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Moderní technologie – iniciativa od dopravců
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Postupně implementované technologie:  dopravci si hlídají přínosy a návratnost

INTEROPERABILNÍ LOKOMOTIVY
• vyvoláno potřebou zákazníků – mezinárodní přepravy bez přepřahu, zastavení

• rozvoj díky standardizaci a interoperabilitě – TSI, ERA atd.

• ČD Cargo více než zdvojnásobí počet vlastních IOL do konce roku 2025

VOZY S MODULÁRNÍMI (VYMĚNITELNÝMI) NÁSTAVBAMI
• vyvoláno tlakem na efektivnější přepravy (rychlejší nakládka a vykládka; nižší hmotnost vozů)

• dlouhodobá univerzálnost vozů – možnost změnit nástavbu v řádu hodin (celý vlak přestrojen v řádu dní) a tím získat 
flexibilitu na sezónní přepravy vybraných komodit

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP
• vyvoláno tlakem zákazníků na přesné a včasné informování a efektivní komunikaci

• objednávky a informace v podobě jakou zákazníci očekávají v době e-commerce

+

Evoluce



Moderní technologie – iniciativa z vnějšku / EU
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Termín plné implementace stanoven externě:  dopravci si hlídají termíny;  existují dotace
Je ovšem kladen dostatečný důraz na splnění původních cílů (přínosů) pro sektor

ETCS
pozitivní rozvoj k ještě větší bezpečnosti železnice

extrémní vícenáklady a nedostatek kapacit pro retrofitting
zvýšení kapacity tratí, plynulejší provoz

TICHÉ BRZDOVÉ ŠPALÍKY
pozitivní rozvoj k ještě menší zátěži pro okolí
nutnost retrofitu; poškozování kol a tím další prodražení
rozšíření posunu v noci, rozvoj železnice v blízkosti zástavby

DIGITÁLNÍ AUTOMATICKÉ SPŘÁHLO
rozsáhlejší projekt než ETCS; ještě extrémnější vícenáklady a komplikovaná „migrace“ bez zpětné kompatibility
po plné implementaci snížení pracnosti, rozvoj aplikací, prodloužení vlaků s EP brzdou
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Pevné termíny 
s nutností 

vybavenosti 



DOPRAVCI BY MĚLI SPOLEČNĚ VYVOLÁVAT TLAK
• Projekty nekončí splněním investice/termínu a získáním dotace

• Původní cíle vedou k rozvoji konkurenceschopnosti železnice – kdy ale nastane

• Doručení přínosů pro sektor/železnici musí být úzce sledováno
• pomohlo by jmenovat evropské koordinátory plně odpovědné za doručení 

přínosů

NYNÍ PŘIPRAVOVANÉ CELOEVROPSKÉ PROJEKTY
• Příprava některých projektů je v kritické fázi – je třeba připomínkovat, sdílet názory 

a obavy. Neudělejme stejnou chybu jako v ETCS – diskutujme způsob implementace!

• Partneři ze západních zemí jsou otevřeni diskuzi, je třeba ovšem věcně a vytrvale 
argumentovat

• ČD Cargo nemůže být osamoceno v argumentaci
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Splnění cílů EU projektů je i v našich rukách

?



www.cdcargo.cz
www.facebook.com/cdcargo.cz
www.twitter.com/CDCargo


