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ÚVOD
Společnost ČD Cargo, a.s. přistoupila v některých stanicích k omezením
vlakotvorných prací a tyto práce přesunula do jiných stanic. Cílem bylo snížení nákladů
a lepší využití prostředků i pracovníků. Tato diplomová práce se zabývá omezením
vlakotvorných prací ve Valašském Meziříčí, ke kterému došlo v polovině roku 2016. Cílem
práce je provedení analýzy provozní práce vlakotvorné stanice Valašské Meziříčí před
omezením a po omezení vlakotvorných prací a na základě této analýzy zpracovat
technologické a ekonomické zhodnocení. Závěrem je vyhodnocení této změny.
Diplomová práce je zadána společností ČD Cargo, a.s.
V první části práce je uvedena charakteristika vlakotvorné stanice Valašské Meziříčí.
Ve druhé části je provedena analýza provozní práce stanice před omezením
vlakotvorných prací, počty a směřování nákladních vlaků, nasazení záloh a počty
zaměstnanců.
Ve třetí je provedena analýza počtu a směřování vlaků, nasazení záloh a počty
zaměstnanců po omezení vlakotvorných prací.
Čtvrtá část diplomové práce navazuje na druhou a třetí část. Je zde provedeno
porovnání, provozní a ekonomické zhodnocení.
Návrhová část práce se zabývá přepravou kalamitního dřeva ze stanice Bylnice, která
se nachází v obvodu PP Valašské Meziříčí.
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1. STANICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Vlakotvorné stanice jsou provozně technickými prvky vlakotvorby. Jejich náplní
rozřazení končících vlaků, roztřídění jednotlivých vozů či skupin vozů na jednotlivé relace,
sestavení vlaků výchozích a obsluha tranzitních vlaků. Některé vlakotvorné stanice zajišťují
i některé podružné činnosti, jako umývání a dezinfekce vozů. Rozsah všech těchto činností je
limitován především kapacitou seřaďovací stanice, jejím technickým zařízením, personálním
obsazením a množstvím úkolů, které mají být ve stanici vykonány.
Vlakotvorná stanice je rozdělená na vjezdovou, směrovou a odjezdovou, případně
i tranzitní skupinu kolejí. V menších stanicích mohou být některé tyto skupiny sloučeny do
jedné. Součástí vlakotvorných stanic jsou rovněž budovy (dopravní kancelář, kanceláře,
stavědla, zázemí pro personál apod.), různá mechanizační zařízení, posunovací prostředky,
zabezpečovacím zařízením a podobně.
Nejdůležitější částí je kolejiště s jednotlivými skupinami kolejí. Vjezdová skupina je
určená pro končící vlaky, zde poté dochází k přípravě souprav k rozřaďování. Mezi vjezdovou
a směrovou skupinou se nachází spádoviště, které slouží k rozřaďování souprav. Odtud vozy
pokračují do směrové skupiny. Ve směrové skupině dochází ke svěšování souprav. Vozy jsou
rozřazeny podle jednotlivých relací. V odjezdové skupině se poté přivěšuje hnací vozidlo
a přípravě vlaku k odjezdu. V některých stanicích se nachází i tranzitní skupina, kde dochází
k obsluze tranzitních vlaků.
Stanice Valašské Meziříčí leží v katastru obce Valašské Meziříčí, která je ve Zlínském
kraji, v okrese Vsetín.
Leží v km 25,055 dráhy celostátní Horní Lideč – Hranice na Moravě, dále v km
61,133 dráhy celostátní Ostrava hlavní nádraží – Valašské Meziříčí, v km 61,072 dráhy
celostátní Valašské Meziříčí – Kojetín a v km 25,055 dráhy regionální Rožnov
pod Radhoštěm − Valašské Meziříčí, která je řízena podle předpisu D3.
Ze stanice Valašské Meziříčí odbočují vlečky Agropodnik a.s. Valašské Meziříčí,
LUKROM Valašské Meziříčí, PARTR Valašské Meziříčí, Uhelné sklady Valašské Meziříčí,
UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí a smluvní místo DPOV a.s.
Staniční zabezpečovací zařízení je reléové s číslicovou volbou. Traťové zabezpečovací
zařízení je automatický blok ve směru Jablůnka a Lhotka nad Bečvou, automatické hradlo
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ve směru na Hostašovice, reléový poloautoblok ve směru Branky na Moravě a telefonické
dorozumívání ve směru Střítež nad Bečvou.
Stanice disponuje skupinou tranzitních kolejí (6 kolejí), vjezdovou skupinou kolejí
(4 koleje), směrovou a odjezdovou skupinou kolejí (11 kolejí) a manipulačními kolejemi
(4 koleje). Mimo to se ve stanici nachází svážný pahrbek s pneumatickou brzdou, kolejová
váha a předtápěcí stojan.
Hlavní sídlo zaměstnanců ČD Cargo, a.s. ve Valašském Meziříčí se nachází v hlavní
budově stanice. Zde mají kancelář vedoucí provozního pracoviště, dozorčí, komandující
a tranzitér přípravář. Dispečer má stanoviště v budově stavědla St 1, posunové čety mají
stanoviště v budově stavědla St 3 a v budově u svážného pahrbku. Stanoviště strojvedoucích
se nachází v DKV Olomouc PJ Valašské Meziříčí. Vozový disponent a nákladní pokladník
mají kancelář v přepravní budově.
Schéma stanice Valašské Meziříčí je uvedeno v příloze 1 diplomové práce.
(1,3)
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2. CHARAKTERISTIKA VLAKOTVORNÉ PRÁCE VE STANICI
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PŘED OMEZENÍM
V této kapitole je zpracována analýza stanice Valašské Meziříčí před omezením
vlakotvorných prací. Kapitola je rozdělena na podkapitoly vlaky, hnací vozidla a personál.
Tato analýza je zpracována pro grafikon vlakové dopravy (GVD) 2015.

2.1

Vlaky

Vlaky, které byly zpracovávány ve stanici Valašské Meziříčí, jsou rozděleny na vlaky
výchozí, končící a tranzitní. Dále jsou vlaky rozděleny na dálkové a manipulační. V tabulce
1 je uveden celkový přehled výchozích, končících a tranzitních vlaků.
Tabulka 1: Celkový přehled vlaků GVD 2015

Vlaky

Čísla vlaků

Výchozí Pn

61021, 61200, 61202, 61210, 61310, 61314

Výchozí Mn

81150, 81152, 81154, 81141, 81191, 81160, 81121, 81125

Končící Pn

62111, 62101, 45732, 62103, 45742, 60120, 45740

Končící Mn

81151, 81153, 81155, 81140, 81191, 81161, 81122, 81126

tranzitní

45711, 45713, 48358, 48738, 48359, 45748, 48364, 48707, 48723, 48706,
47334, 47307, 45749, 48739, 47306
Zdroj:(8)

2.1.1

Vlaky výchozí Pn

Ve stanici Valašské Meziříčí bylo 6 výchozích vlaků kategorie Pn. Tyto vlaky jsou
uvedeny v tabulce 2. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak.
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Tabulka 2: Vlaky výchozí Pn GVD 2015

Vlak

Pn 61021 (Valašské Meziříčí –
Ostrava l.n.)
Pn 61200 (Valašské Meziříčí –
Brno-Maloměřice)
Pn 61202 (Valašské Meziříčí –
Brno-Maloměřice)
Pn 61210 (Valašské Meziříčí –
Brno-Maloměřice)
Pn 61310 (Valašské Meziříčí –
Česká Třebová)
Pn 61314 (Valašské Meziříčí –
Česká Třebová)

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

1100 t −

400 m –

128×

116×

1500 t –

600 m –

25×

1×

1500 t –

600 m –

23×

1×

1500 t –

600 m –

2×

0×

1600 t –

500 m –

106×

66×

1600 t –

500 m –

108×

42×

Objednáno
/využito

vozů

trasodní

Vozů/
vlak

248/331

6717

20,3

249/217

2878

13,3

245/238

3288

13,8

52/38

515

13,6

301/285

6586

23,1

356/321

6684

20,8

Zdroj:(8,10,11)

Z tabulky 2 je patrné, že nejvíce vozů z Valašského Meziříčí bylo odvezeno vlakem
Pn 61021. Vlak jako jediný překročil počet objednaných trasodní, a to o 83. Tento vlak také
nejčastěji překročil normativ délky i hmotnosti.
Celkem bylo výchozími vlaky z Valašského Meziříčí odvezeno 26 665 vozů. Výchozí
vlaky kategorie Pn směřují do tří hlavních směrů, kterými jsou Brno-Maloměřice (3 vlaky),
Ostrava l.n. (1 vlak) a Česká Třebová (2 vlaky). Vlaky směřující do těchto stanic odstavují
skupiny vozů v některých stanicích po cestě. Tyto stanice, včetně vzdálenosti od Valašského
Meziříčí, jsou uvedeny níže.
Vlaky jedoucí směr Ostrava l.n. (80 km) odstavovaly vozy ve stanici Ostrava l.n.
a Hranice na Moravě (26,1 km).
Vlaky jedoucí směr Brno-Maloměřice (136,1 km) odstavovaly vozy ve stanici BrnoMaloměřice, Hranice na Moravě (26,1 km) a Přerov (54,4 km).
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Vlaky jedoucí směr České Třebová (159,1 km) odstavovaly vozy ve stanici Česká
Třebová a Olomouc hl. n. (79,1 km). Vlak Pn 61314 vezl z Valašského Meziříčí navíc
skupinu vozů směr Cheb st. hr. (586,4 km).

2.1.2

Vlaky výchozí Mn

Ve Valašském Meziříčí bylo 8 vlaků kategorie Mn a Vleč výchozích. Tyto vlaky jsou
uvedeny v tabulce 3. Zde je uvedena kategorie vlaku, číslo vlaku a informace, ve které dny
vlak jezdil, výchozí a cílová stanice vlaku, včetně časů příjezdu a odjezdu vlaku. Řazení vlaku
z Valašského Meziříčí je rozděleno na skupiny vozů, přičemž číslo skupiny odpovídá pořadí
za lokomotivou. U Mn vlaků již nejsou sledovány počty vozů, neboť nejsou pro kapacitu
stanice rozhodující. Pro účely práce postačí počty vozů vlaků kategorie Pn a Nex.
Tabulka 3: Vlaky výchozí Mn GVD 2015

Vlak

Výchozí a cílová stanice

řazení

Mn 81150

Valašské Meziříčí (6:28) –

(1–7)

Hustopeče n. B. (7:01)

Mn 81152

Valašské Meziříčí (11:30) – Lhotka

(PP)

n. B. (11:39)

Mn 81154

Valašské Meziříčí (16:10) – Lhotka

(1–7)

n. B. (16:19)

Mn 81141

Valašské Meziříčí (22:00) –

1. Zašová 2. Střítež n. B. 3. Rožnov p.

(2,4,7)

Rožnov pod Radhoštěm (22:59)

R.

Vleč

Valašské Meziříčí (1:10) – (1:20)

81191

Bystřička (1:38) – Valašské

(1,3,5)

Meziříčí 1:49)

Mn 81160

Valašské Meziříčí (3:00) – Osíčko

(1,3,5)

(4:06)

Mn 81121

Valašské Meziříčí (5:01) – Vlárský

(2,4)

Průsmyk (14:51)

Mn 81125

Valašské Meziříčí (5:01) – Slavičín

(1,3,5)

(14:51)

1. Lhotka n. B.

2. Hustopeče n. B.

1. Lhotka n. B.

1. Lhotka n. B.

1. Bystřička

1. Kunovice-Loučka – Osíčko
1. Jablůnka-Brumov 2. Bylnice
1. Jablůnka-Brumov 2. Bylnice
Zdroj:(8,10)

Z tabulky 3 je patrné, že všechny manipulační vlaky jezdily pouze v obvodu PP
Valašské Meziříčí. Vlak Vleč 81191 má shodnou výchozí i cílovou stanici, bude ale uváděn
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pouze v kapitole vlaky výchozí. Mn vlaky výchozí ze stanice Valašské Meziříčí obsluhovaly
stanice Lhotka n. B. (vzdálená od Valašského Meziříčí 4,2 km), Hustopeče n. B. (9,7 km),
Kunovice-Loučka (12,4 km), Osíčko (18,9 km), Zašová (6,6 km), Střítež n. B., (8,3 km),
Rožnov pod Radhoštěm (13,5 km), Bystřička (7,5 km), Jablůnka (12,5 km), Brumov (51,5
km) a Bylnice (56,8 km).
Vlak Mn 81121 má cílovou stanici Vlárský Průsmyk, z Valašského Meziříčí ale
do této stanice skupinu vozů neveze. Rovněž tak vlak Mn 81125, který má cílovou stanici
Slavičín, do této stanice skupinu vozů z Valašského Meziříčí neveze. Směřování skupin vozů
z Valašského Meziříčí je vyobrazeno na obrázku 1. Směrování vozů z Valašského Meziříčí je
vyobrazeno červenou barvou. Z Valašského Meziříčí nesměřují vozy směrem na Mořkov,
Velké Karlovice, Lúky pod Makytou, Slavičín ani Vlárský Průsmyk. Tyto stanice jsou
obsluhovány Mn vlaky jedoucími ze stanic Vsetín nebo Bylnice.

