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2 Dáme vaší logistice Systém 

1. Bílá kniha Evropské komise 
a modal split 
„Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru –  

směrem ke konkurenčnímu a efektivnímu dopr. systému“ 

 

• snížení emisí CO2 v dopravě (-60% proti 1990!) 

• modal shift: do 2030 = 30% carga >300 km 
na žel+vodu, do 2050 = 50%! 

• vysokorychlostní železniční sítě 

 

• ERTMS 

• jednotné schvalování vozidel 

• liberalizace vnitrostátní osobní dopravy 

• internalizace externích nákladů 

• inovace, VaV! 
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2. Vliv zákonodárného 
a obecného prostředí 
• Liberalizace dopravního trhu –  

zjednodušení přístupu dopravců  

• Interoperabilita –  
Evropa bez hranic 

• Harmonizace podmínek –  
spotřební daně, financování infrastruktury 

• Otázky zpoplatnění dopravy 

 

CÍLE: 

• usnadnit „byznys na kolejích“ 

• usnadnit mezinárodní provoz 

• „znečišťovatel platí“ 

• energetické výhody železnice! 
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3. Infrastruktura, dopravní sítě 

• segregovaná infrastruktura 

• vysokorychlostní tratě 

• propustnost a jiné parametry 

• délky dopravních kolejí (KbD)! 

• odstraňovat smíšený provoz! 

 

 

CÍLE: 

• podmínky pro rychlou dopravu 

• podmínky pro kapacitní dopravu 

• podmínky pro transevropskou dopravu 

• podmínky pro výkonnou železnici! 



5 Dáme vaší logistice Systém 

4. Vozidla pro 21. století 

• hnací vozidla: vysoký výkon 

• interoperabilita, ERTMS... 

• nákladní vozy... 

 

Inovativní řešení: 

• TruckTrain 

• hnací vozidla –  
TRAXX Last Mile 
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5. Byznys na kolejích 

• změna struktury trhu 

• posun od velkých národních  
k nezávislým dopravcům 

• liberalizace a konkurence  

• spolupráce subjektů 

• pronajímatelé HV (lokpool) 

 

CÍLE: 

• zvyšování kvality služeb 

• tlak na snižování cen 

• specializace, spolupráce 

• dálková mezinárodní doprava! 

• individuální péče o zákazníka  

• => více zboží na koleje! 
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