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TÉMA: Kombinovaná doprava v Evropě                             

 

 

1. Úvod 

Sektor kombinované dopravy má před sebou ještě několik domácích úkolů.  Trh se velmi rychle 

vyvíjí a je v neustálém pohybu. Kombinovaná doprava má velkou budoucnost – ovšem pouze 

pokud operátoři přijmou tyto výzvy a vyvinou se z prodejce slotů do business developera. 

Evropská pozemní doprava je rostoucím trhem, který těží z trendů, jakými jsou nárůst 

elektronického obchodování a nearshoringu, jakož i srůstání průmyslových klastrů v Evropě. 

Navzdory silnému růstu však čelí silniční logistika velkému počtu výzev: tlaku na snižování 

emisí CO2, rostoucímu nedostatku řidičů nákladních vozidel, zrychlené digitalizaci 

dodavatelských řetězců, přísnější regulaci a přetížení infrastruktury, abychom jmenovali jen 

několik příkladů. Zejména tlak konečných zákazníků na výrazné snížení nebo úplné zrušení 

emisí CO2 v dodavatelských řetězcích v nadcházejících letech představuje pro kombinovanou 

dopravu (KV) velkou příležitost. V budoucnu by se tak přeprava na dlouhých a přeshraničních 

trasách mohla přesunout na železnici mnohem silněji než dnes a brzy by mohla být využita 

prodejná elektrifikace lehkých nákladních vozidel založená na bateriích pro nájezdy a svozy s 

nulovým cyklem (C02). KV by tak mohla urychlit přechod k udržitelnějším logistickým 

řetězcům, aniž by čekala na propracovanější technologie e-mobility na dlouhé vzdálenosti, 

jako jsou vodíkové palivové články u nákladních vozidel. Kromě toho by to mohlo snížit prostor 

a tlak na výstavbu hlavních evropských silničních os, což je aspekt, na který se v diskusích o 

udržitelnosti často zapomíná. 

 

2. Chybějící kapacita 

Výzvy k vybudování efektivní, vysoce kvalitní kombinované dopravy, která se začlení do úzce 

taktovaných, celoevropských dodavatelských řetězců pro stále větší počet koncových 



 

 

zákazníků poháněných spotřebním zbožím, jsou rozmanité. V současné době je nedostatek 

kapacit na různých místech: 

- Terminály musí být dále rozvíjeny a budovány v logistických hotspotech a v blízkosti 

obchodních center; 

- Kritická přetížení na evropské železniční síti, například na rýnské trati, musí být 

vyřešena v příštích letech rychle a s minimálním dopadem na běžný provoz. 

- Nákladní jednotky musí být způsobilé pro kombinovanou přepravu. Pilotní projekty, 

jakými jsou (například) Gotthardský a Brennerský tunel na důležité ose sever-jih, 

mohou být úspěšné a efektivní pouze tehdy, pokud budou kapacity podél koridorů 

zajišťovány konzistentně a budou pravidelně odstraňovány překážky. 

 

3.  Koridory nejsou správně řízeny  

Naléhavá potřeba opatření však nespočívá pouze v rozšíření kapacity infrastruktury. V případě 

vlaků KV, které projíždějí Evropou na vzdálenost několika set nebo i tisíc kilometrů přes 

hranice, jsou služby na železnici plánovány rozděleně – neexistuje žádný nepřetržitý 

management koridorů, který by plánoval trasy z Rotterdamu do Lombardie z jedné ruky nebo 

by dispozitivním způsobem řídil vlaky po celém koridoru. Tyto rámcové podmínky je třeba 

vytvořit, aby se výrazně zvýšila kvalita a dochvilnost KD. 

Další změny jsou zapotřebí u klasických obchodních modelů v evropské prostředí 

kombinované dopravy. Operátoři a logistici se musí výrazně aktivněji podílet na vytváření 

logistických řetězců pro koncové zákazníky díky kompetenci řešení a dobrým nabídkám 

vysokofrekvenčních linek KD.  

- Distribuce KD se přitom změní z prodejce slotů na obchodního developera.  

- Je třeba výrazně posílit dovednosti, jako je řízení kapacity.  

- Je třeba digitalizovat rozhraní se zákazníky, urychlit tvorbu nabídek a zvýšit 

transparentnost dopravních informací, jako je předpokládaný čas příjezdu (ETA) a 

zpoždění – a to v reálném čase. 