Obrázek 1: Směřování skupin vozů z Valašského Meziříčí

Zdroj: (3)
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2.1.3

Vlaky končící Pn

Ve stanici Valašské Meziříčí bylo 7 vlaků kategorie Pn končících. Tyto vlaky jsou
uvedeny v tabulce 4. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak.
Tabulka 4: Vlaky končící Pn GVD 2015

Vlak

Pn 62111 (Brno-Maloměřice –
Valašské Meziříčí)
Pn 62101 (Brno-Maloměřice –
Valašské Meziříčí)
Pn 45732 (Žilina-Teplička –
Valašské Meziříčí)
Pn 62103 (Brno-Maloměřice –
Valašské Meziříčí)
Pn 45742 (Čierná nad Tisou –
Valašské Meziříčí)
Pn 60120 (Ostrava l.n. –
Valašské Meziříčí)
Pn 45740 (Košice – Valašské
Meziříčí)

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

1600 t −
0×

550 m –
0×

52/34

311

9,1

1600 t –
4×

550 m –
2×

249/235

2605

11,1

1600 t –
71×

600 m –
31×

305/260

6275

24,1

1600 t –
0×

550 m –
1×

245/187

1401

7,5

2000 t –
88×

600 m –
82×

305/210

6058

28,8

1200 t –
32×

400 m –
24×

359/324

3636

11,2

2000 t –
83×

600 m –
17×

304/110

3570

32,5

Objednáno/
využito

vozů

trasodní

Vozů/
vlak

Zdroj:(8,10,11)

Z tabulky 4 je zřejmé, že výchozími stanicemi pro vlaky končící ve Valašském
Meziříčí jsou stanice Brno-Maloměřice (3 vlaky), Ostrava l. n. (1 vlak), Žilina-Teplička
(1 vlak), Košice (1 vlak) a Čierná nad Tisou (1 vlak). Nejvíce vozů do Valašského Meziříčí
bylo dovezeno vlakem Pn 45732.
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Nevyužití některých trasodní bylo zapříčiněno výlukovou činnosti ŽSR v úseku
Púchov – Žilina. V době této výluky jezdily vlaky přes žst. Čadca.
Celkem bylo končícími Pn vlaky přivezeno do stanice Valašské Meziříčí 23 856 vozů.

2.1.4

Vlaky končící Mn

Ve Valašském Meziříčí bylo 7 vlaků kategorie Mn končících. V tabulce 5 je uvedeno
číslo vlaku a informace, ve které dny vlak jezdil, dále je zde uvedena výchozí a cílová stanice.
Tabulka 5: Končící vlaky Mn GVD 2015

Vlak

Výchozí a cílová stanice

Mn 81151 Hustopeče n. B. (7:25) – Valašské Meziříčí (8:04)
(1–7)
Mn 81153 Lhotka n. B. (13:55) – Valašské Meziříčí (14:06)
(PP)
Mn 81126 Slavičín (11:45) – Valašské Meziříčí (16:17)
(1,3,5)
Mn 81155 Lhotka n. B. (18:22) – Valašské Meziříčí (18:33)
(1–7)
Mn 81122 Vlárský průsmyk (15:08) – Valašské Meziříčí (20:00)
(2,4)
Mn 81140 Rožnov p. R. (23:40) – Valašské Meziříčí (0:40)
(2,4,7)
Mn 81161 Osíčko (4:48) – Valašské Meziříčí (5:11)
(1,3,5)
Zdroj:(8,10)

Mn vlaky končící vezly do Valašského Meziříčí vozy ze stanic Bylnice (vzdálenost od
Valašského Meziříčí 56,8 km), Brumov (51,5 km), Valašské Klobouky (44,6 km), Horní
Lideč (37,7 km), Valašská Polanka (28 km), Vsetín (18,8 km), Jablůnka (12,5 km), Rožnov
pod Radhoštěm (13,5 km), Střítež n. B., (8,3 km), Hustopeče n. B., (9,7 km), Lhotka n. B.,
(4,2 km) a Osíčko (18,9 km). Stanice, odkud směřovaly vozy do Valašského Meziříčí, jsou
částečně shodné se stanicemi vyobrazenými na obrázku 1. Ke stanicím vyobrazenými
na obrázku 1 přibyly stanice Valašské Klobouky, Horní Lideč, Valašská Polanka a Vsetín.
Vozy naopak nesměřovaly do Valašského Meziříčí ze stanic Zašová a Kunovice -Loučka.
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2.1.5

Vlaky tranzitní

Ve stanici Valašské Meziříčí bylo celkem 15 tranzitních vlaků. Celkový přehled je
uveden v tabulce 6.
Tabulka 6: Vlaky tranzitní GVD 2015

Vlak

Výchozí a cílová stanice

Pn 45711

Česká Třebová – Žilina-Teplička

Pn 45713

Česká Třebová – Žilina-Teplička

Nex 48358

Žilina – Bad Schandau

Pn 48738

Zvolen nákladná stanica – Třebušice

Nex 48359

Bad Schandau – Žilina-Teplička

Pn 45748

Maťovce – Lhotka nad Bečvou

Pn 48364

Horní Lideč – Bad Schandau

Pn 48707

Jestřebí – Nemšová

Pn 48723

Vlečka CCG, nádraží Washington – Žilina

Pn 48706

Nemšová – Jestřebí

Pn 47334

Haniska pri Košiciach – Engelsdorf

Nex 47307

Hannover-Linden – Púchov

Pn 45749

Lhotka nad Bečvou – Maťovce

Pn 48739

Nové sedlo u Lokte – Zvolen nákladná stanica

Nex 47306

Púchov – Hannover-Linden
Zdroj:(8)

Z těchto vlaků pouze 2 vlaky ve Valašském Meziříčí manipulovaly. Tyto vlaky jsou
uvedeny v tabulce 7. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak. V tabulce jsou
u každého vlaku uvedeny dvě hodnoty, v horním řádku jsou uvedeny údaje pro vlak směrující
do Valašského Meziříčí, ve spodním řádku jsou uvedeny hodnoty pro vlak směrující
z Valašského Meziříčí.
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Tabulka 7: Vlaky tranzitní s manipulací GVD 2015

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

Pn 45711 do VM

1700 t − 50×

600 m – 34×

Pn 45711 z VM

1700 t – 57×

Pn 45713 do VM
Pn 45713 z VM

Objednáno/
vozů

Vozů/vlak

300/255

4 974

19,5

600 m – 24×

300/242

4 815

19,9

1700 t – 57×

600 m – 24×

356/306

4 932

16,1

1700 t – 57×

600 m – 24×

356/292

5 511

18,9

Vlak

využito
trasodní

Zdroj:(8,10,11)

Vlak Pn 45711 vezl do Valašského Meziříčí skupinu vozů ze stanice Česká Třebová
odjezdová skupina (159,1 km) a Olomouc hl. n. (79,1 km). Ze stanice Valašské Meziříčí vezl
vlak skupinu vozů do stanice Žilina-Teplička. Přechodovou stanicí byla stanice Horní Lideč
st. hr.
Vlak Pn 45713 (Česká Třebová odjezdová skupina 21:33 – 1:13 Valašské Meziříčí
5:15 – Žilina-Teplička 9:11) vezl do Valašského Meziříčí skupinu vozů ze stanice Česká
Třebová odjezdová skupina (159,1 km) a Olomouc hl. n. (79,1 km). Ze stanice Valašské
Meziříčí vezl vlak skupinu vozů do stanice Považská Bystrica Žilina-Teplička.
Z tabulky 7 je patrné, že počet vozů dovezený do Valašského Meziříčí je u obou vlaků
velmi podobný. Protože vlak Pn 45711 měl využito méně trasodní, je vytížení tohoto vlaku
větší. Počet vozů odvezený z Valašského Meziříčí byl vyšší u vlaku Pn 45713. Celkem bylo
do Valašského Meziříčí dovezeno tranzitními vlaky 9 789 vozů, z Valašského Meziříčí bylo
odvezeno 10 443 vozů.

2.1.6

Shrnutí

Do Valašského Meziříčí směřovaly vlaky kategorie Pn ze směru Ostrava l.n., BrnoMaloměřice, Česká Třebová a Žilina. V GVD 2015 bylo přivezeno do Valašského Meziříčí
ze směru Ostrava l.n. 3 636 vozů, ze směru Brno-Maloměřice 4 317 vozů, ze směru Česká
Třebová 9 906 vozů a ze směru Žilina 15 903 vozů. Celkem bylo do Valašského Meziříčí
přivezeno 33 762 vozů.
Z Valašského Meziříčí směřovaly vlaky kategorie Pn do stanic Ostrava l.n., BrnoMaloměřice, Česká Třebová a Žilina. V GVD 2015 bylo odvezeno ze stanice Valašské
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Meziříčí směr Ostrava l.n. 6 717 vozů, směr Brno-Maloměřice 6 681 vozů, směr Česká
Třebová 13 720 vozů a směr Žilina 10 326 vozů. Celkem bylo z Valašského Meziříčí
odvezeno 37 444 vozů.
Vlaky kategorie Mn obsluhovaly většinu stanic v obvodu PP Valašské Meziříčí.
V tabulce 8 jsou u těchto manipulačních míst uvedeny počty všech naložených a vyložených
vozových zásilek.
Tabulka 8: Manipulační místa GVD 2015

Manipulační místo

Evidováno VZ

Naloženo VZ

Vyloženo VZ

Brumov
Bylnice
Bystřička
Horní Lideč
Hustopeče n. B.
Jablůnka
Kunovice-Loučka
Lhotka n. B.
Osíčko
Rožnov p. R.
Střítež n. B.
Valašská Polanka
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zašová

8
623
91
116
18
220
12
9 491
3 347
104
388
49
67
1 536
1 178
2

7
606
89
77
0
65
11
2 667
81
103
388
5
49
884
1 164
2

1
25
0
23
5
94
1
6 477
3 347
1
0
30
20
711
8
0

Celkem

17 250

6 198

10 743
Zdroj:(12)

Tabulka manipulačních míst udává počet evidovaných, naložených a vyložených
vozových zásilek v jednotlivých stanicích, a to za období roku 2015. Z tabulky 10 je zřejmé,
že nejvíce vozových zásilek bylo evidováno v manipulačních místech Lhotka n. B., Valašské
Meziříčí, Osíčko a Vsetín. Celkem bylo v manipulačních místech, které obsluhují Mn vlaky
jedoucí z a do Valašského Meziříčí, evidováno za rok 2015 celkem 17 250 vozových zásilek.
6 198 vozových zásilek bylo naloženo a 10 743 vozových zásilek bylo vyloženo.

2.2

Hnací vozidla

Před omezením provozu pracovaly ve Valašském Meziříčí dvě zálohy, označené jako
VM1 a VM2. Byla zde umístěna jedna lokomotiva řady 111 a 3 lokomotivy řady 742. Tyto
lokomotivy se různě střídaly na práci první a druhé zálohy. Pro vozbu některých
manipulačních vlaku byly svěšeny dvě lokomotivy řady 742. Týdenní nasazení těchto
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lokomotiv je uvedeno v tabulce 9. Týdenní nasazení je uvedeno z důvodu, že zálohy v některé
dny nebyly nasazovány, denní nasazení by tedy bylo zavádějící.
Tabulka 9: Týdenní nasazení hnacích vozidel

Hnací vozidlo

Týdenní nasazení

111

113 hodin (práce na svážném pahrbku, vozba Mn vlaků do Lhotky n. B.)

742

77 hodin (řazení ve stanici, vozba Mn vlaků 81125/6, 81121/2 81170/1)

2×742.

30 hodin (vozba vlaků 81140/1, 81191, 81160/1)
Zdroj:(7,13)

2.2.1

První záloha

První záloha, označená jako VM 1, pracovala v denní a noční směně. Byla nasazena
všechny dny v týdnu, za jeden týden cca 143 hodin. Na práci první zálohy se střídaly
lokomotivy řady 111 a 2×742. lokomotiva 2×742 byla nasazena na noční směny úterý/středa,
čtvrtek/pátek a neděle/pondělí, kdy vozila některé Mn vlaky. Lokomotiva 111 byla na práci
první zálohy nasazena zbytek týdne, a to jak na denní, tak noční směny.
Denní směna měla pracovní dobu od 6:20 do 18:45. V denní směně pracovala četa
ve složení jeden vedoucí posunu a dva posunovači v pracovní dny, o víkendu jeden vedoucí
posunu a jeden posunovač. V tabulce 10 jsou chronologicky seřazeny činnosti, které první
záloha v denní směně vykonávala.
Tabulka 10: Přehled činností denní směny první zálohy

Činnost

Časový úsek

Vlak Mn 81150/81151

6:28 – 8:04

Obsluha VNVK a vlečky

8:04 – 9:00

Řazení ve stanici

9:00 – 10:30, ø 37,4 vozů

Obsluha DPOV

10:30 – 11:00

Vlak Mn 81152/81153, vlak jezdil podle potřeby

11:30 – 14:04

Řazení ve stanici

14:04 – 16:00, ø 50 vozů

Vlak Mn 81154/81155

16:10 – 18:33
Zdroj:(7,13)

Z tabulky 10 je patrné, že záloha v denní směně zajišťovala posun ve stanici, kde
prováděla řazení vlaků nebo obsluhu vleček, a prováděla také obsluhu některých úseků PP
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manipulačními vlaky. Grafické znázornění práce denní směny první zálohy je zobrazeno
na obrázku 2.

