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Co je toho příčinou? Především se o to zasloužil
specifický druh zboží, který je v cisternách přepra-
vován. Mohou to být pohonné hmoty a topné či
technické oleje, asfalty a pryskyřice, zkapalněné
plyny, sypké materiály (vápno, cement, popílek),
potraviny (rostlinné oleje, mléko, mouka, škrob),
ale třeba i syrové vaječné žloutky. Pro téměř každý
z těchto druhů zboží existují rozdílné režimy pře-
pravy a manipulace a zároveň jsou pro ně vyhra-
zeny konkrétní druhy cisteren, ale i druhy
specifických přídavných zařízení. 

Cisterny se navzájem liší svým objemem i poč-
tem přepravních komor. V jednotlivých komorách

se mohou navíc nacházet přepážky. K vybavení
cisteren patří mezi jiným i vrchní či spodní plnění,
malovýdej i velkovýdej s různým dosahem, volná
výpusť, bakteriologické filtry, počítadla, čerpadla,
chlazení, nebo naopak zahřívání, připojovací arma-
tury nebo přepravní ramena a řada dalších kom-
ponent.

Specifika spojená s přepravou cisternovými vozy
pak samozřejmě v nezmenšeném měřítku platí
také pro řidiče. Na jejich bedra jsou častokrát kla-
deny mnohem vyšší nároky, než na řidiče běžných
trucků. Je to dáno jak jízdními vlastnostmi cister-
nového návěsu, ve kterém se během přepravy
může přelévat přepravovaná kapalina, tak zároveň
rozsahem hrozících následků v případě nehody.
Rozdíl v chování soupravy při plně naložené a při
prázdné cisterně, například při průjezdu zatáčkou,
je zřetelný a ještě se umocní, je-li náklad v průběhu

trasy postupně nerovnoměrně stáčen. Právě dob-
rým naplánováním rozložení nákladu po celou
dobu přepravy je možné stabilitu soupravy ve
velké míře ovlivnit. Cisternu je možno převrhnout
již při rychlosti 50 km/h a nehoda cisterny s ne-
bezpečným nákladem, jakým jsou kupříkladu po-
honné hmoty, znamená potenciální nebezpečí
požáru, výbuchu, nebo vážného poškození život-
ního prostředí, jehož sanace se může vyšplhat do
miliónů.

Hovoříme-li o specifických nárocích, které cister-
nová přeprava klade na vozidla, řidiče i pracovníky
dispečinku, je nabíledni otázka, jaká další oblast

činnosti je těmito specifiky zasa-
žena. A odpovědí je bezesporu
softwarové zázemí. Stejně jako
tomu je v mnoha jiných přípa-
dech, i zde sehrává svou klíčovou
roli zvolený informační systém.
Ten, není-li připraven kvalitně
podpořit procesy takovéhoto do-
pravce, může zcela zhatit i tu nej-
lepší přípravu, vnést potíže
a disharmonii i do jinak bezvadně
fungujícího dispečinku. 

Své o těchto specifických pro-
cesech ví i společnost CID Inter-

national, a.s., člen skupiny OLTIS Group, která je
dodavatelem uživateli oblíbeného informačního
systému LORI. Ten je dlouhodobě znám pro své
kvality jak na poli běžné silniční dopravy a spedice,
ale také pracovníci mnohých společností se zamě-
řením na cisternovou přepravu mohou potvrdit, že
při své každodenní činnosti spoléhají na systém
LORI, který jako jeden z mála systémů na našem
trhu plně pokrývá celou šíři problematiky spoje-
nou s cisternovou dopravou. A nespoléhají se na
něj pouze uživatelé z České republiky, ale také na
Slovensku nebo například v Polsku.