 

 

- Je třeba budovat integrovanější obchodní modely: Role operatéra se dnes od 

zúčastněných velmi liší. Často vysoce fragmentovaná dělba práce v hodnotovém 

řetězci kombinované dopravy je přitom pod stále větším tlakem – je nutné užší 

propojení procesů plánování, informací a řízení. Na mnoha místech vzniknou 

integrovanější obchodní modely, které budou schopny předvídat a reagovat na tržní 

podněty s menším počtem rozhraní s rychlejšími a přesnějšími potřebami zákazníků. 

V kombinované dopravě budou hrát stále větší roli nabídky digitálních platforem – těch, které 

zajišťují transparentnost prostřednictvím intermodálních nabídek, poskytují jednoduché 

přístupové body a optimalizují procesy od nabídky přes rezervaci až po vyúčtování. Tuto oblast 

nezabírají jen start-upy. Také někteří etablovaní operátoři KD již úspěšně umístili na trh 

inovativní řešení pro management a digitalizaci hodnotového řetězce. Pokud se podaří tyto 

výzvy zvládnout, pak bude KD kritickým doplňkem silnice a velkou příležitostí pro všechny 

zúčastněné hráče. Budoucnost pozemní dopravy v Evropě bude více intermodální, přičemž 

jednotlivé režimy se budou vzájemně doplňovat. 

 

4.  KD 4.0 – Skok do praxe 

S projektem „Digitalizace intermodálních dodavatelských řetězců – KD 4.0“ byl (v Německé 

spolkové republice) realizován důležitý stavební kámen pro modernizaci a udržitelnost 

intermodální dopravy. Kompozitní partneři DB Cargo, Lokomotion, SBB Cargo Deutschland, 

KTL Kombi-Terminal Ludwigshafen GmbH, Hoyer Group, Paneuropa Transport, Hupac 

Intertermodal, Bertschi a Kombiverkehr zahájili práce na projektu v září 2017. Hlavním cílem 

KD 4.0 bylo, aby byl logistický proces v celém intermodálním přepravním řetězci 

transparentnější a přehlednější – počínaje vyzvednutím nákladní jednotky u odesílatele až po 

doručení k příjemci. Projekt byl rozdělen do specializovaných pracovních balíčků. Patří mezi 

ně například „údaje o jízdních řádech operátorů KD“, „údaje o pokynech přepravce“, „stavové 

zprávy terminálu“ a „informace o jízdě vlaku ŽP“. Kromě toho projektová skupina s vývojem 



 

 

nového datového uzlu otevřela možnost výměny tak důležitých informací pro konečného 

zákazníka o příjezdu jeho zbožové jednotky do cílového terminálu („příjezd/dodání ETA“). 

 Projekt KD 4.0 byl podpořen Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury 

(BMVI) v rámci výzkumné iniciativy Fond modernizace (mFUND) a byl dokončen v únoru 2021. 

Pro marketing projektu nyní nastupuje společnost DX Intermodal GmbH. 

Po třech letech trvání projektu a dalším roce přípravy se někdejšímu výzkumnému projektu 

„Digitalizace intermodálních dodavatelských řetězců – KD 4.0“ podařilo definitivně přejít do 

praxe. S novou společností DX Intermodal GmbH – společným podnikem šesti společníků 

Hoyer Group, Hupac Intertermodal, kombinovaného terminálu Ludwigshafen, kombinované 

dopravy, Lokomotion a Paneuropa Transport – bude brzy zahájen prodej datového uzlu. 

Jednateli nové společnosti jsou Aldo Puglisi, vedoucí digitalizace ve společnosti Hupac, a 

Christoph Büchner, vedoucí IT v oblasti kombinované dopravy. 

 

5. Nová éra výměny dat 

Společnost DX Intermodal se rozhodla naplnit datový uzel životem jako otevřenou platformu. 

„Nyní aktivně přistupujeme ke všem podnikům, které přicházejí v úvahu pro technické 

napojení na datový uzel,“ říká jednatel Christoph Büchner. Mezi budoucí zákazníky patří 

všichni aktéři intermodálního dopravního řetězce, od dopravců a terminálů až po železniční 

dopravce a operátory. Bude však určitě nutné informovat zákazníky o nových možnostech 

spolupráce v tomto odvětví založené na datech. Partneři si musí být vědomi toho, že skok z 

teorie projektu do praxe nebude snadný. Nejde o maximalizaci zisku; důležité je pro nového 

poskytovatele IT, aby byla společnost finančně životaschopná. Maximalizace zisku není 

prioritou, poplatky jsou založeny na nákladech celého systému. Ti, kteří chtějí využít výhody 

systému, budou nakonec platit poplatek za použití v závislosti na jejich úloze v intermodálním 

dodavatelském řetězci.  