Obrázek 2: Denní směna první zálohy

Zdroj: (7,13)

Noční směna měla pracovní dobu od 18:45 do 6:20. Na směně pracovala četa
ve složení jeden vedoucí posunu a tři posunovači. V tabulce 11 jsou chronologicky seřazeny
činnosti prováděné první zálohou v noční směně.
Tabulka 11: Přehled činností noční směny první zálohy

Činnost

Časový úsek

Obsluha VNVK a vlečky

18:45 – 20:00

Řazení ve stanici

20:00 – 22:00, ø 50 vozů

Vlak Mn 81141/81140 (22:00 – 0:30)

22:00 – 0:30

Řazení ve stanici

0:30 – 1:10, ø 12,5 vozů

Vlak Vleč 81191 (1:10 – 1:49)

1:10 – 1:49

Řazení ve stanici

1:49 – 3:00, ø 25 vozů

Vlak Mn 81160/81161 (3:00 – 5:11)

3:00 – 5:11

Řazení ve stanici

5:11 – 6:20, ø 25 vozů
Zdroj: (7,13)

Z tabulky 11 je patrné, že záloha v noční směně zajišťovala posun ve stanici, kde
prováděla řazení vlaků nebo obsluhu vleček, a prováděla také obsluhu některých úseků PP
manipulačními vlaky. Takovéto práce prováděla první záloha vždy v nočních směnách
z neděle na pondělí, z úterý na středu a ze čtvrtka na pátek. O nočních směnách z pondělí
na úterý, ze středy na čtvrtek, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli neměla záloha žádné
výkony na manipulačních vlacích a prováděla tak výkony pouze v obvodu stanice. Grafické
znázornění práce noční směny první zálohy z neděle na pondělí, z úterý na středu a ze čtvrtka
na pátek je vyobrazen na obrázku 3.
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Obrázek 3: Noční směna první záloha

2.2.2

Zdroj: (7,13)

Druhá záloha

Na práci druhé zálohy byla nasazena lokomotiva řady 742. Druhá záloha, označená
jako VM 2, pracovala v denní a noční směně. Denní směna byla nasazena v pondělí, úterý,
středu, čtvrtek a pátek, noční směna z úterý na středu, ze čtvrtka na pátek a z neděle
na pondělí. Za jeden týden byla nasazena 77 hodin.
Doba denní směny byla u druhé zálohy více proměnlivá. V pondělí a ve středu měla
denní směna pracovní od 4:55 do 16:27, v pátek od 4:55 do 17:07. Na denní směně druhé
zálohy pracovala četa obsazena jedním vedoucím posunu a jedním posunovačem. V tabulce
12 jsou chronologicky seřazeny činnosti vykonávané první zálohou v denní směně v pondělí,
středu a pátek.
Tabulka 12: Přehled činností denní směny druhé zálohy pondělí, středa, pátek

Činnost

Časový úsek

Vlak Mn 81125/81126

5:01 – 16:17

Řazení ve stanici (pouze v pátek)

16:17 – 17:07, ø 12,5 vozů
Zdroj:(9,14)

. Z tabulky 12 je patrné, že druhá záloha v pondělí středu a pátek prováděla obsluhu
některých úseků PP manipulačními vlaky, v pátek navíc prováděla po příjezdu vlaku
manipulaci a vážení.
Grafické znázornění práce denní směny druhé zálohy v pondělí, středu a pátek je
vyobrazen na obrázku 4.

Obrázek 4: Denní směna druhá záloha pondělí, středa, pátek

Zdroj: (9,14)
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V úterý a čtvrtek měla denní směna druhé zálohy pracovní dobu od 4:21 do 20:10.
V tabulce 13 jsou chronologicky seřazeny činnosti, které druhá záloha v denní směně v úterý
a čtvrtek vykonávala.

Tabulka 13: Přehled činností denní směny druhé zálohy úterý, čtvrtek

Činnost

Časový úsek

Vlak Mn 81121

5:01 – 5:45

Vlak Mn 81171

8:03 – 9:42

Vlak Mn 81170

10:47 – 11:56

Vlak Mn 81121

12:16 – 14:51

Vlak Mn 81122

15:08 – 20:00
Zdroj:(9,14)

Z tabulky 13 je patrné, že druhá záloha v úterý a čtvrtek prováděla obsluhu některých
úseků PP manipulačními vlaky a na práci ve stanici Valašské Meziříčí se nepodílela. Grafické
znázornění práce druhé zálohy v úterý a ve čtvrtek je vyobrazena na obrázku 5.

Obrázek 5:Denní směna druhá záloha úterý, čtvrtek

Zdroj: (9,14)

Noční směna měla pracovní dobu od 20:10 do 4:55. Na noční směně prováděla druhá
záloha vždy pouze staniční posun, včetně vykonání úplné zkoušky brzdy manipulačních
vlaků, které měla následně odvézt v denní směně. Na noční směně pracovala četa ve složení
jeden vedoucí posunu a jeden posunovač.

2.3

Personál

Před omezením vlakotvorných prací byly na pracovišti Valašské Meziříčí obsazeny
tyto funkce: vedoucí provozního pracoviště, dozorčí, komandující, dispečer, vozový
disponent, nákladní pokladník, tranzitér přípravář, celní deklarant, vedoucí posunu,
posunovač, vozmistr a strojvedoucí.
Vedoucí provozního pracoviště vrcholově zajišťuje chod celého PP po stránce
organizační, personální a technologické. Dozorčí řeší operativní změny oproti GVD, zajišťuje
mimořádné požadavky přepravců a mimořádné obsluhy, rovněž provádí kontrolu
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zaměstnanců. Komandující má na starosti personální agendu, zdravotní prohlídky, přiděluje
služby zaměstnancům, směny poté zadává do programu APS, který vykazuje docházku.
Dispečer je vedoucím směny, organizuje práci svých podřízených ve směně, do programu
DISC zadává vlakům jejich náležitosti. Vozový disponent dle požadavků přepravců zajišťuje
objednání vozů k nakládce, tyto požadavky zadává do programu ÚDIV. Nákladní pokladník
zpracovává údaje z podaných a došlých průvodních listin do programu CNP. Tranzitér
přípravy zpracovává vlakovou dokumentaci pro výchozí vlaky a o všech vlacích s manipulací
pořizuje data do programu PRIS. Vozmistr provádí technickou kontrolu vozidel, zkoušku
brzdy, předávku a přejímku vozů od přepravců. Vedoucí posunu organizuje a řídí práci
posunové čety, na Mn vlacích pomocí zařízení PDA pořizuje informace pro program PRIS.
Posunovač vykonává posunové práce dle pokynů vedoucího posunu.
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Tabulka 14: Provozní potřeba zaměstnanců

Funkce
Vedoucí provozního
pracoviště
Dozorčí
Komandující
Dispečer
Vozový disponent
Nákladní pokladník

týdenní
úvazek

Personální Obsazení
potřeba
na směně

40,00

1,00

1

37,50
37,50
36,00
36,00
37,50

1,00
1,00
5,45
4,42
2,38

Tranzitér přípravář

36,00

9,93

Celní deklarant
Celní deklarant
Celní deklarant
Vedoucí posunu

37,50
37,50
37,50
36,00

1,00
1,00
1,00
5,08

Posunovač

36,00

9,33

1
1
1
1
1
1 na
denní, 2
na noční
směně
1
1
1
1
2 na denní
směně , 1
o víkendu,
3 na noční

Vedoucí posunu

36,00

4,21

1

Posunovač

36,00

4,21

1

Vedoucí posunu

36,00

2,47

1

Posunovač
Vozmistr
Vozmistr
Strojvedoucí
Celkem

36,00

2,47

1

36,00
36,00
36,00

5,42
5,42
45,49
112,28

1
1

Pracovní doba
Pondělí – pátek, 7:00 – 15:30
Pondělí – pátek, 6:30 – 14:30
Pondělí – pátek, 6:30 – 14:30
6:55 – 18:05 / 18:00 – 7:00
7:00 – 17:00 / 18:00 – 6:00
7:00 – 18:30
7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
Pondělí – pátek 7:00 – 15:00
Pondělí – pátek 7:00 – 15:00
Pondělí – pátek 7:00 – 15:00
7:00 – 17:30 / 19:00 – 7:00
8:30 – 16:00 / 20:00 – 5:30
(1,3,5,7) 6:10 – 14:10 / 14:10 –
21:00
(2,4,7) 6:10–19:00 / 19:00–6:00
(1,3,5,7) 6:10 – 14:10 / 14:10 –
21:00
(2,4,7) 6:10–19:00 / 19:00–6:00
(1,3) 4:30–16:50 (2,4) 4:30–
14:00 (5) 4:30–17:20
(1,3) 4:30–16:50 (2,4) 4:30–
14:00 (5) 4:30–17:20
7:10–18:10 / 18:10 – 7:10
7:10–18:10 / 18:10 – 7:10

Zdroj:(16)

Čísla uvedená v závorkách ve sloupci pracovní doba znamenají dny v týdnu, tedy 1 =
pondělí atd. Personální potřeba vedoucích posunu byla 11,76 a potřeba posunovačů 16,01.
Z tabulky je patrné, že ve Valašském Meziříčí byly umístěny 3 posunové čety. 1. posunová
četa byla nasazena na práci na svážném pahrbku, 2. posunová četa doprovázela Mn vlaky
jedoucí směr Rožnov p. R., Osíčko, Bystřička a Lhotka n. B. 3. posunová četa doprovázela
Mn vlaky jedoucí směr Bylnice.
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3. STAV PO OMEZENÍ
V této kapitole je analyzován stav po omezení vlakotvorné činnosti ve stanici
Valašské Meziříčí, ke kterému došlo 12. 6. 2016. Kapitola je dále rozdělena na podkapitoly
vlaky, hnací vozidla a personál. Tato analýza je zpracována pro grafikon vlakové dopravy
(GVD) 2017.

3.1.

Vlaky

Vlaky, které byly zpracovány ve stanici Valašské Meziříčí, jsou rozděleny na vlaky
výchozí, končící a tranzitní. Dále jsou vlaky rozděleny na dálkové a manipulační.

3.1.1. Vlaky výchozí Pn
Ve stanici Valašské Meziříčí byly 2 vlaky kategorie Pn pravidelně výchozí. Tyto vlaky
jsou uvedeny v tabulce 15. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak. Protože byla diplomová
práce zpracována v průběhu roku 2017 a nebylo tedy možné získat kompletní data o GVD
2017, jsou údaje zjištěny za období 1. 1. 2017 – 4. 3. 2017. Tyto údaje jsou přepočítány
na jeden den a vynásobeny 365.
Tabulka 15: Vlaky výchozí Pn GVD 2017

Vlak

Pn 62021 (Valašské Meziříčí –
Ostrava l.n.)
Pn 61200 (Valašské Meziříčí –
Brno-Maloměřice)

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

1100 t −

400 m –

133×

81×

1500 t –

600 m –

40×

6×

Objednáno
/využito

vozů

trasodní

Vozů/
vlak

361/330

6326

19,1

310/310

5417

17,5

Zdroj:(9,11,17)

Z tabulky 15 je patrné, že výchozí vlaky kategorie Pn směřují do dvou hlavních relací,
kterými jsou Brno-Maloměřice a Ostrava l.n. Vlaky směřující do těchto relací odstavují
skupiny vozů v některých stanicích po cestě. Tyto stanice, včetně vzdálenosti od Valašského
Meziříčí, jsou uvedeny níže.
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Vlaky jedoucí směr Ostrava l.n. (80 km) odstavovaly vozy ve stanici Ostrava l.n.
a Hranice na Moravě (26,1 km). Vlaky jedoucí směr Brno-Maloměřice (136,1 km)
odstavovaly vozy ve stanicích Brno-Maloměřice, Hranice na Moravě (26,1 km) a Přerov
(54,4 km).
Vlak Pn 62172 využil všechny objednané trasodni. U vlaku Pn 62021 bylo nevyužito
31 trasodní, zároveň u tohoto vlaku došlo k většímu překročení normativů.

3.1.2. Vlaky výchozí Mn
Ve Valašském Meziříčí bylo 6 vlaků kategorie Mn a Vleč výchozích., které jsou
uvedeny v tabulce 16. Zde je uvedena kategorie vlaku, číslo vlaku a informace, ve které dny
vlak jezdil, dále výchozí a cílová stanice vlaku, včetně časů příjezdu a odjezdu vlaku, a řazení
vlaku. U Mn vlaků již nejsou sledovány počty vozů, neboť nejsou pro kapacitu stanice
rozhodující. Pro účely práce postačí počty vozů vlaků kategorie Pn.
Tabulka 16: Vlaky výchozí Mn GVD 2017

číslo vlaku

Výchozí a cílová stanice

Mn 81160

Valašské Meziříčí (3:00) – Osíčko (4:07)

1. Kunovice-Loučka
2. Rajnochovice 3. Osíčko

(1,3,5)
Mn 81150

řazení

Valašské Meziříčí (7:00) – Lhotka n. B. (7:09)

1. Lhotka nad Bečvou

(1–7)
Vleč 81191

Valašské Meziříčí (1:10) – (1:20) Bystřička (1:38) –

(1,3,5)

Valašské Meziříčí (1:49)

Mn 81125

Valašské Meziříčí (7:20) – Bylnice (11:29)

(1,3,5)
Mn 81154

1. Bystřička
1. jablůnka-Vsetín 2. Valašská
Polanka-Brumov

Valašské Meziříčí (15:03) – Lhotka n.B. (15:12)

3. Bylnice

1. Lhotka nad Bečvou

(1–7)
Mn 81141

Valašské Meziříčí (22:12) – Rožnov pod Radhoštěm

1. Zašová 2. Střítež n. B.

(2,4,7)

(23:11)

3. Rožnov pod Radhoštěm
Zdroj:(9,17)

Z tabulky 16 je patrné, že všechny manipulační vlaky jezdily pouze v obvodu PP
Valašské Meziříčí. Mn vlaky výchozí ze stanice Valašské Meziříčí obsluhovaly stanice
Lhotka n. B. (vzdálená od Valašského Meziříčí 4,2 km), Kunovice-Loučka (12,4 km),
Rajnochovice (14,3 km), Osíčko (18,9 km), Zašová (6,6 km), Střítež n.B., (8,3 km), Rožnov
pod Radhoštěm (13,5 km), Jablůnka (12,5 km), Vsetín (18,8 km), Valašská Polanka (28 km),
Brumov (51,5 km) a Bylnice (56,8 km).
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Směřování vozů z Valašského Meziříčí je znázorněno na obrázku 6. Směrování vozů
je zobrazeno červenou barvou. Vozy z Valašského Meziříčí nesměrovaly v obvodu PP
Valašské Meziříčí do stanic Hustopeče n. B., dále směrem na Mořkov hl. trať, Velké
Karlovice, Lúky pod Makytou (ŽSR), Vlárský Průsmyk a Slavičín.

