka je zaúst�na do stanice 

�eské Bud�jovice Hlavní nádraží a leží p�ímo na IV. železni�ním koridoru. Tato poloha však 

neznamená jen výhodu zap�í�in�nou t�sným sousedstvím s IV. koridorem, ale také problémy 

s urbanistickou zástavbou kolem této vle�ky, jež brání v�tšímu rozvoji.  Areál vle�ky je však 

voln� dostupný vzhledem k ukon�ení �innosti vlastníka k datu 31. ledna 2009. Šance na 

provoz vle�ky však zna�n� snižuje absence pr�myslové zóny v blízkém okolí. Nutný dovoz 

zboží pro p�epravu zna�n� zat�žuje p�ístupové komunikace k vle�ce. Jelikož jsou tyto 

komunikace v blízkém okolí centra m�sta, vle�ka neumož�uje p�epravu velkého množství 

materiálu. 

Na území m�sta �eské Bud�jovice v sou�asné dob� existuje 18 vle�ek s platnou 

smlouvou u Správy železni�ní dopravní cesty. Tyto vle�ky ur�it� stojí za pr�zkum, zvlášt� 

jejich integrace do možného logistického systému, založeného na tomto území. 

Nová Ves u �eských Bud�jovic 
Tato vle�ka leží na neelektrifikované trati �íslo 199, jež p�edstavuje alternativní 

napojení �eských Bud�jovic na Rakouskou železni�ní sí�. Areál bývalé vle�ky je však malý 



 
 

a navíc v soukromém vlastnictví proto tato vle�ka i p�es výhodnou polohu v blízkosti 

�eských Bud�jovic není vhodná pro vybudování a provozování prosperující vle�ky. 

Hamr 
Majitelem vle�ky je firma Hengstberger a.s., zabývající se podnikáním v oblasti 

vnitrostátní i mezinárodní p�epravy d�evní hmoty a logistiky. Firma používá areál vle�ky 

k provozu firmy. V okolí obce Hamr probíhá nejen t�žba d�eva, ale i t�žba stavebního 

materiálu, hlavn� št�rkopísku. V lokalit� se nevyskytuje žádná pr�myslová zóna, t�žba d�eva 

a št�rkopísku však nabízí dostate�ný potenciál pro železni�ní p�epravu. Vle�ka je zaúst�ná do 

trat� �íslo 226. Tato neelektrifikovaná tra� spojuje Veselí nad Lužnicí, ležící na IV. koridoru, 

s rakouským hrani�ním p�echodem Gmünd. 

Jind�ich�v Hradec 
Agentura Czechinvest nabízí v Jind�ichov� Hradci areál o rozloze 24.444 m2, což je 

volná, zpevn�ná plocha s vlastní nákladní vle�kou. Celý pozemek je zpevn�n betonem 

a asfaltem (balená). Sou�ástí zpevn�né plochy je vlastní nákladní vle�ka o délce 469 m, která 

je napojena na tra� �íslo 225 (Jihlava - Veselí nad Lužnicí). Stav vlakové vle�ky je výborný, 

v roce 1997 byla vym�n�na celá výhybka. Podél vle�ky je je�ábová dráha s je�ábem MB 110, 

který slouží k nakládání a skládání materiálu z vagón� na plochu a opa�n�. K objektu vedou 

dv� p�íjezdové cesty, ob� vhodné i pro kamiony. Každá cesta vede z jiné strany objektu, což 

umož�uje pr�jezd bez otá�ení. Inženýrské sít� jsou v míst�, je zde možnost napojení na plyn, 

vodu, kanalizaci, jejíž sít� jsou na hran� pozemku. Vle�ka byla koncipována jako p�ekladišt� 

pro kontejnerovou kombinovanou p�epravu. Je zde možná expanze p�ikoupením sousedních 

pozemk�. Vzdálenost nejbližší dálnice je do 50 km. V sou�asné dob� je to dálni�ní nájezd 

v Humpolci, do budoucna se však vzdálenost k dálnici zmenší díky výstavb� dálnice D3. 

