
 
 
 
 
 
GARDE/Ekologický právní servis 
Pavel Franc, Jiří Nezhyba 
Dvořákova 13 
602 00 Brno 
 
 
V Nošovicích dne 17.9.2009 
 
 
 
Odpov ěď na Výzvu k dopln ění vysv ětlujících informací k dopravnímu plánu  
 
Vážení přátelé, 
 
tímto odpovídáme na Vaše dotazy k dopravnímu plánu: 
 

1. V současné době není možné přesně určit, kdy dojde k dosažení cílové maximální 
produkce 300.000 automobilů za rok, neboť tato skutečnost závisí především na 
ekonomické situaci ve světě, konkrétním odbytu vozidel vyráběných v našem závodě a 
technické připravenosti (výstavba převodovkárny). Předpokládáme, že plné kapacity 
nebude dosaženo dříve než v roce 2011.  

2. Optimalizace železniční tratě Ostrava Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín a Bystřice 
nad Olší – Mosty u Jablunkova v dopravním plánu zohledněna není. Jak vyplývá 
z dopravního plánu i z následujících informaci, nemá optimalizace tratí v současné době 
vliv na změny dopravního plánu. Existuje ovšem nesporný vliv optimalizace na lepší 
využití železnice v budoucnu, neboť současná průchodnost trati Frýdek-Místek – Český 
Těšín umožňuje příjezd/odjezd pouze 12 vlaků (6 příjezd, 6 odjezd) denně, přičemž po 
optimalizaci tento počet vzroste. 

3. Otázka informovanosti a instrukcí dodavatelů a subdodavatelů o závazku HMMC 
zohledňovat veřejný zájem na minimalizaci negativního působení dopravy není zcela na 
místě, neboť je to zpravidla naše společnost, která (s ohledem na skutečnosti uvedené 
v dopravním plánu) o požadovaném způsobu dopravy materiálu rozhoduje. Opačná 
situace je ovšem u expedice hotových výrobků, kdy je způsob dopravy určován 
v souladu se zájmy zákazníků, tedy jednotlivých národních distributorů, zejména pak 
s ohledem na dodací lhůty, umístění a vybavenost jejich distribučních skladů apod.  

4. viz předchozí bod. 

5. Máme za to, že předložený dopravní plán představuje kvalifikované zjištění, že podíl 
železniční dopravy v dopravních tocích do areálu nelze v současné době zvýšit – viz 
další body. 

6. V bodu 6.1 Dopravního plánu je uvedeno: „Relativně krátké vzdálenosti mezi 
dodavatelem a HMMC, absence železniční vlečky u dodavatele a dlouhé přepravní lhůty 
žel. dopravy vylučují efektivní využití alternativy kombinované dopravy silnice/železnice.“ 
Toto konstatování následuje po pasáži pojednávající o dodávkách společnosti Sungwoo 
Hitech, které tvoří 30 % objemu silniční dopravy do areálu a vztahuje se na „TOP 10“ 
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dodavatelů, kteří se svými dodávkami podílejí na silniční dopravě dvěma třetinami. 
Vzhledem k výše uvedeným a ostatním skutečnostem vyplývajícím z dopravního plánu – 
zejména nutnosti dodávek systémem just-in-time – máme za to, že otázka kombinované 
přepravy materiálu do závodu je přesvědčivě vyloučena. 

7. Technicko ekonomické parametry uvedené v čl. 6.2 Dopravního plánu se nevztahují 
pouze k železniční dopravě, ale i k dopravě silniční. Jinými slovy lze údaje tohoto bodu 
popsat například takto: 

- v současné době, kdy existuje velké množství cílových destinací, 
jejichž zásobení je nutné alespoň jednou týdně a objemy dodávané do 
těchto destinací jsou poměrně nízké, je rozhodujícím faktorem 
skutečnost, že silniční doprava umožňuje zásobit odběratele pomocí 
kamionu s kapacitou 8 automobilů, který lze navíc vypravit přímo do 
cílové destinace určené příslušným národním distributorem, zatímco 
pro vypravení uceleného vlaku vyžadují tarifní předpisy železničních 
přepravců použití nejméně cca 200 automobilů. 

- jelikož není možné dostatečně přesně předem stanovit, zda bude 
možné vypravit vlak s uvedenou kapacitou, zejména však pro většinu 
destinací není objem dodávek takový, který by umožňoval vypravení 
uceleného vlaku, je vhodnější silniční doprava, která je mnohem 
operativnější, tzn. není třeba objednávat dopravu (zejména přistavení 
prázdných vagonů) ve velkém předstihu a případné zrušení objednané 
dopravy není postiženo takovými sankcemi jako v případě železniční 
dopravy. 