Obrázek 6: Směřování vlaků Mn

Zdroj: (3)

3.1.3. Vlaky končící Pn
Ve stanici Valašské Meziříčí byly 2 vlaky kategorie Pn pravidelně končící. Tyto vlaky
jsou uvedeny v tabulce 17. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak. Protože byla diplomová
práce zpracována v průběhu roku 2017 a nebylo tedy možné získat kompletní data o GVD
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2017, jsou údaje zjištěny za období 1. 1. 2017 – 4. 3. 2017. Tyto údaje jsou přepočítány
na jeden den a vynásobeny 365.
Tabulka 17: Vlaky končící Pn GVD 2017

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

1200 t −

400 m –

0×

6×

1600 t –

550 m –

0×

6×

Vlak

Pn

62020

(Ostrava

l.n.

–

Valašské Meziříčí)
Pn 62173 (Brno-Maloměřice –
Valašské Meziříčí)

Objednáno
/využito

vozů

trasodní

Vozů/
vlak

361/317

1506

4,8

310/310

4426

14,3

Zdroj:(9,11,17)

Z tabulky 17 je zřejmé, že výchozími stanicemi pro Pn vlaky končící ve Valašském
Meziříčí jsou stanice Brno-Maloměřice a Ostrava l. n. Vlaky směrující z těchto stanic
nedobírají další skupiny vozů v některých stanicích cestou.
Vlak Pn 62173 využil všechny objednané trasodni, u vlaku Pn 62020 bylo nevyužito
44 trasodní. U obou vlaků nedošlo k překročení normativu hmotnosti, normativ délky byl
překročen při šesti jízdách.

3.1.4. Vlaky končící Mn
Ve Valašském Meziříčí bylo 5 vlaků kategorie Mn končících. V tabulce 18 je uvedena
kategorie vlaku, číslo vlaku a informace, ve které dny vlak jezdil, dále výchozí a cílová
stanice vlaku, včetně časů příjezdu a odjezdu vlaku.
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Tabulka 18: Vlaky končící Mn GVD 2017

číslo vlaku
Mn 81140

Výchozí a cílová stanice
Rožnov pod Radhoštěm (23:42) – Valašské Meziříčí (0:20)

(2,4,7)
Mn 81161

Osíčko(4:49) – Valašské Meziříčí (5:13)

(1,3,5)
Mn 81151

Lhotka n. B.(8:46) – Valašské Meziříčí (8:57)

(1–7)
Mn 81155

Lhotka n. B.(16:31) – Valašské Meziříčí (16:42)

(1–7)
Mn 81126

Bylnice (12:40) – Valašské Meziříčí (16:47)

(1,3,5)
Zdroj:(9,17)

Z tabulky 18 je patrné, že vlaky kategorie Mn končící ve Valašském Meziříčí jezdily
pouze v obvodu PP Valašské Meziříčí. Vozy směřovaly do Valašského Meziříčí ze stanic
Rožnov pod Radhoštěm, Osíčko, Lhotka n. B., Jablůnka, Bylnice, Brumov, Valašské
Klobouky, Horní Lideč, Valašská Polanka a Vsetín.
Směřování vozů na vlacích Mn do Valašského Meziříčí je tedy obdobné
se směřováním vozů z Valašského Meziříčí, které je znázorněno na obrázku 6. Oproti
stanicím vyobrazenými na obrázku 6 však vozy do Valašského Meziříčí nesměřovaly
ze stanic Kunovice-Loučka, Rajnochovice, Zašová a Střítež n. B.

3.1.5. Vlaky tranzitní
Ve stanici Valašské Meziříčí bylo 19 vlaky tranzitních. Tyto vlaky jsou uvedeny
v tabulce 19.
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Tabulka 19: Vlaky tranzitní GVD 2017

Vlak

Výchozí a cílová stanice

Nex 60401

Cheb – Horní Lideč

Nex 60400

Horní Lideč – Cheb

Nex 47306

Púchov – Hannover

Pn 48738

Zvolen nákladná stanica – Třebušice

Pn 48359

Pirna Gbf – Žilina-Teplička

Nex 45742

Čierná nad Tisou – Česká Třebová

Pn 45748

Maťovce – Lhotka n.B.

Pn 48707

Jestřebí – Nemšová

Nex 45713

Česká Třebová – Žilina-Teplička

Pn 48152

Pisa Centrale – Žilina-Teplička

Pn 48706

Nemšová – Jestřebí

Pn 47334

Haniska pri Košiciach – Engelsdorf

Nex 45732

Žilina-Teplička – Česká Třebová

Nex 47307

Hannover Nordhafen – Púchov

Pn 45749

Lhotka n.B. – Maťovce

Nex 48151

Žilina-Teplička – Pisa Centrale

Pn 48739

Nové Sedlo u Lokte – Zvolen nákladná stanica

Nex 45711

Česká Třebová – Žilina-Teplička

Nex 48358

Žilina-Teplička – Pirna Gbf
Zdroj:(17)

Z těchto vlaků pouze 4 vlaky ve Valašském Meziříčí manipulovaly. Tyto vlaky jsou
uvedeny v tabulce 20. Zde je uvedena kategorie a číslo vlaku, výchozí a cílová stanice,
normativ hmotnosti, normativ délky a počet jízd, při kterém byly tyto normativy překročeny.
Dále je v tabulce uveden počet objednaných a skutečně využitých trasodní a celkový počet
vozů, které vlak odvezl. Tento počet je také přepočítán na jeden vlak. V tabulce jsou
u každého vlaku uvedeny dvě hodnoty, v horním řádku jsou uvedeny údaje pro vlak směrující
do Valašského Meziříčí, ve spodním řádku jsou uvedeny hodnoty pro vlak směrující
z Valašského Meziříčí. Protože byla diplomová práce zpracována v průběhu roku 2017
a nebylo tedy možné získat kompletní data o GVD 2017, jsou údaje zjištěny za období
1. 1. 2017 – 4. 3. 2017. Tyto údaje jsou přepočítány na jeden den a vynásobeny 365.
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Tabulka 20: Vlaky tranzitní GVD 2017

Normativ

Normativ

hmotnosti

délky

−

–

překročeno

překročeno

Pn 60401 do VM

800 t − 0×

500 m – 0×

Pn 60401 z VM

800 t – 0×

Pn 60400 do VM

Objednáno/
vozů

Vozů/vlak

359/6

6

1

500 m – 0×

359/0

0

0

1800 t – 0×

500 m – 0×

359/23

359

15,6

Pn 60400 z VM

1800 t – 0×

500 m – 0×

359/23

359

15,6

Pn 45732 do VM

1600 t − 17×

600 m – 23×

306/197

2 995

15,2

Pn 45732 z VM

1600 t – 17×

600 m – 23×

306/180

2 613

14,5

Pn 45742 do VM

2000 t – 57×

600 m – 24×

361/185

4 872

26,3

Pn 45742 z VM

2000 t – 57×

600 m – 24×

361/168

4 409

26,2

Vlak

využito
trasodní

Zdroj:(9,11,17)

V dokumentu příruční technologie práce pro stanici Valašské Meziříčí GVD 2017 je
počítáno pouze se dvěma vlaky manipulujícími, avšak z důvodu komplikace s celním řízením
v cílových stanicích se začala provádět manipulace i u vlaků Nex 45732 a Nex 45742.
Vlak Nex 60401 odvěšuje ve Valašském Meziříčí prázdné vozy na dřevo, jiné vozy
vlak ve stanici nedobírá. Z Valašského Meziříčí tedy nebyly žádné vozy tímto vlakem
odvezeny.
Vlak Nex 60400 přivěšuje ve Valašském Meziříčí prázdné vozy směřující do stanic
Cheb a Břeclav, naopak odvěšuje vozy z Horní Lidče.
Z tabulky 20 je patrné, že vlaky Nex 60400 a 60401 využily nízké procento
z objednaných trasodní. u vlaku 60401 to bylo využití 1,67%, u vlaku 60400 to bylo 6,4%.
Zde je nutné zmínit, že využití trasodní u těchto vlaků se týká jízd do Valašského Meziříčí.
V jiných částech trasy, kde tyto vlaky jezdily, byl počet využití trasodní vyšší.

3.1.6. Shrnutí
Do Valašského Meziříčí směřovaly vlaky kategorie Pn a Nex ze směru Ostrava l.n.,
Brno-Maloměřice, Cheb a Žilina, resp. Košice. V GVD 2017 bylo do Valašského Meziříčí
dovezeno ze směru Ostrava l.n. 1 506 vozů, ze směru Brno-Maloměřice 4 426 vozů, ze Cheb
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6 vozů a ze směru Žilina 7 867 vozů. Celkem bylo do Valašského Meziříčí přivezeno 13 805
vozů.
Z Valašského Meziříčí směřovaly vlaky kategorie Pn a Nex do stanic Ostrava l.n.,
Brno-Maloměřice, Cheb a Česká Třebová. V GVD 2017 bylo odvezeno ze stanice Valašské
Meziříčí směr Ostrava l.n. 6 326 vozů, směr Brno-Maloměřice 5 417 vozů, směr Cheb
359 vozů a směr Česká Třebová 7 022 vozů. Celkem bylo z Valašského Meziříčí odvezeno
19 124 vozů.
Vlaky kategorie Mn výchozí nebo končící ve Valašském Meziříčí obsluhovaly většinu
stanic v obvodu PP. V tabulce 21 je u těchto manipulačních míst vyčíslen počet všech
naložených a vyložených vozových zásilek.
Tabulka 21: Manipulační místa GVD 2017

Manipulační místo
Brumov
Bylnice
Bystřička
Horní Lideč
Hustopeče n. B.
Jablůnka
Kunovice-Loučka
Lhotka n. B.
Osíčko
Rožnov p. R.
Střítež n. B.
Valašská Polanka
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zašová

Evidováno VZ

Naloženo VZ

Vyloženo VZ

6
318
36
48
0
168
18
11 040
912
162
366
6
12
828
1 278
36

6
318
36
48
0
168
18
3 066
0
162
366
0
12
756
1 272
36

0
0
0
0
0
0
0
7 614
900
0
0
6
0
90
6
0
Zdroj:(18)

Tabulka manipulačních míst udává počet evidovaných, naložených a vyložených
vozových zásilek v jednotlivých stanicích, a to za období roku 2017. Jelikož byla v době
tvorby diplomové práci k dispozici data pouze za období leden a únor 2017, je uvažováno
s tím, že se počty zásilek v dalších měsících nebudou zásadně lišit. Z tabulky 21 je zřejmé,
že nejvíce vozových zásilek bylo evidováno v manipulačních místech Lhotka n. B., Valašské
Meziříčí, Osíčko a Vsetín. Naproti tomu manipulační místa Brumov, Hustopeče n. B. nebo
Valašská Polanka mají zanedbatelné množství evidovaných vozových zásilek. Celkem bylo
v manipulačních místech, které obsluhují Mn vlaky jedoucí z a do Valašského Meziříčí,
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evidováno za rok 2017 celkem 15 234 vozových zásilek. 6 264 vozových zásilek bylo
naloženo a 8 616 vozových zásilek bylo vyloženo.

3.2.

Hnací vozidla
Po omezení provozu měla stanice Valašské Meziříčí k dispozici dvě zálohy,

označené jako VM1 a VM2. Jednalo se o dvě lokomotivy řady 742. V tabulce 22 je uvedeno
týdenní nasazení hnacích vozidel. Týdenní nasazení je uvedeno z důvodu, že zálohy v některé
dny nebyly nasazovány, denní nasazení by tedy bylo zavádějící.
Tabulka 22: Týdenní nasazení hnací vozidel GVD 2017

Hnací vozidlo

Týdenní nasazení

742

126 hodin (řazení ve stanici, vozba Mn vlaků)

742

36 hodin (řazení ve stanici, vozba Mn vlaků)
Zdroj:(9,14)

3.2.1. První záloha
První záloha, označená jako VM 1, pracovala v denní a noční směně. Byla nasazena
všechny dny v týdnu. Za jeden týden pracovala 126 hodin. Na práci první zálohy byla
nasazena lokomotiva řady 742.
Denní směna první zálohy měla pracovní dobu od 6:50 do 18:40. V tabulce 23 jsou
chronologicky seřazeny činnosti, které záloha v denní směně v pracovní dny vykonávala.
Na denní směně pracovala četa ve složení jeden vedoucí posunu a jeden posunovač.
Tabulka 23: Přehled činností denní směny první zálohy pondělí – pátek

Činnost

Časový úsek

Vlak Mn 81125

7:20 – 11:29

Vlak Mn 81126

12:40 – 16:47

Řazení ve stanici

16:47 – 18:40, ø 4,6 vozů
Zdroj:(9,14)

Z tabulky 23 je patrné, že záloha v denní směně v pracovní dny především prováděla
obsluhu některých úseků PP manipulační vlaky, zajišťovala ale i posun ve stanici. Přehled
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práce denní směny první zálohy ve všední dny je vyobrazen na obrázku 7.

Obrázek 7: První záloha den pondělí – pátek

Zdroj: (9,14)

V tabulce 24 jsou chronologicky seřazeny činnosti, které druhá záloha v denní směně
v sobotu a neděli vykonávala.
Tabulka 24: Přehled činností denní směny první zálohy sobota, neděle

Činnost

Časový úsek

Vlak Mn 81150

7:00 – 7:09

Vlak Mn 81151

8:46 – 8:57

Řazení ve stanici

8:57 – 15:03, ø 14 vozů

Vlak Mn 81154

15:03 – 15:12

Vlak Mn 81155

16:31 – 16:42

Řazení ve stanici

16:42 – 18:40, ø 4,6 vozů
Zdroj:(9,14)

Z tabulky 24 je patrné, že záloha v denní směně v sobotu a neděli prováděla obsluhu
některých úseků PP manipulační vlaky a rovněž zajišťovala posun ve stanici. Přehled práce
první zálohy denní směny o víkendu je vyobrazen na obrázku 8.