Zaúst�ní do železni�ní dopravní sít� umož�uje p�ímé napojení na stanici Jind�ich�v Hradec 

hlavní nádraží vzdálené pouhých 100 metr� od vle�ky. V Jind�ichov� Hradci neexistuje 

jednotná pr�myslová zóna a podniky jsou rozptýleny po obvodu m�sta. Tato skute�nost 

znemož�uje použití vle�ky p�ímo v pr�myslové a zna�n� znep�íjem�uje použití klasické 

železni�ní dopravy. Vhodn� zvolený logistický systém nap�. vým�nné nástavby �i rakouský 

systém Mobiler, vrací železni�ní dopravu do hry. Vedle p�epravy pr�myslového spot�ebního 

zboží lokace vle�ky umož�uje p�epravu i jiného druhu zboží. V okolí Jind�ichova Hradce se 

nachází ložiska písku a rašeliny. Do vzdálenosti 50 km se nachází oblasti t�žby d�eva, 

št�rkopísku, lomového kamene a cihlá�ské hlíny.  



 
 

Kardašova �e�ice 
Vle�ka je zaúst�na do trat� �íslo 225. Vle�ka není vhodná pro p�epravu v�tšího 

množství materiálu vzhledem k její velikosti a poloze. Vle�ka je ve vlastnictví soukromé 

osoby, která ji používá k vlastní výd�le�né �innosti. 

Planá nad Lužnicí 
Vlastníkem vle�ky je firma Pila Pasák a.s. Firma zrušila vle�ku, areál je dále používán 

pro provoz pily. Z t�chto d�vod� je použití vle�ky nemožné. 

Zdroj: (16) 
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P�íloha 4. Vývoz zboží z Jiho�eského kraje do Rakouska 
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P�íloha 5. Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (klasický náv�s) 

A) Náklady na kilometr u taha�e a náv�su 

A1) Taha� 

Pohonné hmoty 
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Pneumatiky 
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Mezisou�et taha� 
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A2) Náv�s 

Pneumatiky 
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Odpisy 
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Mezisou�et náv�s = �6C	���6C	���6C	���6C	�� 

Celkové náklady na 1 kilometr �iní 12,46 K�. 

B) Náklady na hodinu u taha�e a náv�su 

B1) Taha� 

Odpisy 
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Silni�ní da� = �6�6�6�6				�6��6��6��6�				�������� 

Povinné ru�ení = ����				������������				��������				

Poplatky za použití dopravní cesty = ����C�C�C�C�				C�C�C�C�				��������				

Mezisou�et taha� (ro�ní) = �<6�<6�<6�<6				<�7<�7<�7<�7				��������				

Mezisou�et taha� (1 hod.) 
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B2) Náv�s 

Odpisy 
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Mezisou�et náv�s (ro�ní) = �6	����6	����6	����6	���				��������				

Mezisou�et náv�s (1 hod.) 
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Celkové hodinové náklady �iní 474,97 K�. 

C) Náklady na posádku 

Fixní mzda = ��������				������������				��������				

Cestovní výdaje = 67676767				�<��<��<��<�				��������				

Sociální pojišt�ní = 77777777				<7�<7�<7�<7�				��������				

Zdravotní pojišt�ní = ��������				C7�C7�C7�C7�				��������				

Celkové ro�ní náklady na posádku = �<7�<7�<7�<7				��6��6��6��6				��������				

Celkové hodinové náklady na posádku = ����������������				��������				

D) Režijní náklady 

Dosavadní vypo�tené ro�ní náklady na plánovanou p�epravu jsou 3 314 790 K�, což �iní 90% z celkových 

náklad�. Pokud režijní náklady p�edstavují 10% z celkových náklad�, jejich výše je tedy �7��7��7��7�				��������				��������. 

Ro�ní náklady na p�epravu 

3 683 100 K� – 1 jízdní souprava => 7 366 200 K� – 2 jízdní soupravy 

P�epravní tarif (cena p�epravy) 1 tuny 

Po�et kilometr�  316 km 

Náklady na 1 kilometr * 12,46 K� 

Celkové km náklady  3 937,36 K� 

Po�et hodin   6,5 h (4h 10m – jízda; 2h 20m – �as pro nakládku a vykládku) 

Náklady na 1 hodinu  * 474,97 K� 

Celkové hodinové náklady 3 087,97 K� 

Celkové náklady  7 025,33 K� 

P�epo�et na tunu 

Celkové náklady  7 025,33 K� 

P�epravované tuny  20 tun 

Náklady na 1 tunu  351,27 K� 

Marže (10 %)   35,13 K� 

Zisková marže (5 %)  17,57 K� 

P�epravní tarif (cena)  403,97 K�/tuna 
 



 
 

P�íloha 6. Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (d�evo) 

A) Náklady na kilometr u taha�e a náv�su 

A1) Taha� 

Pohonné hmoty 
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Údržba a opravy 
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Mezisou�et taha� 
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A2) Náv�s 

Pneumatiky 

�����	� �!" #� $		� �!% �����	� �!" &'()$*+	 $	� �!