Mezi základní vlastnosti patří možnost evidovat
zboží v jednotlivých komorách cisternového auta,
případně cisternového návěsu nebo vleku, kontro-
lovat, zda nedochází k přetížení soupravy, přičemž
nezbytný je zde výpočet hmotnosti podle hustoty
zboží a celkové provozní hmotnosti soupravy, nebo

Stejně jako se svět točí stále rychleji a všechny vzdálenosti se v něm pomyslně zkracují,
roste každoročně význam i intenzita silniční kamionové dopravy. Ať už vyrazíte autem
do práce, na nákup, nebo na dovolenou, hustota provozu na silnicích tuto skutečnost
jen potvrzuje. Jistě mi dáte za pravdu, že jedněmi z nejzajímavějších exemplářů mezi
nákladními vozidly, se kterými se na silnici běžně setkáme, jsou nablýskané cisterny.
Není výjimkou, že přitahují zrak laiků i odborníků a zejména nezasvěcení často přemý-
šlejí, co útroby cisterny skrývají. Taková přeprava ale není žádným peříčkem a nejen re-
alizace, ale i samotná příprava a organizace přináší celou řadu úskalí.

kupříkladu možnost evidovat nestočené zbytky
zboží v jednotlivých komorách. Systém zde ne-
zbytně též avizuje, jaké zboží se v cisterně či ko-
moře vezlo při  předchozí přepravě, aby nedošlo
k případné kontaminaci nového zboží, nebo pouze
k využití nevhodného prostředku či zbytečnému čiš-
tění. V případě přepravy pohonných hmot je pak
zajištěno vedení počtu litrů na nakládce a vykládce
jak skutečných, tak evidovaných při 15 °C. K dispo-
zici je též možnost rozkládat objednávky velkého
objemu na více vozidel a naprostou samozřejmostí
je práce s ceníky a automatický výpočet ceny.

Klíčovou roli v plánovacím procesu a své neza-
měnitelné místo v systému LORI zastává grafický
nástroj Dispečerská plachta. Ten slouží pracovní-
kům dispečinku k plánování přeprav a jeho pro-
střednictvím se práce s informačním systémem
mění v přirozenou a intuitivní činnost. Plánování
zde probíhá elegantně pouhým přetažením ob-
jektů (auto, objednávka, řidiči) do časového plánu
za pomoci myši. Obdobně snadno lze reagovat na
potřebu provozních změn, kdy lze jednotlivé pře-
pravy jednoduše přemístit z řádku jednoho vozidla
na jiné, zboží z cisterny na cisternu, či z komory
do komory. Zobrazované informace jsou konfigu-
rovatelné, barvy se mění podle stavu přepravy.
K dispozici je nejen celá řada filtrů, ale též infor-
mace, není-li daný prostředek k dispozici (je
v opravě, nebo například v depozitu). 

Pokud se ještě na okamžik pozastavíme u pře-
pravy pohonných hmot, je celé řešení doplněno
například o speciální webové rozhraní, jehož pro-
střednictvím mohou i pracovníci čerpací stanice
sledovat, kdy k nim dorazí vozidlo na vykládku,
nebo o rozhraní na rafinérie, jehož pomocí jsou vy-
měňovány objednávky, uskutečňovány rezervace
a přenášeny informace o nakládkách.

Kooperace s GPS jednotkami a terminály ve vo-
zidlech pak celé řešení doplní o interaktivní komu-
nikaci mezi řidičem a dispečinkem, pohodlné
a přesné plánování trasy, kontrolu nad činností ři-
dičů a v neposlední řadě též automatický přenos
elektronické Stazky.

Pokud je v běžném procesu nutné správně zvolit
softwarové řešení, které nám pomůže dosáhnout
co nejlepší podpory našich činností a usnadní do-
sažení potřebných výsledků, pak to u specifických
oblastí, jakou bezesporu cisternová přeprava je,
platí dvojnásob.

David Mareček

CID International

Distribuce cisternami klade
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What is the reason? It is mainly the specific
kind of goods transported in tanks. It can be
fuels and fuel or industrial oils, bitumen and
resin, liquefied gases, bulk materials (lime,
cement, fly ash), food products (vegetable oils,
milk, flour, starch), but also for example raw egg
yolks.  Almost every type of those goods
requires a different transport and handling
method, and specific types of tanks and
auxiliary equipment are assigned to them. 