Obrázek 8: První záloha den sobota, neděle

Zdroj: (9,14)

Noční směna první zálohy měla pracovní dobu od 18:40 do 6:50. Na noční směně
první zálohy pracovala četa ve složení jeden vedoucí posunu a jeden posunovač. V tabulce
25 jsou chronologicky seřazeny činnosti, které druhá záloha v noční směně vykonávala.
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Tabulka 25: Přehled činností noční směny první zálohy

Činnost

Časový úsek

Řazení ve stanici

18:40 – 22:12, ø 9,5 vozů

Vlak Mn 81141

22:12 – 23:11

Vlak Mn 81140

23:42 – 0:20

Vlak Vleč 81191

1:10 – 1:49

Vlak Mn 81160

3:00 – 4:07

Vlak Mn 81161

4:49 – 5:13

Řazení ve stanici

5:13 – 6:50, ø 3,4 vozů
Zdroj:(9,14)

Z tabulky 25 je patrné, že záloha v noční směně vozila manipulační vlaky a rovněž
se podílela na práci ve stanici. Celý průběh práce noční směny první zálohy je vyobrazen
na obrázku 9.

Obrázek 9: Noční směna první zálohy

Zdroj: (9,14)

3.2.2. Druhá záloha
Druhá záloha byla nasazena od pondělí do pátku, a to pouze na denní směně. Celkový
výkon druhé zálohy byl za jeden týden 36 hodin. Po omezení vlakotvorných prací byla
plánovaná pouze jedna záloha, která ovšem nedostačovala. Proto byla doobjednaná ještě jedna
lokomotiva na výkon druhé zálohy.
Denní směna druhé zálohy měla pracovní dobu od 6:00 do 17:00. Na denní směně
druhé zálohy pracovala četa obsazená jedním vedoucím posunu a jedním posunovačem.
V tabulce 26 jsou chronologicky seřazeny činnosti, které druhá záloha v denní směně
vykonávala.
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Tabulka 26: Přehled činností denní směny druhé zálohy

Činnost

Časový úsek

Řazení ve stanici

6:00 – 7:00, ø 4,7 vozů

Vlak Mn 81150

7:00 – 7:09

Vlak Mn 81151

8:46 – 8:57

Řazení ve stanici

8:57 – 15:03, ø 14 vozů

Vlak Mn 81154 (15:03 – 15:12)

15:03 – 15:12

Vlak Mn 81155 (16:31 – 16:42)

16:31 – 16:42
Zdroj:(9,14)

Z tabulky 26 je patrné, že záloha prováděla obsluhu některých úseků PP
manipulačními vlaky a rovněž zajišťovala posun ve stanici. Celý průběh práce denní směny
druhé zálohy je vyobrazen na obrázku 10.

Obrázek 10: Denní směna druhé zálohy

3.3.

Zdroj: (9,14)

Personál

V podkapitole 3.3 je analyzován stav personálu společnosti ČD Cargo a.s., který byl
umístěn na pracovišti Valašské Meziříčí po omezení vlakotvorných prací.
Na pracovišti Valašské Meziříčí byly obsazeny tyto funkce: vedoucí provozního
pracoviště, dozorčí, komandující, dispečer, vozový disponent, nákladní pokladník, tranzitér
přípravář, celní deklarant, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr a strojvedoucí. Jedná
se o stejné funkce jako před omezením. Provozní potřeba zaměstnanců je vyčíslena v tabulce
27.
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Tabulka 27: Stav personálu po omezení

týdenní
úvazek

personální
potřeba

Obsazení
na směně

40,00

1,00

1

37,50
37,50
36,00
36,00

1,00
1,00
5,45
4,86

1
1
1
1

Nákladní pokladník

37,50

2,17

1

Tranzitér přípravář

36,00

2,99

1

Celní deklarant
Celní deklarant
Vedoucí posunu
Posunovač
Vedoucí posunu
Posunovač
Vozmistr
Strojvedoucí
Celkem

37,50
37,50
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

1,00
1,00
5,42
5,42
1,53
1,53
5,42
29,98
69,77

1
1
1
1
1
1
1

Funkce

Vedoucí provozního
pracoviště
Dozorčí
Komandující
Dispečer
Vozový disponent

Pracovní doba
Pondělí – pátek, 7:00 – 15:30
Pondělí – pátek, 6:30 – 14:30
Pondělí – pátek, 6:30 – 14:30
6:55 – 18:05 / 18:00 –7:00
7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
Pondělí – pátek 7:00 – 18:30
Sobota – neděle 8:00 – 16:00
7:00 – 19:00 / (2,4,7 20:00 –
7:00
Pondělí – pátek 7:00 – 17:00
Pondělí – pátek 7:00 – 17:00
7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
Pondělí – pátek 7:00 – 16:30
Pondělí – pátek 7:00 – 16:30
7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00

Zdroj:(16)

Všechny posunovací čety, tedy čety na první i druhé záloze na denní i noční směně
byly obsazeny vždy jedním vedoucím posunu a jedním posunovačem. Personální potřeba
vedoucích posunu i posunovačů byla 6,95. Z tabulky 27 je patrné, že ve Valašském Meziříčí
byly umístěny 2 posunové čety. Obě posunové čety byly nasazeny na práci ve stanici a rovněž
doprovázely Mn vlaky.
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4. PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
V kapitole 4 je provedeno porovnání prací ve Valašském Meziříčí před a po omezení
vlakotvorné činnosti. Kapitola 4 vychází z kapitol 2 a 3.

4.1.

Vlaky

Ve stavu před omezením i po omezení vlakotvorných prací docházelo ve Valašském
Meziříčí ke zpracování vlaků. Vždy se jednalo o vlaky výchozí, končící a tranzitní.
V podkapitole 4.1 je porovnán počet vlaků a směřování těchto vlaků, a to zvlášť vlaky
kategorie Pn a Nex a zvlášť kategorie Mn a Vleč.

4.1.1. Vlaky výchozí
Před omezením vlakotvorných prací bylo ve Valašském Meziříčí 6 vlaků kategorie
Pn výchozích, po omezení prací byly ve Valašském Meziříčí 2 vlaky výchozí. Došlo
ke snížení počtu o 4 vlaky, resp. o 66,6 %.
Před omezením směřovaly vlaky z Valašského Meziříčí do směrů Ostrava l.n. (1 vlak),
Brno-Maloměřice (3 vlaky) a Česká Třebová (2 vlaky). Po omezení zůstaly zachovány vlaky
směr Ostrava l.n. (1 vlak) a Brno-Maloměřice (1 vlak). Směr Česká Třebová zůstal nadále
obsluhován vlaky tranzitními, vlaky výchozí už do této relace nesměřovaly. Počet Pn vlaků
výchozích je porovnán v tabulce 28.
Tabulka 28: Porovnání počtu výchozích Pn vlaků

Období

Počet Pn vlaků

Směřování

Před změnou

6

Ostrava l.n., Brno-Maloměřice, Česká Třebová

Po změně

2

Ostrava l.n., Brno-Maloměřice
Zdroj:(8,9)

Před omezením vlakotvorných prací bylo ve Valašském Meziříčí 8 vlaků kategorie
Mn a Vleč, po omezení prací byly ve Valašském Meziříčí 6 vlaků kategorie Mn a Vleč
výchozích. Došlo ke snížení počtu o 2 vlaky, tedy o 25 %.
Vlaky Mn a Vleč výchozí z Valašského Meziříčí vždy obsluhovaly pouze obvod PP
Valašské Meziříčí. Před omezením i po omezení se jednalo o ramena do Lhotky n. B., Osíčko,
Rožnov p. R. a Bylnice.
Počet Mn vlaků výchozích je porovnán v tabulce 29.
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Tabulka 29: Porovnání počtu výchozích Mn vlaků

Období

Počet Mn vlaků

Směřování

Před změnou

8

Hustopeče n. B., Lhotka n. B., Rožnov p. R., Bystřička, Osíčko,
Vlárský Průsmyk, Slavičín

Po změně

6

Lhotka n. B., Rožnov p. R., Bylnice, Bystřička, Osíčko
Zdroj:(8,9)

Obsluha ramene do stanice Rožnov p. R. zůstala zachována, tedy jeden manipulační
vlak vezoucí vozy do Zašová, Střítež n. B a Rožnov p. R.
U Obsluhy ramene směr Lhotka n. B. došlo ke změně, neboť po omezení prací již vlak
nezajížděl do stanice Hustopeče n. B. Jedná se o logický krok, podle tabulky manipulačních
míst zde bylo v roce 2015 evidováno 0 vozových zásilek. Naproti tomu Lhotka n. B. měla
v roce 2015 evidováno 748 zásilek, v roce 2017 došlo k navýšení na 5 202 zásilek.
U obsluhy ramene směr Osíčko došlo ke změně, po omezení prací vlaky vezly skupinu
vozů i do stanice Rajnochovice, která před omezením prací obsluhována nebyla.
U obsluhy ramene směr Bylnice došlo ke změně, po omezení prací nebyla prováděna
manipulace ve stanici Bystřička, naopak se začalo manipulovat ve stanicích Vsetín a Valašská
Polanka. Ačkoliv vlaky jezdily z Valašského Meziříčí až do stanice Slavičín, nevozily
do Slavičína žádné vozy. Pokud by vznikla poptávka odvézt vozy až do Slavičína, vozy
by přepřahovány ve stanici Bylnice. Stejným způsobem funguje přeprava vozů do stanice
Vlárský Průsmyk.

4.1.2. Vlaky končící
Před omezením vlakotvorných prací bylo ve Valašském Meziříčí 7 vlaků kategorie
Pn končících, po omezení prací byly ve Valašském Meziříčí 2 vlaky končící. Došlo ke snížení
počtu o 5 vlaky, tedy o 71,4 %.
Před omezením směřovaly vlaky do Valašského Meziříčí ze směrů Ostrava l.n.
(1 vlak), Brno-Maloměřice (3 vlaky) a Slovensko (1 vlak Žilina-Teplička, 1 vlak Košice,
1 vlak Čierná nad Tisou). Po omezení zůstaly zachovány vlaky ze směru Ostrava l.n. a BrnoMaloměřice. Směr ze Slovenska zůstal nadále obsluhován vlaky tranzitními, vlaky končící
už z této relace nesměřovaly. Počet Pn vlaků výchozích je porovnán v tabulce 30.
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Tabulka 30: Porovnání počtu končících Pn vlaků

Období

Počet Pn vlaků

Směřování

Před změnou

7

Ostrava l. n., Brno-Maloměřice, Slovensko

Po změně

2

Ostrava l. n., Brno-Maloměřice
Zdroj:(8,9)

Před omezením vlakotvorných prací bylo ve Valašském Meziříčí 7 vlaků kategorie
Mn, po omezení prací byly ve Valašském Meziříčí 5 vlaků kategorie Mn výchozích. Došlo
ke snížení počtu o 2 vlaky, tedy o 28,6 %.
Vlaky Mn končící ve Valašském Meziříčí vždy obsluhovaly pouze obvod PP Valašské
Meziříčí. Před omezením i po omezení se jednalo o ramena do Lhotky n. B., Osíčko, Rožnov
p. R. a Bylnice. Počet Mn vlaků výchozích je porovnán v tabulce 31.
Tabulka 31: Porovnání počtu výchozích Mn vlaků

Období

Počet Mn vlaků

Směřování

Před změnou

8

Hustopeče n. B., Lhotka n. B., Rožnov p. R., Bystřička, Osíčko,
Vlárský Průsmyk, Slavičín

Po změně

6

Lhotka n. B., Rožnov p. R., Bylnice, Bystřička, Osíčko
Zdroj:(8,9)

U obsluhy ramene ze stanice Rožnov p. R. došlo ke změně, po omezení vlakotvorných
prací již Mn vlaky nepřivážely skupiny vozů ze stanice Střítež n. B. Vozy ze stanice Zašová
vlaky nepřivážely ani před omezením prací.
U obsluhy ramene ze směru Lhotka n. B. došlo ke změně. Po omezení prací již vlaky
nevozily skupiny vozů ze stanice Hustopeče n. B., stejně jako vlaky jedoucí z Valašského
Meziříčí již tuto stanici neobsluhovaly.
U obsluhy ramene ze stanice Osíčko nedošlo ke změně, vlaky vezly do Valašského
Meziříčí vozy pouze ze stanice Osíčko.
U obsluhy ramene ze stanice Bylnice došlo ke změně, po omezení prací již vlaky
nevozily vozy ze stanice Valašské Klobouky a Horní Lideč. Pokud by však vznikla poptávka
po přepravě z těchto stanic, vozy by byly odvezeny přímo do Valašského Meziříčí bez
přepřahování v jiných stanicích.
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4.1.3. Vlaky tranzitní
Vlaky tranzitní byly pouze kategorie Pn a Nex. Před omezením vlakotvorných prací
byly ve Valašském Meziříčí 2 vlaky, které ve stanici přivěšovaly nebo odvěšovaly vozy.
Stanicí projíždělo nákladních vlaků více, ale protože zde neprováděly žádnou manipulaci,
nebudou v práci dále popisovány. Po omezení prací byly ve Valašském Meziříčí 4 vlaky
tranzitní s manipulací. Jde o nárůst o 2 vlaky, tedy o 100 %. Vlak Pn 60400 však
do Valašského Meziříčí dojel v období GVD 2017 pouze ve 23 případech a vlak 60401 pouze
v 6 případech. Je tedy otázkou, zda lze tyto vlaky vůbec započítat do vlaků, které Valašské
Meziříčí obsluhovaly. Počet tranzitních vlaků je porovnán v tabulce 32.
Tabulka 32: Porovnání počtu tranzitních manipulujících vlaků

Období

Počet vlaků

Směřování

Před změnou

2

Česká Třebová – Žilina

Po změně

4

Cheb – Horní Lideč, Horní Lideč – Cheb, Žilina – Česká Třebová
Zdroj:(8,9)

Vlaky tranzitní směřovaly před omezením prací pouze ze Směru Česká Třebová
směrem na Slovensko (2 vlaky). Po omezení vlakotvorných prací tranzitní vlaky toto rameno
opustily a žádné vlaky tak po omezení nesměřují na Slovensko. Vlaky po omezení jezdily
ze směru Cheb do Horní Lidče a naopak (2 vlaky), ačkoli se jednalo o vlaky, které nepřivezly
a neodvezly velké množství zátěže. Dále jezdily přes Valašské Meziříčí vlaky ze Slovenska
dále směrem do České Třebové (2 vlaky). Tyto vlaky tak odvážely zátěž, kterou před
omezením vlakotvorných prací odvezly vlaky výchozí a končící.
Celkový přehled počtu vlaků před omezením a po omezení vlakotvorných prací
ve Valašském Meziříčí je uveden na obrázku 11.
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Porovnání počtu vlaků
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Obrázek 11: Porovnání počtu vlaků

Končící Mn

Tranzitní
Zdroj: autor s využitím (8,9)

Je viditelný klesající trend počtu vlaků, a to především u vlaků výchozích a končících
kategorie Pn. Pouze u tranzitních vlaků došlo k nárůstu počtu vlaků, ale jak již bylo zmíněno,
dva z těchto vlaků odvezly do Valašského Meziříčí pouze zanedbatelné množství zátěže.
Celkový pokles počtu vlaků je 35,5 %, a to z 31 vlaků na 20 vlaků.
K většímu poklesu došlo u vlaků kategorie Pn, zde klesl stav z 15 vlaků na 8, což
představuje pokles o 46,66%. Počet vlaků kategorie Mn klesl z 16 vlaků na 12, což
představuje pokles o 25 %.
Pokles počtu Mn vlaků závisí na poklesu Pn vlaků. Není však tak značný, neboť
přepravci v obvodu PP Valašské Meziříčí požadují obsluhu manipulačních míst i nadále. Není
tedy možné některé úseky přestat obsluhovat.