,�-$	./0�� �1�/	� �!	0	(/)�2��3�45
	� 

 

7	 " �	��� % 7 " 	�	���

7�	���
� 8	;� 

Údržba a opravy 
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Mezisou�et náv�s = ���	�����	�����	�����	�� 

Celkové náklady na 1 kilometr �iní 14,99 K�. 

B) Náklady na hodinu u taha�e a náv�su 

B1) Taha� 

Odpisy 
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Silni�ní da� = �6�6�6�6				�6��6��6��6�				�������� 

Povinné ru�ení = ����				������������				��������				

Poplatky za použití dopravní cesty = �C��C��C��C�				C�C�C�C�				��������				

Mezisou�et taha� (ro�ní) = 				�<�	��7�<�	��7�<�	��7�<�	��7				��������				

Mezisou�et taha� (1 hod.) 
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B2) Náv�s 

Odpisy 
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Mezisou�et náv�s (ro�ní) = �66	����66	����66	����66	���				��������				

Mezisou�et náv�s (1 hod.) 
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Celkové hodinové náklady �iní 721,15 K�. 

C) Náklady na posádku 

Fixní mzda = ��������				������������				��������				

Cestovní výdaje = 67676767				�<��<��<��<�				��������				

Sociální pojišt�ní = 77777777				<7�<7�<7�<7�				��������				

Zdravotní pojišt�ní = ��������				C7�C7�C7�C7�				��������				

Celkové ro�ní náklady na posádku = �<7�<7�<7�<7				��������6666				��������				

Celkové hodinové náklady na posádku = ����������������				��������				

D) Režijní náklady 

Dosavadní vypo�tené ro�ní náklady na plánovanou p�epravu jsou 4 227 330 K�, což �iní 90% z celkových 

náklad�. Pokud režijní náklady p�edstavují 10% z celkových náklad�, jejich výše je tedy 67C67C67C67C				�����6�����6�����6�����6				��������. 

Ro�ní náklady na p�epravu 

4 697 033,34 K� – 1 jízdní souprava => 9 394 066,68 K� – 2 jízdní soupravy 

P�epravní tarif (cena p�epravy) 1 tuny 

Po�et kilometr�  316 km 

Náklady na 1 kilometr * 14,99 K� 

Celkové km náklady  4 736,84 K� 

Po�et hodin   6,5 h (4h 10m – jízda; 2h 20m – �as pro nakládku a vykládku) 

Náklady na 1 hodinu  * 721,15 K� 

Celkové hodinové náklady 4 687,48 K� 

Celkové náklady  9 451,32 K� 

P�epo�et na tunu 

Celkové náklady  9 451,32 K� 

P�epravované tuny  20 tun 

Náklady na 1 tunu  472,57 K� 

Marže (10 %)   47,26 K� 

Zisková marže (5 %)  23,63 K� 

P�epravní tarif (cena)  543,46 K�/tuna 



 
 

P�íloha 7. Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (hromadný substrát) 

A) Náklady na kilometr u taha�e a náv�su 

A1) Taha� 

Pohonné hmoty 
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Odpisy 
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Mezisou�et taha� 

��C�	����C�	����C�	����C�	��				

A2) Náv�s 

Pneumatiky 
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Odpisy 
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Mezisou�et náv�s = �7<P	�7�	���7<P	�7�	���7<P	�7�	���7<P	�7�	�� 



 
 

Celkové náklady na 1 kilometr �iní 12,62; 12,57 K�. 