Díky jedinečnému technickému propojení s datovým uzlem je umožněna výměna dat s 

několika zúčastněnými intermodálními podniky najednou. Například data z jízdního řádu, 



 

 

sledovací data nebo rezervace z vlastní IT aplikace budou v budoucnu zviditelněny i pro ostatní 

zúčastněné strany. Výměna dat probíhá v reálném čase a je přístupná, ale vždy v rámci 

oprávněného distribučního okruhu. Zvláštní výhodou pro dopravce je transparentnost dat od 

rezervace včetně informací o jízdním řádu až po vyzvednutí zbožové jednotky na cílovém 

terminálu, a to i s optimalizovanými údaji o prognóze (Estimated Time of Pick-Up) v případě 

nesrovnalostí v průběhu přepravy. 

Také pro terminály vidí DX Intermodal mnoho výhod: „Včasná znalost avizovaného objemu 

zásilek operátorů a zasílatelů zlepšuje plánování terminálových slotů. Také je možné 

optimalizovat dávkování a odbavení nákladních vozidel v terminálu pomocí rychlých 

informací. V konečném důsledku to vede ke zkrácení odstávek při dodávce a vyzvednutí a tím 

k vyšší spokojenosti zákazníků. Železniční podniky mohou lokomotivy a strojvedoucí flexibilněji 

používat, pokud si jsou vědomy toho, že vlaky, které mají být přepraveny, dorazí do 

předávacího místa se zpožděním. Zásilky budou identifikovatelné v celé Evropě; údaje se 

budou vyměňovat prostřednictvím jednotného datového formátu (EDIGES). Tím jsou všechna 

označení a parametry pro každý systém jednotné a srozumitelné a nelze je nesprávně 

interpretovat.“  

„To bylo pro všechny účastníky projektu od samého počátku maximem v projektu KD 4.0,“ 

zdůrazňuje pan Puglisi. V současné době probíhá plánování uvedení výrobního datového uzlu 

do provozu s nejnovějším datovým formátem EDIGES 4.1. V testovacím systému si již data z 

jízdního řádu Hupacu a Kombiverkehru,  a údajů z jízdy vlaku od DB Cargo našla cestu přes 

uzel. Aktuálně pracují aktéři na finalizaci mezioperačního zpracování rezervací v jednotném 

datovém formátu EDIGES S10. 

Prostřednictvím zprávy s technickou odezvou obdrží všichni uživatelé zpět jedinečné ID zásilky, 

přes které lze kdykoli v průběhu přepravy jednoznačně identifikovat veškeré přepravy. „Toto 

ID konečně zajistí potřebnou jednoznačnost v oblasti správy dat a v rámci intermodální 

přepravy,“ zdůrazňuje pan Puglisi. Budoucí zákazníci DXI však budou muset počítat s dobou 



 

 

předstihu až šest měsíců, než bude možné zajistit první bezproblémovou výměnu dat – 

například pro nastavení rozhraní a integraci dat do vlastních in-house systémů. 

 

6. Závěr 

Green Deal EU, přijatý před nedávnem jako základní směr další dekarbonizace v celém rozsahu 

Unie, věnuje velkou pozornost snižování emisí v dopravě. Důvod je zřejmý = doprava, ať již 

osobní či nákladní, je druhým nejvýznamnějším producentem emisí CO2 a Nox a tudíž i 

významným přispěvatelem poškozování životního prostředí. V rámci prováděcího předpisu 

„Fit for 55“ se mimo cílí na zvýšení podílu železniční nákladní dopravy na evropském objemu 

doprav ze současných 18 % na 25 % do roku 2030, a s dalším ještě strmějším růstem do 

konečného stavu v roce 2050.  Že tyto cíle mimo jiné znamenají nárůst výkonu DB jako největší 

železniční dopravní společnosti o 80 % v letech 2020-2030, nemůže nikoho – vzhledem 

k přetrvávajícím obtížím na síti – nechat na pochybách, že smysluplnou cestou není jen plán 

absolutního zvyšování objemu, ale právě a především podpora kombinované dopravy a její 

efektivní a rovnoprávné zapojení do systému evropských nákladních přeprav.  
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