4.2.

Vozy

Směřování vozů do a z Valašského Meziříčí závisí na směřování vlaků. Velká část
vozů směřuje do cílové stanice vlaku, některé vozy jsou však odvěšovány již po cestě, nebo
naopak u vlaků končících ve Valašském Meziříčí jsou některé vozy na vlak přivěšovány
až po cestě.
Ve směru Ostrava jezdily z Valašského Meziříčí skupiny vozů do stanic Ostrava l.n.
a Hranice n. M., a to jak před omezením vlakotvorných prací, tak po omezení. Vlaky jedoucí
ze směru Ostrava do Valašského Meziříčí po cestě nedobíraly žádné skupiny vozů.
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Ve směru Brno jezdily z Valašského Meziříčí skupiny vozů do stanic BrnoMaloměřice, Hranice n. M. a Přerov, a to jak před omezením vlakotvorných prací, tak
po omezení. Vlaky jedoucí ze směru Brno do Valašského Meziříčí po cestě nedobíraly žádné
skupiny vozů.
Ve směru Česká Třebová jezdily z Valašského Meziříčí skupiny vozů do stanic Česká
Třebová, Olomouc a Cheb, a to jak před omezením vlakotvorných prací, tak po omezení.
Po omezení vlakotvorných prací jezdily ve směru Česká Třebová přes Valašské Meziříčí
pouze vlaky tranzitní. Vlaky jedoucí ze směru Česká Třebová do Valašského Meziříčí
dobíraly skupiny vozů ještě ve stanici Olomouc hl. n, a to pouze před omezením
vlakotvorných prací. Po omezení již vlaky ze směru Česká Třebová do Valašského Meziříčí
nejezdily.
Ve směru Slovensko jezdily z Valašského Meziříčí skupiny vozů ještě do stanice
Horní Lideč, a to pouze před omezením vlakotvorných prací. Po omezení již vlaky směr
Slovensko nejezdily. Vlaky jedoucí ze Slovenska do Valašského Meziříčí po cestě nedobíraly
žádné skupiny vozů.
Směrování vozů z Valašského Meziříčí je znázorněno na obrázku 12. Plnou čárou je
znázorněno směrování vozů, které zůstalo zachováno před i po omezení vlakotvorných prací.
Přerušovanou čárou je znázorněno směrování vozů, které po omezení prací již není
realizováno.
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Obrázek 12: Směrování vozů z Valašského Meziříčí

Zdroj: autor s využitím (2)

Směřování vozů do Valašského Meziříčí je znázorněno na obrázku 13. Plnou čárou je
znázorněno směrování vozů, které zůstalo zachováno před i po omezení vlakotvorných prací.
Přerušovanou čárou je znázorněno směrování vozů, které po omezení prací již není
realizováno.

Obrázek 13: Směrování vozů do Valašského Meziříčí

Zdroj: autor s využitím (2)
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Oproti minulému stavu se z Valašského Meziříčí nevozí zátěž na Slovensko, tato
vozba nyní probíhá přes Ostravu. Naopak ze Slovenska se do Valašského Meziříčí zátěž vozí.
Do Valašského Meziříčí se také nevozí zátěž z České Třebové, v opačném směru ale
vozba zátěže nadále probíhá. Tato skutečnost je dána především zachováním vozby
ze Slovenska přes Valašské Meziříčí.
Směřování vozů jedoucích na Mn vlacích je shodné se směřováním Mn vlaků, které je
popsáno v podkapitolách 4.1.1 a 4.1.2. Z tohoto důvodu již není směřování vozů jedoucích
na Mn vlacích dále popisováno.
V tabulce 33 je vyčíslen počet rozposunovaných vozů ve Valašském Meziříčí za rok
2015, tedy před omezením vlakotvorných prací. Posun je rozdělen na prvotní a druhotný
posun a dále jsou v tabulce vyčísleny celkové roční náklady na rozposunované vozy. Náklady
na jeden rozposunovaný vůz jsou podle společnosti ČD Cargo, a.s. 600 Kč, a to jak
na prvotní, tak na druhotný posun.
Tabulka 33: Počet rozposunovaných vozů před redukcí

Prvotní posun

Druhotný posun

Celkem vozů

Náklady na vůz

Náklady celkem

50 042 vozů

27 635 vozů

77 677 vozů

600 Kč

46 606 200 Kč
Zdroj:(19)

V tabulce 34 je vyčíslen počet rozposunovaných vozů ve Valašském Meziříčí
po omezení vlakotvorných prací. Protože v době tvorby diplomové práce ještě nebyl
k dispozici počet rozposunovaných vozů za rok 2017, jsou data z období 12. 6. 2016 –
31. 12. 2016 přepočítána na jeden den a vynásobeny 365.
Tabulka 34: Počet rozposunovaných vozů po redukci

Prvotní posun

Druhotný posun

Celkem vozů

Náklady na vůz

Náklady celkem

12 377 vozů

7 614 vozů

19 911 vozů

600 Kč

11 994 600 Kč
Zdroj: (20)

Oproti stavu před omezením se jedná o pokles o 57 686 vozů, tedy o 74,26 %. Úspora
na nákladech činila 34 611 600 Kč.
Před omezením vlakotvorných prací přijelo do Valašského Meziříčí 33 762 vozů,
po omezení přijelo do Valašského Meziříčí 13 805. Jedná se o pokles o 19 957 vozů, což
představuje redukci o 59,11 %.
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Před omezením vlakotvorných prací odjelo z Valašského Meziříčí 37 444 vozů.
Po omezení odjelo z Valašského Meziříčí 19 124 vozů. Jedná se o pokles o 18 320 vozů, což
představuje redukci o 48,92 %.
Na obrázku 14 je vyobrazen graf počtu rozposunovaných vozu v letech 2011 – 2017.
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Obrázek 14: Počty rozposunovaných vozů v letech 2011 2017
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Zdroj: autor s využitím (19, 20, 21)

Na obrázku 14 je patrný klesající trend počtu rozposunovaných vozů. Jedinou výjimku
tvoří rok 2014, kdy došlo k lehkému navýšení. V roce 2016, kdy došlo k omezení
vlakotvorných prací ve Valašském Meziříčí, je zřejmý větší pokles počtu rozposunovaných
vozů.

4.3.

personál

Před redukcí byla personální potřeba ve Valašském Meziříčí celkem 112,28. Všechny
obsazené funkce, včetně týdenního úvazku, personální potřeby a ročních nákladů na funkci je
uvedena v tabulce 35.
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Tabulka 35: Náklady na personál před redukcí

Personální
Funkce
týdenní úvazek
potřeba
Vedoucí provozního pracoviště
40,00
Dozorčí
37,50
Komandující
37,50
Dispečer
36,00
Vozový disponent
36,00
Nákladní pokladník
37,50
Tranzitér přípravář
36,00
Celní deklarant
37,50
Vedoucí posunu
36,00
Posunovač
36,00
Vozmistr
36,00
Strojvedoucí
36,00
Celkem

náklady
1,00
1,00
1,00
5,45
4,42
2,38
9,93
3,00
11,76
16,01
10,84
45,49
112,28

901 479,96 Kč
493 128 Kč
338 700 Kč
2 550 146,78 Kč
1 730 852,2 Kč
770 959,78 Kč
3 201 724,34 Kč
917 866,44 Kč
4 356 451,99 Kč
5 275 743,92 Kč
4 252 930,48 Kč
22 372 225,82 Kč
47 162 209,71 Kč
Zdroj:(15,16)

Z tabulky 35 je patrné, že před omezením vlakotvorných prací byly ve Valašském
Meziříčí obsazeny funkce vedoucí provozního pracoviště, dozorčí, komandující, dispečer,
vozový disponent, nákladní pokladník, tranzitér přípravář, celní deklarant, vedoucí posunu,
posunovač, vozmistr a strojvedoucí.
Po redukci byla personální potřeba 69,71. Všechny obsazené funkce, včetně týdenního
úvazku, personální potřeby a ročních nákladů na funkci je uvedena v tabulce 36.
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Tabulka 36: Náklady na personál po redukci

Funkce
Vedoucí provozního pracoviště
Dozorčí
Komandující
Dispečer
Vozový disponent
Nákladní pokladník
Tranzitér přípravář
Celní deklarant
Vedoucí posunu
Posunovač
Vozmistr
Strojvedoucí
Celkem

týdenní úvazek
40,00
37,50
37,50
36,00
36,00
37,50
36,00
37,50
36,00
36,00
36,00
36,00

personální
potřeba
1,00
1,00
1,00
5,45
4,86
2,17
2,99
2,00
6,95
6,95
5,42
29,98
69,71

náklady
901 479,96 Kč
493 128 Kč
338 700 Kč
2 550 146,78 Kč
1 903 154,23 Kč
702 933,92 Kč
964 064,03 Kč
611 910,96 Kč
2 574 603,86 Kč
2 290 219,88 Kč
2 126 465,24 Kč
14 744 324,69 Kč
30 201 131,55 Kč
Zdroj:(15,16)

Z tabulky 36 je patrné, že po omezením vlakotvorných prací byly ve Valašském
Meziříčí obsazeny funkce vedoucí provozního pracoviště, dozorčí, komandující, dispečer,
vozový disponent, nákladní pokladník, tranzitér přípravář, celní deklarant, vedoucí posunu,
posunovač, vozmistr a strojvedoucí.
Veškeré funkce, které byly obsazeny před omezením vlakotvorných prací, zůstaly tedy
obsazeny i po omezení. Z náplně práce, která je popsána v podkapitole 2.3 vyplývá, že tyto
funkce jsou vzájemně většinou nezastupitelné, a je tedy zapotřebí je zachovat. U pozic, které
mají personální potřebu 1, není možné očekávat redukci, protože, jak již bylo zmíněno, tyto
pozice jsou většinou vzájemně nezastupitelné a musejí být obsazeny. Velký pokles
u strojvedoucích je dán především redukcí počtu vlaků. Do strojvedoucích jsou započítáni jak
strojvedoucí určení na místní výkony, tak strojvedoucí na dálkové vlaky. Pokles
u posunovačů a vedoucích posunu je dán především zrušením jedné posunové čety a značným
snížením počtu rozposunovaných vozů. Posunové čety ve složení 1 vedoucí posunu
a 1 posunovač naprosto dostačují, současná personální potřeba u těchto pozic je v naprostém
souladu se současným objemem práce. Oproti minulému stavu se jedná o pokles nákladů
na personál o 16 961 078,16 Kč.
Na obrázku 15 je znázorněno srovnání počtu zaměstnanců ve Valašském Meziříčí před
omezením vlakotvorných prací a po omezení. U všech pozic došlo k poklesu personální
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potřeby zaměstnanců, s výjimkou vozového disponenta. Zde došlo k mírnému nárůstu
personální potřeby ze 4,42 na 4,86.
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Obrázek 15: Srovnání počtu zaměstnanců

4.4.