B) Náklady na hodinu u taha�e a náv�su 

B1) Taha� 

Odpisy 
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Silni�ní da� = �6�6�6�6				�6��6��6��6�				�������� 

Povinné ru�ení = ����				������������				��������				

Poplatky za použití dopravní cesty = �C��C��C��C�				C�C�C�C�				��������				

Mezisou�et taha� (ro�ní) = �<6�<6�<6�<6				<�7<�7<�7<�7				��������				

Mezisou�et taha� (1 hod.) 
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B2) Náv�s 

Odpisy 

��< " 	
���/=�0$4>	4� $	? @A1�$�(�0'	4� $

,�-$	./0�� �1�/	0	)���45
� 

� ��< " 	
C�	���P 	���	��� B �

<
	� O8	EEEP G9	DEE	;� 

Úrok 

/ " H���/=�0$4>	4� $ % #� $	� �!I � �� " HC�	���P 	���	��� % 7 " �	���I � 	OJ	GEEP 	GG	EEE	;� 

Mezisou�et náv�s (ro�ní) = �7�7�7�7				���P	�	���	�����P	�	���	�����P	�	���	�����P	�	���	��				

Mezisou�et náv�s (1 hod.) 
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Celkové hodinové náklady �iní 499,93; 492,44 K�. 



 
 

C) Náklady na posádku 

Fixní mzda = ��������				������������				��������				

Cestovní výdaje = 67676767				�<��<��<��<�				��������				

Sociální pojišt�ní = 77777777				<7�<7�<7�<7�				��������				

Zdravotní pojišt�ní = ��������				C7�C7�C7�C7�				��������				

Celkové ro�ní náklady na posádku = �<7�<7�<7�<7				��6��6��6��6				��������				

Celkové hodinové náklady na posádku = ����������������				��������				

D) Režijní náklady 

Dosavadní vypo�tené ro�ní náklady na plánovanou p�epravu jsou 3 392 070; 3 368 570 K� K�, což �iní 90% 

z celkových náklad�. Pokud režijní náklady p�edstavují 10% z celkových náklad�, jejich výše je tedy ��7��7��7��7				�C�P	�C�P	�C�P	�C�P	

��6��6��6��6				��<	��Q��<	��Q��<	��Q��<	��Q 

Ro�ní náklady na p�epravu 

3 768 967; 3 742 855 K� – 1 jízdní souprava => 7 537 934; 7 485 710 K� – 2 jízdní 

soupravy 

P�epravní tarif (cena p�epravy) 1 tuny 

Po�et kilometr�  316 km 

Náklady na 1 kilometr * 12,62; 12,57 K� 

Celkové km náklady  3 987,92; 3972,12 K� 

Po�et hodin   6,5 h (4h 10m – jízda; 2h 20m – �as pro nakládku a vykládku) 

Náklady na 1 hodinu  * 499,93; 492,44 K� 

Celkové hodinové náklady 3 249,55; 3 200,86 K� 

Celkové náklady  7 237,47; 7 172,98 K� 

P�epo�et na tunu 

Celkové náklady  7 237,47; 7 172,98 K� 

P�epravované tuny  20 tun 

Náklady na 1 tunu  361,88; 358,65 K� 

Marže (10 %)   36,19; 35,87 K� 

Zisková marže (5 %)  18,1; 17,94 K� 

P�epravní tarif (cena)  416,17; 412,46 K�/tuna 

 

 



 
 

P�íloha 8. Náklady na zam�stnance vle�ky 

 

Náklady na obsluhu p�ekládacích mechanism� 

Fixní mzda = �6��6��6��6�				������������				��������				

Sociální pojišt�ní = 7�	���7�	���7�	���7�	���				��������				

Zdravotní pojišt�ní = �	7���	7���	7���	7��				��������				

Celkové ro�ní náklady na = ��	7����	7����	7����	7��				��������				

				

Náklady na pomocného d�lníka 

Fixní mzda = ��������				������������				��������				

Sociální pojišt�ní = ��	��	��	��	������������				��������				

Zdravotní pojišt�ní = �	����	����	����	���				��������				

Celkové ro�ní náklady = 7�	���7�	���7�	���7�	���				��������				

 

Náklady na provozovatele vle�ky  

Náklady na posádku 

Fixní mzda = ���	������	������	������	���				��������				

Sociální pojišt�ní = �<	����<	����<	����<	���				��������				

Zdravotní pojišt�ní = ��	�����	�����	�����	���				��������				

Celkové ro�ní náklady = 6��	���6��	���6��	���6��	���				��������				

 

Zdroj: (26) + (27) + (28)  



 
 

P�íloha 9. Kalkulace náklad� v silni�ní doprav� (silni�ní p�eklada� Mobiler) 

 

A) Náklady na kilometr u taha�e a náv�su 

A1) Taha� 

Pohonné hmoty 

��������	
	����		�����	�	���	
	��	�	��������				�������� 

Pneumatiky 
�����	� �!" #� $		� �!% �����	� �!" &'()$*+	 $	� �!

