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Intermodální přepravy silnice-železnice  
 = moderní alternativa kamionových přeprav 

       Bratislava, 28.2.2012 

  



Udržitelná mobilita 

 = prvek moderní logistiky 

• Součástí dopravní politiky EU 

• Dlouhodobý cíl: do r. 2030  až 30 % přeprav zboží na 
vzdálenosti přes 300 km přemístit na železniční koleje 

• Reálný cíl, anebo jen populistická proklamace politiků? 

• Existují řešení k dosažení tohoto cíle? 

• Jaké cesty zvolit k jeho dosažení? 

• Která základní kriteria musí přepravy zboží splňovat? 

 

 

 



Ekologie, emise CO2, emisní povolenky 

• Obecný tlak na ekologičtější chování  v dopravě 

• Emisní povolenky jako budoucí nástroj prosazování udržitelné 
mobility? 

• Diskuse kolem zavedení uhlíkové daně 

• Vyčerpatelnost zdrojů fosilních paliv 

• Budoucnost patří přepravám zboží, které k jeho přemístění 
budou využívat energii z obnovitelných zdrojů 

• Kvalitativní kriteria přepravy zboží musí zůstat zachována: 
rychlost, spolehlivost, cena 

 

 

 



I přeprava zboží po železnici může mít 

konkurenční výhody 

• Železnice  úspěšněji konkuruje silnici přepravami zboží v 
ucelených vlacích než formou jednotlivých vozových zásilek 
(např. úspěšné kontejnerové vlaky z/do námořních přístavů) 

• Jednotlivé vozové zásilky mají dlouhodobě klesající tendenci 
(vysoké náklady v. nízká spolehlivost) 

• Perspektiva: intermodální přepravy jednotlivých zásilek s 
využitím technologie ucelených vlaků a spolupráce se 
silničními dopravci 

• Sdružování jednotlivých zásilek do ucelených vlaků 

• Silniční dopravci a speditéři v roli zákazníků železnice 

 



 

Silniční dopravci a železnice 

 

 
Obdobný problém silničních dopravců v ČR i na Slovensku: 

  

• Pozice mezi dvěma mlýnskými kameny: 

 

• Z východu hrozí tvrdá konkurence (podbízení se nízkými cenami, nižší 
náklady, zejm. personální) 

 

• Ze západu konkurují dopravci s vyšší produktivitou práce, jež vyplývá z 
inteligentní kombinace výhod silnice a železnice 

 

 Kombinovaná doprava jako řešení s vyšší produktivitou práce 

 Vznik kontinentálních linek KD 

 Nové nároky na neutrální infrastrukturu překládkových míst silnice/železnice 

 

 



Intermodální doprava z pohledu produktivity 

železničního dopravce 

Kdy je železnice výhodnější? 

• Při velkých přepravních objemech 

• Na dlouhé přepravní vzdálenosti 

Technologie intermodálních vlaků na kontinentálních linkách 

Přináší železničnímu dopravci vysokou produktivitu práce opírající se o fakta: 

 Žádný nácestný posun s železničními vozy 

 Žádné prázdné běhy vozů (shuttly) 

 Obousměrné vytěžování přepravních jednotek leží na bedrech silničního dopravce nebo 

speditéra 

 Minimalizace rizika poškození vozů při posunu s vozy 

 Minimalizace ztrát zásilek a jejich poškození v průběhu přepravy 

 Pravidelnost oběhů lokomotiv a personálu 

 Železnice se zbaví nákladově náročné první i poslední míle (přecházejí na silniční 

dopravce) 

 



Motivační faktory pro silniční dopravce  

k využívání kontinentálních linek KD 

 
• Cena za přepravu po kolejích musí být nižší než jsou vlastní náklady 

přepravy po silnici 

• Ceny pohonných hmot na rekordních úrovních 

• Nedostatek kvalifikovaných řidičů 

• Výjimky ze zákazů jízd o nedělích a svátcích 

• Stabilní cenové prostředí na linkách KD 

• Osvobození od placení daně ze silničních vozidel 

• Intermodální  přeprava umožňuje  přepravovat o 10 až 13 % více zboží v 
jednom návěsu (platná výjimka 44 tun pro  KD v Rakousku a Německu) 

 



3 požadavky silničního dopravce 

1. Konkurenceschopnost ceny za úsek přepravy po 

železnici 

2. Spolehlivost včasnosti dodávání zásilek 

3.   Existence  překládkových míst s garancí                    

nediskriminovaného přístupu pro všechny uživatele KD 



Příklad z praxe 



Kontinentální linky KD 



Hamburg 

Lovosice 
 

 

Linky „Bohemia Express“ se  osvědčily jako příklad oboustranně 

prospěšné spolupráce dvou dopravních oborů silnice a železnice. 

První kontinentální linky KD 

propojily ČR s Evropou 



Dvě fáze vývoje v ČR:  

od doprovázené k nedoprovázené KD 

1993 – 1999: RoLa České Budějovice – Villach (36.791 přepravených kamionů) 

1994 – 2004: RoLa Lovosice – Drážďany (831.789 přepravených kamionů) 

 

1997 – 2003: Mladá Boleslav – Poznaň, neveřejná kontinentální linka  

(43.966 párů výměnných nástaveb) 

 

Od 2005: první veřejná linka nedoprovázené KD Lovosice – Duisburg 

Od 2006: druhá veřejná linka Lovosice – Hamburg 

Od 2011: prodloužení linky Duisburg – Lovosice – (Ostrava) 

Od 2012: nová linka Ostrava – Verona 

 

Síť evropských kontinentálních linek se postupně krok za krokem rozšiřuje od 

západu na východ 

 



Na kontinentálních linkách v ČR vlaků přibývá 
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Renesance přepravy zboží na železnici ? 

Je reálná, vyžaduje však změny technického, technologického 

a organizačního rázu: 

• nový přístup železnice v dosud konkurenčnímu vztahu vůči silničnímu 

dopravci 

• dělbu výkonů mezi dopravními obory silnice a železnice při 

inteligentním využití přirozených konkurenčních výhod každého z nich 

• překonávání mentálních bariér  

 

Změna myšlení lidí je zde bezpochyby změnou nejdůležitější. 

 

 



Děkuji Vám za pozornost  

 

 

Vladimír Fišer 
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