Zdroj: autor s využitím (15, 16)

Hnací vozidla

Před omezením vlakotvorných prací byly ve Valašském Meziříčí umístěny celkem
4 lokomotivy. Byla to jedna lokomotiva řady 111 a tři lokomotivy řady 742. Za jeden rok
hodiny provozu činily dohromady 11 660 hodin. V tabulce 37 jsou vyčísleny roční náklady
na lokomotivy před omezením vlakotvorných prací.
Tabulka 37: Náklady na lokomotivy před omezením

Hnací vozidlo

Hodiny za rok

Náklady na hodinu provozu

Náklady za rok variabilní + fixní

111

5959

120 Kč

715 080 Kč + 411 666 Kč

742

4095

324,29 Kč

1 327 968 Kč + 736 535 Kč

2×742

1606

324,29 Kč

1 041 620 Kč + 1 473 070 Kč

Celkem

11 660

5 705 939 Kč
Zdroj: autor s využitím (8,13)
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Po omezení vlakotvorných prací byly ve Valašském Meziříčí umístěny celkem
2 lokomotivy řady 742. Za jeden rok hodiny provozu činily dohromady 8 559 hodin.
V tabulce 38 jsou vyčísleny roční náklady na lokomotivy po omezení vlakotvorných prací.
Tabulka 38: Náklady na lokomotivy po omezení

Hnací vozidlo

Hodiny za rok

Náklady na hodinu provozu

Náklady za rok variabilní + fixní

742

6 659

324,29 Kč

2 159 447 Kč + 736 535 Kč

742

1 900

324,29 Kč

616 151 Kč + 736 535 Kč

Celkem

8 559

4 248 668 Kč
Zdroj: autor s využitím (9,14)

Oproti minulému stavu došlo tedy k úspoře 1 457 271 Kč. Po omezení vlakotvorných
prací byly lokomotivy v provozu dohromady o 3 101 hodin méně. Logickým krokem bylo
především zrušení lokomotivy 2×742, která byla používána především pro vozbu zátěže
do Osíčka nebo zajištění neplánovaných výkonů. Po omezení vlakotvorných prací již není
předpoklad, že by bylo nutné odvézt takové množství zátěže, na které by bylo zapotřebí
nasazovat dvojici lokomotiv.
Ačkoli má lokomotiva řady 111 nižší náklady na svůj provoz, není vhodné její
zachování pro práci ve stanici. Jelikož se jedná o lokomotivu závislé trakce, není její
využitelnost tak velká jako v případě nezávislých lokomotiv řady 742. To by mohlo být
omezujícím faktorem, především v obvodu PP Valašské Meziříčí, kde jsou obsluhovány také
neelektrifikované úseky tratě.

4.5.

Shrnutí

Z předchozího porovnání vyplývá, že omezení vlakotvorných prací ve Valašském
Meziříčí přineslo společnosti ČD Cargo, a.s. roční úspory přibližně 53 030 000 Kč. Největší
úspory, 34 611 600 Kč, představuje snížení počtu rozposunovaných vozů. Snížení personální
potřeby přineslo úsporu 16 961 078 Kč. V neposlední řadě snížení počtu lokomotiv, které
byly nasazeny na práci záloh ve stanici, přineslo úsporu 1 457 271 Kč. Činnosti, které byly
ve Valašském Meziříčí omezeny, byly přesunuty nejčastěji do uzlu Ostrava. V diplomové
práci se jednalo o posouzení pouze stanice Valašské Meziříčí, proto již nebyl posuzován uzel
Ostrava. Ten by mohl být řešený v jiné diplomové práci, která by poté mohla být porovnána
s touto prací. Zároveň by bylo možné uvažovat o přesunutí přepravy Žilina – České Třebová
z Valašského Meziříčí do Ostravy, pokud má ještě ostravský uzel dostatečnou kapacitu.
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5. NÁVRH ODVOZU KALAMITNÍHO DŘEVA
Z důvodu předpokládaného výskytu kůrovce na území Valašska vznikl požadavek
odboru 14 společnosti ČD Cargo, a.s. na návrh vozby dřeva z Bylnice do Přerova. Stanice
Přerov slouží jako shromažďovací pro přepravu kalamitního dřeva z oblasti Jesenicka, z toho
důvodu se předpokládá vozba do této stanice i z Valašska. Po zkušenosti s přepravou
kalamitního dřeva na Jesenicku se předpokládá, že bude nutné přepravit 1200 t dřeva každý
pracovní den. O víkendu přeprava probíhat nemůže, neboť musí dojít k výdeji dřeva
zaměstnancem lesní správy. Vývoj počtu vozových zásilek ve stanici Bylnice, odkud je vozba
dřeva uvažována, je zobrazen na obrázku 16.
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Obrázek 16: Vývoj počtu vozových zásilek ve stanici Bylnice

Zdroj: autor s využitím (12, 18, 22, 23)

Ačkoli je trend počtu zásilek klesající, dá se očekávat jeho opětovné zvýšení. Počet
vozových zásilek je sledován pouze ve smluvním místě Kloboucká lesní s.r.o., protože právě
tato firma se zabývá zpracováním dřeva.
Vozbu dřeva ze stanice Bylnice je možné provádět do stanice Přerov přes Horní Lideč
(112,4 km) nebo přes Staré Město u Uherského Hradiště (108,9 km). Obě varianty jsou
porovnány v podkapitolách 5.1 a 5.2. Kalkulace nákladů je provedena pro jeden cyklus.
Pro přepravu dřeva byly zvoleny vozy Eas 51,54. Jedná se o čtyřnápravové
vysokostěnné vozy běžné stavby. Délka vozu přes nárazníky je 14040 mm, hmotnost
prázdného vozu je 23 000 kg. Všechny tratě, po nichž je přeprava uvažována, mají traťovou
třídu C. Maximální ložná hmotnost uvedená na rastru pro tuto třídu je 57 000 Kg.
V diplomové práci je uvažována ložná hmotnost 50 000 kg, aby nebylo nutno používat
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sedlané ložení. V takovém případě by bylo nutné použít zajišťovací prostředky. Nákres vozu
je vyobrazen na obrázku 17.

Obrázek 17: Železniční vůz Eas 51,54

Zdroj: (24)

Jak již bylo zmíněno, návrh počítá s vozbou 1200 t dřeva. Při uvažované ložné
hmotnosti 50 t je nutné náklad přepravit ve 24 železničních vozech. V takovém případě bude
hmotnost soupravy bez hnacího vozidla 1752 t brutto, délka soupravy bude cca 350 m.
Lze použít i jiné vozy, například Roos 54 (hmotnost prázdného vozu 25 500 kg, ložná
hmotnost 54 500 kg) nebo Ealos (hmotnost prázdného vozu 24 500 kg, ložná hmotnost
54 500 kg), nicméně poměr hmotnosti prázdného vozu a ložné hmotnosti vychází nejlépe
u vozu Eas 51,54.

5.1.

Přeprava přes Staré Město u Uherského Hradiště

První uvažovanou variantou pro přepravu je trasa přes Staré město u Uherského
Hradiště o délce 108,9 km. Normativ délky v úseku Bylnice – Staré Město u Uherského
Hradiště je 301 m, normativ hmotnosti v kategorii T4 je 580 t. Hmotnost soupravy je 1752 t.
Z toho důvodu je zapotřebí pro přepravu v úseku Bylnice – Staré Město u Uherského hradiště
dvě lokomotivy řady 753.7 a jednu lokomotivu téže řady na postrk v úseku Bylnice –
Bojkovice. Pro cestu zpět již není potřeba přivěšovat postrk, lokomotiva tedy bude připojena
na vlak jako nečinná. V úseku Staré Město u Uherského hradiště – Přerov je normativ
hmotnosti kategorie T4 2900 t. Souprava bude v tomto úseku vedena jednou lokomotivou
řady 363.5. Souprava bude seřazena ve stanici Bylnice na 3. koleji, které má užitečnou délku
583 m, je tedy dostatečně dlouhá. Tato varianta je kratší než varianta přepravy přes Horní
Lideč, a to o 3,5 km. Je nezbytné vypočítat náklady na využití této trasy, které se skládají
z nákladů na přidělení kapacity, použití dopravní cesty, hnací vozidlo, trakční náklady, místní
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výkony, strojvedoucí a vlakové čety. Pro porovnání cen byl výpočet proveden pro jeden
cyklus Bylnice Přerov a zpět. Trasa přepravy je vyobrazena na obrázku 18.

Obrázek 18: Trasa přes Staré Město u Uherského Hradiště

Zdroj: autor v systému EMAN

Cena za přidělení kapacity dráhy
V diplomové práci je počítáno s tím, že byla podaná řádná žádost o přidělení kapacity
dráhy do ročního JŘ. Cena za přidělení kapacity dráhy se počítá podle vzorce:
Cena za přidělení kapacity = K1 + K2 × L + K3 × nd

(1)

Kde:
K1 je sazba za zpracování a určení jízdního řádu a přidělení kapacity dráhy [Kč]
K2 je sazba za konstrukci vlakové trasy [Kč/km]
K3 je sazba za den přidělení vlakové trasy [Kč/den]
L je délka trasy
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nd je počet dnů jízdy
Sazby K1, K2, K3 jsou uvedeny v tabulce 39.
Tabulka 39: Sazby K1, K2, K3

Produkt

K1

K2

K3

Řádná žádost o přidělení kapacity dráhy do ročního JŘ

1700

8

10
Zdroj:(26)

Po dosazení do vzorce (1) je dán výpočet:
1700 + 8×108,9 + 10 = 2581,2 Kč
Cena za použití železniční dopravní cesty
Tato cena se skládá ze dvou složek, první složkou je cena za použití dráhy pro jízdu
vlaku v segmentu výkonů měřených ujetými vlakovými kilometry a druhou složkou je cena
za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů měřených hrubými vlakovými kilometry.
Výpočet se provádí podle vzorce:
Cm = C 1 + C2

(2.1)

C1 = S1E × LE + S1C × LC + S1R × LR

(2.2)

C2 =

× (S2E × LE + S2C × LC + S2R × LR)

(2.3)

kde:
S1 je cena za 1 km jízdy vlaku po trati kategorie E, C nebo R [Kč]
S2 je cena za 1000 hrubých tunových kilometrů převezených po trati kategorie E, C
nebo R [Kč]
L je vzdálenost ujetá vlakem po trati kategorie E, C nebo R [km]
Q je hrubá hmotnost vlaku [t]
Po dosazení do vzorců (2.1), (2.2) a (2.3) je dán výpočet:
33,19×64 + 36,1×45 = 3748,66 Kč
č
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V případě přepravy prázdných vozů zpět do stanice Bylnice se výpočet složky C 2
změní:
č
Pro přepravu ložených vozů budou celkové náklady na použití dopravní cesty:
Cm = 3748,66 + 8396,15 = 12144,81 Kč
V případě přepravy prázdných vozů budou celkové náklady na použití dopravní cesty:
Cm = 3748,66 + 3157,25 = 6905,9 Kč
Náklady na hnací vozidlo
Náklady na hnací vozidlo jsou vypočítány dvousložkovou metodou, přičemž první
složka udává náklady na lokomotivní hodinu, druhá složka udává náklady na lokomotivní
kilometr. V úseku Bylnice

Staré Město u Uherského Hradiště je vlak veden dvěma

lokomotivami řady 753.7 a třetí lokomotiva stejné řady je nasazena v úseku Bylnice –
Bojkovice jako postrk. Ze Starého Města u Uherského Hradiště do Přerova je vlak veden
lokomotivou 363.5. Výpočet nákladů na hnací vozidlo se provádí podle vzorce:
Náklady na HV = Ah × nh + Akm × Ll

(3)

kde:
Ah je sazba za hodinu výkonu [Kč]
Akm je sazba za lokomotivní kilometr [Kč]
nh je počet hodin v provozu
Ll je proběh lokomotivy [km]
Sazby pro jednotlivé řady hnacích vozidel jsou uvedeny v tabulce 40.
Tabulka 40: Sazby pro HV 753.7 a 363.5

Hnací vozidlo

Sazba na lokomotivní hodinu

Sazba na lokomotivní kilometr

753.7

500,04 Kč

15,91 Kč

363.5

195,17 Kč

12,32 Kč
Zdroj: (27)
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Jízdní doby jsou počítány pomocí typových tras dle metodiky společnosti ČD Cargo,
a.s., odboru 14. Pro trasu Bylnice – Staré Město u Uherského hradiště byly vyčísleny
na 1,6 hodiny, Bylnice – Bojkovice 0,75 hodiny a pro trasu Staré Město u Uherského Hradiště
– Přerov 0,6 hodiny.
Po dosazení do vzorce (3) je vypočítána první a druhá složka:
(500,04×1,6×2) + (500,04×0,75) + (195,17×0,6) = 2092,26 Kč
(15,91×2×63,5) + (15,91×28,4) + (12,32×45,5) = 3032,95
Náklady na HV loženého vlaku = 2092,26 + 3032,95 = 5125,23 Kč
Pro přepravu prázdných vozů zpět do Bylnice nebude do nákladů na hnací vozidlo
započítán postrk z Bojkovic. Ten by byl přivěšen na vlak jako nečinné hnací vozidlo. Náklady
na hnací vozidlo tedy budou vypočítány po dosazení do vzorce (3):
(500,04×1,6×2) + (195,17×0,6) = 1717,23 Kč
(15,91×2×63,5) + (12,32×45,5) = 2581,11 Kč
Náklady na HV prázdného vlaku = 2092,26 + 3032,95 = 4298,36 Kč
Trakční náklady
Výpočet trakčních nákladů vozidel s nezávislou trakcí se provádí podle vzorce:
Spotřeba PHM =

× Bm × Pm

(4)

kde:
Bm je měrná spotřeba
Pm je měrná cena
Měrná spotřeba je vyjádřená množstvím pohonných hmot/1000 hrtkm a určuje podle
hmotnosti vlaku. Měrná cena nafty je 25 Kč/l., měrná cena elektřiny je 2,06 Kč/kWh. Trakční
náklady jsou závislé na hmotnosti, proto se bude lišit výpočet nákladů na prázdný a ložený
vlak. V případě loženého vlaku je po dosazení do vzorce (4) výpočet spotřeby:
(

×9,07×25×2) + (

×9,07×25) + (

×16,04×2,06) = 69 351,58 Kč
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Výpočet trakčních nákladů pro prázdný vlak po dosazení do vzorce (4) vychází:
(

×9,54×25×2) + (

×17,94×2,06) = 17 621,48 Kč

Náklady na personál
Protože jsou v případě přepravy přes Staré Město u Uherského Hradiště všechny vlaky
kategorie Pn, budou do nákladů na personál spadat pouze náklady na strojvedoucí. Ve stanici
Bylnice je zapotřebí provést seřazení vlaku, tuto činnost může provést četa, která obsluhuje
stanici vlakem Mn 81125/6. Tato obsluha však probíhá pouze v pondělí, středu a pátek. Práci
v úterý a čtvrtek by bylo potřeba vyřešit zavedením režijních jízd do Bylnice.
Náklady na personál jsou spočítány podle vzorce:
Náklady na personál = Ch × nh

(5)

kde:
Ch je hodinová mzda
nh je počet hodin
Strojvedoucím je stanovena hodinová mzda včetně zákonných odvodů bez režie
a nemzdových nákladů na 284,61 Kč.
Po dosazení do vzorce jsou vypočítány náklady na personál:
284,61×(1,6 + 0,6) = 626,14 Kč
Režijní náklady
Režijní náklady jsou vypočítány jako součet všech předchozích nákladů × 0,25
a představují náklady na řídící a administrativní zaměstnance. Tyto náklady tedy budou pro
přepravu ložených vozů:
(2581,2 + 12144,81 + 5125,23 + 69 351,58 + 626,14) × 0,25 = 89 828,96 × 0,25 =
22 457,24 Kč
Pro přepravu prázdných vozů budou režijní náklady:
(2581,2 + 6905,9 + 4298,36 + 17 621,48 + 626,14) × 0,25 = 32033,08 × 0,25 =
8 088,27 Kč
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Celkové náklady
Celkové náklady se vypočítají jako součet všech dílčích nákladů. Pro přepravu
ložených vozů do Přerova jsou celkové náklady vypočítány jako:
89 828,96 + 22 457,24 = 112 286,2 Kč
Pro přepravu prázdných vozů do Přerova jsou celkové náklady vypočítány jako:
32033,08 + 8 088,27 = 40 121,35 Kč
Jeden cyklus přepravy dřeva z Bylnice do Přerova přes Staré Město u Uherského
Hradiště bude stát 152 407,55 Kč.