,�-$	./0�� �1�/	� �!	0	(/)�2��3�45
	� 

� " 	��� % 6 " �	��� % 7 " 	�	���

7�	���
� 8� 9:	;� 

Údržba a opravy 

���	�����	�����	�����	��				

Odpisy 

��< " 	
���/=�0$4>	4� $	? @A1�$�(�0'	4� $

,�-$	./0�� �1�/	0	(/)�2��3�45
� 

� ��< " 	
�	���	��� B �

�<	���
	� DO�:8	;� 

Mezisou�et taha� 

�C��7�C��7�C��7�C��7				��������				

A2) Náv�s 

Pneumatiky 
�����	� �!" #� $		� �!% �����	� �!" &'()$*+	 $	� �!

,�-$	./0�� �1�/	� �!	0	(/)�2��3�45
	� 

 

7	 " �	��� % 7 " 	�	���

7�	���
� 8	;� 

Údržba a opravy 

����	������	������	������	��				

Odpisy 

��< " 	
���/=�0$4>	4� $	? @A1�$�(�0'	4� $

,�-$	./0�� �1�/	0	(/)�2��3�45
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� ��< " 	
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Mezisou�et náv�s 

<6�C�<6�C�<6�C�<6�C�				��������				

Celkové náklady na 1 kilometr �iní 94,28 K�. 

B) Náklady na hodinu u taha�e a náv�su 

B1) Taha� 



 
 

Odpisy 

��< " 	
���/=�0$4>	4� $	? @A1�$�(�0'	4� $

,�-$	./0�� �1�/	0	)���45
� 
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<
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Úrok 

/ " H���/=�0$4>	4� $ % #� $	� �!I � �� " H�	���	��� % � " 	��� % 6 " �	���I � 	D8J	EEE	;� 

Silni�ní da� = �6�6�6�6				�6��6��6��6�				�������� 

Povinné ru�ení = ����				������������				��������				

Mezisou�et taha� (ro�ní) = <<�<<�<<�<<�				�6��6��6��6�				��������				

B2) Náv�s 

Odpisy 

��< " 	
���/=�0$4>	4� $	? @A1�$�(�0'	4� $

,�-$	./0�� �1�/	0	)���45
� 

� ��< " 	
�	���	��� B �

<
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Úrok 

/ " H���/=�0$4>	4� $ % #� $	� �!I � �� " H�	���	��� % 7 " �	���I � 	9G8	GEE	;� 

Mezisou�et náv�s (ro�ní) = 				�<	����<	����<	����<	���				��������				

				

				

				

C) Náklady na posádku 

Fixní mzda = �6�6�6�6����				������������				��������				

Sociální pojišt�ní = 7777�	����	����	����	���				��������				

Zdravotní pojišt�ní = ����	7��	7��	7��	7��				��������				

Celkové ro�ní náklady na posádku = ��	7����	7����	7����	7��				��������				

Ro�ní náklady na p�epravu 

5 314 543 K�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P�íloha 10. Tarif p�epravného Rail Cargo Austri AG - Kombinovaná doprava 

 

Zákazník je povinen zaplatit 420 Euro jako pevnou �ástku za každý v�z bez ohledu na 

druh vozu, ke kterému se poté p�ipo�ítá základní p�epravní tarif, tedy sazba za kilometr, 

stanovený pro kombinovanou p�epravu. Tento p�epravní tarif je stanoven pro �ty�nápravový 

v�z a �iní 0,86 Euro za každý ujetý kilometr. 

Pro ostatní vozy platí následující výpo�et: 

• Pro dvounápravový v�z: p�epravní tarif �ty�nápravového vozu krát 0,85 

• Pro šestinápravový v�z: p�epravní tarif �ty�nápravového vozu krát 1,50 

• Pro osminápravový v�z: p�epravní tarif �ty�nápravového vozu krát 1,90 

Pro výpo�et ceny za p�epravu požadovaného množství je pot�ebné p�iblížení zp�sobu 

p�epravy p�epravních jednotek Mobiler. Jednotlivé vozy využívané v systému Mobiler se 

neliší pouze po�tem náprav, ale také množstvím p�epravních jednotek, které je možno na 

jednotlivých vozech p�epravit. Kapacita železni�ních voz� je následující: 