The specific requirements connected with tank
transport naturally apply also to drivers. They
often have to meet much more demanding
criteria than drivers of common trucks. It is
because of the driving characteristics of tank
trailers, where the transported liquid may surge
during transport, and the extent of potential
risks in case of accident. The difference between
the vehicle’s behaviour in case of fully loaded or
empty tanks, for example when travelling
around a curve, is big and becomes even bigger
if the load is tapped off unequally en route.
Good planning of load distribution during the
entire transport time enables securing of
stability of the vehicle. A tank can overturn even
when travelling at 50 km/h and an accident of
a tank loaded by hazardous goods such as fuel
means a potential risk of fire, explosion or
serious harm to the environment, and its
remediation can cost millions.

Speaking about the specific demands related
to tank transport, it is natural to ask what other
areas are affected by those requirements. The
answer is clear: software. Similarly to many
other areas of application, a well-chosen
information system plays a crucial role even in
this case. If your system is not ready to support
special transport processes, it can spoil even the
best preparations, cause trouble and
disharmony although your dispatch centre
works flawlessly.  

CID International, a.s., a member of the OLTIS
Group, a supplier of the popular LORI system, is
familiar with those issues. LORI has been for
long known for its quality in relation to common
road transport and forwarding operations;
similarly users from companies operating
specialised tank transport rely on LORI as one
of the few systems on our market fully covering
the ranges of functionalities connected with
tank transport. It is not applied only in the
Czech Republic, but also in Slovakia and Poland.

Its basic features include an option to keep
record of goods in individual compartments of
a tank vehicle, or tank trailer or semi-trailer, to
check whether the combination of vehicles is
overloaded, while the weight depending on the
load density and the overall operating mass of
the vehicle is calculated, or a possibility to
record un-pumped remnants of load in individual

Tank Distribution Places Specific Demands
on Information System
As the world spins faster and all distances seem to become shorter, the importance
and intensity of road freight transport grows every year. Regardless whether you use
your car to get to work, go shopping or for vacation, the road traffic flow density
only demonstrates that fact. You will certainly agree that one of the most interesting
vehicles we meet on the road is high-polished tanks. They often attract attention of
both laymen and professionals, and especially the uninitiateds frequently wonder
what is hiding inside. That kind of transport is quite demanding and not only its reali-
sation but also preparation and organisation are accompanied by lots of pitfalls.

compartments. The system also reports what
goods was transported in the tank or
compartment before, to prevent potential
contamination of the new load, or use of
incorrect cleansing agent, or avoid unnecessary
cleansing of the tank. If case of fuel transport,
the number of litres (both registered and actual)
at the point of loading and unloading of the
fuels 15 °C is registered.  There is also
a function allowing distribution of big quantities
to several vehicles, and naturally also functions
allowing work with pricelists and automatic
price calculations.

A key role is played by the tool known as the
Dispatcher Sheet. It is used by dispatchers to
plan transport operations and thank to it the
work with the information system is turned into

a natural and intuitive activity.  Planning is
elegantly carried out by simple dragging objects
(vehicle, order, driver) to the time schedule by
mouse. Similarly it is easy to react to the needs
of changes: individual transport operations can
be dragged from the line of one vehicle to
another one, goods from one tank to another,
etc. The displayed data is configurable, colours
change depending of the operation status. There
is a wide range of filters or warnings if the
given assets are not available (being repaired,
deposited...) available. 

Coming back to fuel transport, the solution can
be extended by a special web interface through
which petrol station staff can monitor when
a vehicle will arrive to be unloaded, or a special
interface for refineries through which orders,
bookings and loading reports are exchanged.

Cooperation with GPS units and on-board
terminals extends the solution by interactive
communication between the driver and the
dispatch centres, comfortable and accurate
route planning, driver work supervision and
automatic transfer of electronic reports.

If selection of a right software solution plays
an important role in any company if you intend
to support your activities and make your results
better achievable, the role is twice as much
critical in case of tank transport.

David Mareček

CID International