5.2.

Přeprava přes Horní Lideč

Druhou uvažovanou variantou pro přepravu je trasa přes Horní Lideč o délce 112,4
km. Normativ hmotnosti v úseku Bylnice – Horní Lideč v kategorii T4 je 650 t. Protože je
tento úsek dlouhý pouze 19,1 km, bude zátěž odvezena postupně, vždy po osmi vozech.
Na odvoz celé zátěže tak stačí tři obraty Mn vlaku. Zátěž bude shromážděna ve stanici Horní
Lideč. Protože je normativ hmotnosti v úseky Horní Lideč – Přerov kategorie T4 2300 t,
bude moci být zátěž odvezena pouze jedním vlakem kategorie Pn. Kalkulace je vytvořena
zvlášť pro Mn vlaky Bylnice – Horní Lideč a Pn vlaky Horní Lideč – Přerov. Trasa přepravy
přes Horní Lideč je vyobrazena na obrázku 19.
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Obrázek 19: Trasa přepravy přes Horní Lideč

Zdroj: autor v systému EMAN

Cena za přidělení kapacity dráhy
V diplomové práci je počítáno s tím, že byla podaná řádná žádost o přidělení kapacity
dráhy do ročního JŘ. Cena za přidělení kapacity dráhy se počítá podle vzorce (1)
Po dosazení do vzorce (1) je dán výpočet pro Mn vlaky:
1700 + 8×19,1 + 10 = 1862,8 Kč
Cena za přidělení kapacity dráhy pro Pn vlaky:
1700 + 8×93,3 + 10 = 2456,4 Kč
Cena za použití železniční dopravní cesty
Tato cena se skládá ze dvou složek, první složkou je cena za použití dráhy pro jízdu
vlaku v segmentu výkonů měřených ujetými vlakovými kilometry a druhou složkou je cena
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za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů měřených hrubými vlakovými kilometry.
Výpočet se provádí podle vzorce (2.1), (2.2) a (2.3):
Po dosazení do vzorce (2.2) je dán výpočet pro Mn vlaky:
33,19×20 = 663,8 Kč
Pro ložené Mn vlaky je po dosazení do vzorce (2.3) dán výpočet:
č
V případě přepravy prázdných vozů zpět do stanice Bylnice se výpočet složky C 2
změní:
č
Pro přepravu ložených vozů Mn vlaky budou celkové náklady na použití dopravní
cesty v případě uplatnění slevy pro jednotlivé vozové zásilky po dosazení do vzorce (2.1):
Cm = (663,8 + 435,46)

= 219,85 Kč

V případě přepravy prázdných vozů Mn vlaky budou celkové náklady na použití
dopravní cesty v případě uplatnění slevy pro jednotlivé vozové zásilky po dosazení do vzorce
(2.1):
Cm = (663,8 + 166,66)

= 166,09 Kč

Po dosazení do vzorce (2.2) je dán výpočet pro Pn vlaky:
36,1×94 = 3393,4 Kč
Pro ložené Pn vlaky je po dosazení do vzorce (2.3) dán výpočet:
č
Pro prázdné Pn vlaky je po dosazení do vzorce (2.3) dán výpočet:
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Pro přepravu ložených vozů Pn vlaky budou celkové náklady na použití dopravní
cesty po dosazení do vzorce (2.1):
Cm = 3393,4 + 8510,19 = 11903,59 Kč
Pro přepravu prázdných vozů Pn vlaky budou celkové náklady na použití dopravní
cesty po dosazení do vzorce (2.1):
Cm = 3393,4 + 2957,05 = 6350,45 Kč
Náklady na hnací vozidlo
Náklady na hnací vozidlo jsou vypočítány dvousložkovou metodou, přičemž první
složka udává náklady na lokomotivní hodinu, druhá složka udává náklady na lokomotivní
kilometr. Manipulační vlaky jsou v úseku Bylnice

Horní Lideč vedeny jednou lokomotivou

řady 742. Z Horní Lidče do Přerova je vlak veden lokomotivou 363.5. Výpočet nákladů
na hnací vozidlo se provádí podle vzorce (3).
Sazby pro jednotlivé řady hnacích vozidel jsou uvedeny v tabulce 41.
Tabulka 41: Sazby na lokomotivy 742 a 363.5

Hnací vozidlo

Sazba na lokomotivní hodinu

Sazba na lokomotivní kilometr

742

112,52 Kč

28,94 Kč

363.5

195,17 Kč

12,32 Kč
Zdroj: (27)

Jízdní doby jsou počítány pomocí typových tras dle metodiky společnosti ČD Cargo,
a.s., odboru 14. Pro trasu Bylnice – Horní Lideč byly vyčísleny na 0,59 hodiny a pro trasu
Horní Lideč – Přerov na 3 hodiny.
Po dosazení do vzorce (3) je vypočítána první a druhá složka pro Mn vlaky:
(112,52×1,6) = 180,1 Kč
(28,94×19,1) = 552,75 Kč
Náklady na HV = 180,1 + 552,75 = 732,85 Kč
Dále je vypočítána první a druhá složka pro Pn vlaky:
(195,17×3) = 585,51 Kč
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(12,32×114,6) = 1411,87 Kč
Náklady na HV = 585,51 + 1411,87 = 1997,38 Kč
Trakční náklady
Výpočet trakčních nákladů vozidel s nezávislou trakcí se provádí podle vzorce (4).
Měrná spotřeba je vyjádřená množstvím pohonných hmot/1000 hrtkm. Trakční
náklady jsou závislé na hmotnosti, proto se bude lišit výpočet nákladů na prázdný a ložený
vlak. V případě loženého Mn vlaku je po dosazení do vzorce (4):
(

×9,54×25) = 2 951,87 Kč

Výpočet trakčních nákladů pro prázdný Mn vlak po dosazení do vzorce (4) vychází:
(

×10,38×25) = 1 229,2 Kč

Výpočet trakčních nákladů pro ložený Pn vlak po dosazení do vzorce vychází (4):
(

×16,04×2,06) = 5 669,37 Kč

Výpočet trakčních nákladů pro prázdný Pn vlak po dosazení do vzorce (4) vychází:
(

×17,94×2,06) = 2 203,29 Kč

Náklady na personál
Do nákladů na personál budou v případě přepravy přes Horní Lideč spadat náklady
na strojvedoucí a vlakové čety. Vlakové čety jsou uvažovány pouze u Mn vlaků. Jedná
se o náklady navíc, nicméně jsou vyváženy slevou pro jednotlivé vozové zásilky.
Náklady na personál jsou spočítány podle vzorce (5):
Strojvedoucím je stanovena hodinová mzda včetně zákonných odvodů bez režie
a nemzdových nákladů na 284,61 Kč.
Vedoucím posunu je stanovena hodinová mzda včetně zákonných odvodů bez režie
a nemzdových nákladů na 214,38 Kč.
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Posunovačům je stanovena hodinová mzda včetně zákonných odvodů bez režie
a nemzdových nákladů na 190,7 Kč.
Po dosazení do vzorce (5) jsou vypočítány náklady na personál pro Mn vlaky:
(284,61×1,6) + (214,38×1,6) + (190,7×1,6) = 455,38 + 343,01 + 305,12 = 1103,51 Kč
Po dosazení do vzorce (5) jsou vypočítány náklady na strojvedoucí pro Pn vlaky:
284,61×3 = 853,83 Kč
Režijní náklady
Režijní náklady jsou vypočítány jako součet všech předchozích nákladů × 0,25
a představují náklady na řídící a administrativní zaměstnance.
. Tyto náklady tedy budou pro přepravu ložených vozů Mn vlaky:
(1 862,8 + 219,85 + 732,85 + 2 951,87 + 1 103,51) × 0,25 = 6 870,88 × 0,25 =
1 717,72 Kč
Pro přepravu prázdných vozů Mn vlaky budou režijní náklady:
(1 862,8 + 166,09 + 732,85 + 1 229,2 + 1 103,51) × 0,25 = 5 094,45 × 0,25 =
1 273,61 Kč
Pro přepravu ložených vozů Pn vlaky budou režijní náklady:
(2 456,4 + 11 903,59 + 1 997,38 + 5 669,37 + 853,83) × 0,25 = 22 880,57 × 0,25 =
5 720,14 Kč
Pro přepravu ložených vozů Pn vlaky budou režijní náklady:
(2 456,4 + 6 350,45 + 1 997,38 + 2 203,29 + 853,83) × 0,25 = 13 861,35 × 0,25 =
3 465,34 Kč
Celkové náklady
Celkové náklady se vypočítají jako součet všech dílčích nákladů. Pro přepravu
ložených vozů Mn vlaky jsou celkové náklady vypočítány jako:
(6 870,88 + 1 717,72) × 3 = 25 765,8 Kč
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Pro přepravu prázdných vozů Mn vlaky jsou celkové náklady vypočítány jako:
(5 094,45 + 1 273,61) × 3 = 19 104,18 Kč
Pro přepravu ložených vozů Pn vlaky jsou celkové náklady vypočítány jako:
22 880,57 + 5 720,14 = 28 600,71 Kč
Pro přepravu prázdných vozů Pn vlaky jsou celkové náklady vypočítány jako:
13861,35 + 3 465,34 = 17 326,69 Kč
Jeden cyklus přepravy dřeva z Bylnice do Přerova přes Horní Lideč bude stát
90 797,38 Kč.

5.3.

Porovnání variant

Z výše provedených výpočtů jasně vyplývá, že efektivnější je přeprava 1200 t
kalamitního dřeva přes Horní Lideč, a to i přes skutečnost, že Mn vlaky v úseku Bylnice –
Horní Lideč musí udělat tři obraty. Pro tuto variantu lze na rozdíl od přepravy přes Staré
Město u Uherského Hradiště využít lokomotivu z Valašského Meziříčí. Do nákladů se také
promítne sleva na jednotlivé vozové zásilky. Aby byly ušetřeny náklady na přepravu hnacího
vozidla z Valašského Meziříčí do Horní Lidče, byla by lokomotiva připojena jako nečinná
na Pn vlak vezoucí prázdné vozy do Horní Lidče. Stejným způsobem by byla provedena
přeprava lokomotivy zpět do Valašského Meziříčí. Personální potřeba posunovačů
a vedoucích posunů umístěných ve Valašském Meziříčí by byla navýšena o 1,27 pro každou
funkci.
Přeprava přes Staré Město u Uherského Hradiště je neefektivní, a to především díky
využití úseku přes Bojkovice, kde jsou velmi nízké normativy hmotnosti. Bylo by proto nutné
opatřit tři lokomotivy řady 753.7, což by mohlo představovat další náklady navíc.
Protože byla pro přepravu kalamitního dřeva vybrána varianta přes Horní Lideč, která
je pro jeden cyklus přepravy levnější o 61 530 Kč, byl pro tuto přepravu sestaven také
nákresný jízdní řád. Ten je uveden v příloze 2.

(24,25,26)
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ZÁVĚR
V této diplomové práci byla v první kapitole představena stanice Valašské Meziříčí,
které se práce týká. Ve druhé části byla zpracována analýza vlakotvorných prací před
omezením, ke kterému došlo v polovině června roku 2016. Tato analýza se týkala výchozích,
končících a tranzitních vlaků, dále hnacích vozidel a personálu. Stejná kritéria byla
posuzována i ve třetí části práce, kde byla provedena analýza vlakotvorných prací
po omezení. Na základě kapitoly dvě a tři bylo vypracováno zhodnocení, ve kterém se došlo
k závěru, že omezení vlakotvorných prací ve stanici Valašské Meziříčí bylo účelné jak
po stránce technologické, tak po stránce ekonomické. V návrhové části diplomové práce bylo
vypracováno posouzení na přepravu kalamitního dřeva ze stanice Bylnice do stanice Přerov.
Na základě vypočítaných nákladů na použití dopravní cestu i zohlednění všech
technologických aspektů byla jednoznačně doporučena trasa přes stanici Horní Lideč.
Podle názoru autora diplomové práce se cíle, které byly stanoveny v úvodu, tedy
posoudit omezení vlakotvorných prací a vypracovat návrh na vozbu kalamitního dřeva,
podařilo naplnit.
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