• Dvounápravový v�z umož�uje p�epravu jedné p�epravní jednotky systému Mobiler 

• �ty�nápravový v�z umož�uje p�epravu dvou p�epravních jednotek systému Mobiler 

• Šestinápravový v�z umož�uje p�epravu až �ty�ech p�epravních jednotek systému 

Mobiler (vzhledem k maximálnímu zatížení náprav m�že být takto p�epravován pouze 

leh�í materiály, nebo� hmotnost nákladu v p�epravních jednotkách nesmí p�esáhnout 

16 tun) 

• Osminápravový v�z umož�uje p�epravu až �ty�ech p�epravních jednotek systému 

Mobiler 

Výpo�et ceny p�epravného jedné p�epravní jednotky p�i použití jednotlivých 

železni�ních voz� vypadá následovn�: 

Dvounápravový v�z 

Po�et ujetých kilometr� je dán pr�m�rnou vzdáleností do jednotlivých železni�ních 

stanic provozujících systém Mobiler. Po�et ujetých kilometr� je 259,5 km. 

Výpo�et: 

420 Euro (pevná cena za pronájem vozu) + (259,5km * 0,86 Euro) * 0,85 (koeficient) = 

= 609,7 Euro 



 
 

 

Dvounápravový v�z umož�uje p�epravu 1 p�epravní jednotky = 

= 609,7 Euro za p�epravu jedné p�epravní jednotky. 

�ty�nápravový v�z 

Po�et ujetých kilometr� op�t 259,5 km. 

Výpo�et: 

420 Euro (pevná cena za pronájem vozu) + (259,5 km * 0,86 Euro) = 643,17 Euro 

�ty�nápravový v�z umož�uje p�epravu 2 p�epravních jednotek = 

= 321,59 Euro za p�epravu jedné p�epravní jednotky. 

Šestinápravový v�z 

Po�et ujetých kilometr� 259,5 km. 

Výpo�et: 

420 Euro (pevná cena za pronájem vozu) + (259,5 km * 0,86 Euro) * 1,5 (koeficient) = 

= 754,76 Euro 

Šestinápravový v�z umož�uje p�epravu 4 p�epravních jednotek = 

= 188,69 Euro za p�epravu jedné p�epravní jednotky s hmotností nákladu do 16 tun. 

Osminápravový v�z 

Po�et ujetých kilometr� 259,5 km. 

Výpo�et: 

420 Euro (pevná cena za pronájem vozu) + (259,5 km * 0,86 Euro) * 1,9 (koeficient)= 

= 844,02 Euro 

Osminápravový v�z umož�uje p�epravu 4 p�epravních jednotek = 

= 211 Euro za p�epravu jedné p�epravní jednotky s hmotností nákladu nad 16 tun. 

Zdroj: (19)



 

 
 

P�íloha 11. Srovnání silni�ní a železni�ní dopravy p�i r�zných objemech p�epravy 

Silnice 

Druh p�epravovaného zboží Ro�ní objem p�epravy (t) 

  10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 

Kusové zboží 4 039 700 K� 8 079 400 K� 12 119 100 K� 16 158 800 K� 20 198 500 K� 

Hromadný substrát 4 161 700 K� 8 323 400 K� 12 485 100 K� 16 646 800 K� 20 808 500 K� 

D�evo 5 434 600 K� 10 869 200 K� 16 303 800 K� 21 738 400 K� 27 173 000 K� 

Železnice - vle�ky 

Druh p�epravovaného zboží Ro�ní objem p�epravy (t) 

  10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 

Kusové zboží 7 034 991 K� 11 664 241 K� 16 293 491 K� 20 922 741 K� 25 551 991 K� 

Hromadný substrát 7 054 991 K� 11 704 241 K� 16 353 491 K� 21 002 741 K� 25 651 991 K� 

D�evo 7 162 991 K� 11 920 241 K� 16 677 491 K� 21 434 741 K� 26 191 991 K� 

Železnice - vle�ka v míst� 

Druh p�epravovaného zboží Ro�ní objem p�epravy (t) 

  10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 

Veškeré druhy p�epravy 6 138 991 K� 9 872 241 K� 13 605 491 K� 17 338 741 K� 21 071 991 K� 

 

Zdroj: Autor 