 
8. Údaje vyplývají z tarifních předpisů jednotlivých železničních dopravců a různí se pro 

jednotlivé země. Pro některé země je minimální počet vagónů v uceleném vlaku 
stanoven přímo mezinárodním tarifem (viz např. § 9 odst. 2 Železničního nákladního 
tarifu DNCWT – 6150.00), jinde tarif omezení ponechává na příslušných dopravcích, 
kteří obvykle požadují minimální počet vozů právě v rozmezí 18-25. 

9. Zvýšení podílu železniční dopravy formou kombinované přepravy v současné době není 
možné, stejně jako využití exportu do Německa k přepravě do dalších zemí. Důvodem je 
především zájem odběratelů na co nejkratší dodací lhůtě, která se kombinací dopravy a 
s tím souvisejícím rozdělováním vlaků či překládáním vozidel neúměrně prodlužuje. 
S překládáním vozidel, rozdělováním vlaků a pobytem v železničních stanicích pak 
bohužel roste také riziko poškození či odcizení vozidel. 

Podle aktuálních Přepravních podmínek ČD Cargo činí dodací lhůta vozových zásilek 24 
hodin za každých započatých 200 km, přičemž k této lhůtě se připočítává např. výpravní 
lhůta 12 hodin, dalších 12 hodin za průjezd každou ze stanic Ostrava, Brno, Praha, 
Plzeň či Ústí nad Labem a dalších 24 hodin za průjezd tratí Český Těšín – Frýdek-
Místek, přičemž dodací lhůta neběží o nedělích a svátcích. Obdobná pravidla pak 
stanovuje Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, která stanoví dodací lhůtu 
vozových zásilek na 24 hodin za každých započatých 400 km. Dodávky do Ruska, 
Ukrajiny a Španělska navíc komplikuje jiný rozchod železnice v těchto zemích a tím 
způsobené dodatečné překládání zboží na hranicích s těmito zeměmi. 

Jediným způsobem, jak eliminovat příliš dlouhé dodací lhůty spojené s dopravou po 
železnici je právě vypravování ucelených vlaků z jediného výchozího do jediného 
cílového místa, což bohužel není možné v období relativně malých dodávek, 
nepravidelně rozvržených a obtížně plánovatelných z hlediska objemu a času.  

 

Závěrem bychom rádi uvedli, že logistický plán předložený v květnu letošního roku představuje 
zachycení stavu v prvním čtvrtletí tohoto roku a jak je uvedeno v jeho závěru, není v žádném 



případě plánem pro plnou kapacitu výroby. Důvodem je zejména nejistá situace na trzích, kam 
směřují naše výrobky, a s tím související nemožnost vytvoření jakéhokoli realistického plánu pro 
nejbližší období. 

Pouze v oblasti dopravy do závodu lze s vysokou mírou určitosti předpokládat, že jednotlivé 
údaje o dopravě se budou měnit ve všech spektrech stejně, a to přímo úměrně k nárůstu výroby. 

Pokud však jde o dopravu hotových výrobků ze závodu, je naším cílem vysoké využití železniční 
dopravy – jak vyplývá z dopravního plánu i výše uvedených skutečností, brání vyššímu využití 
železnice především malé objemy dodávek do jednotlivých zemí. Nižší celkový objem železniční 
dopravy pak snižuje i ekonomickou výhodnost dopravy po železnici do zemí, kde jsou prodeje na 
vyšší úrovni. Vzhledem k tomu, že v nejbližších týdnech bude zahájena výroba dalšího modelu 
(Kia Venga) a oproti stavu ze začátku roku, kdy byla vyráběna pouze jedna modelová varianta 
(i30 hatchback, v březnu zahájena výroba i30 kombi), lze očekávat vyšší a vyrovnanější dodávky 
do jednotlivých zemí.  

Domníváme se, že v průběhu roku 2010 budeme mít k dispozici dostatek údajů a především 
takový objem výroby, který nám umožní připravit takovou aktualizaci údajů o použití železniční 
dopravy, která bude skutečným „plánem“ a bude obsahovat mnohem příznivější údaje o využití 
železnice než nám umožňuje současný stav věcí. Viz také naše odpověď na Váš dopis 
Oznámení o uplatnění práva na posouzení vysvětlující zprávy k dopravnímu plánu zvoleným 
uznávaným odborníkem, kterou Vám zašleme v nejbližších dnech. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Petr Michník 
HMMC 
 


