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Společnost RAILTRANS s.r.o. vznikla dne 22. 11. 2003. Prakticky od počátku její 

výkony byly mezinárodní. Zpočátku, do 1. 5. 2004 společnost podnikala pouze ve 
spolupráci se společností Hochwaldbahn, která provozovala vlaky na peážní trati Zittau – 
Varnsdorf – Seifhennersdorf. Toto byla prakticky jediná možná cesta soukromých vozidel 
do Čech bez kurately ČD. Dopravce České dráhy této situace zneužíval a na pohraničních 
tratích požadooval za přepravu zboží a vozidel vysoké částky. Dnem našeho vstupu do 
Evropské unie 1. 5. 2004 bylo prezentováno, že veškeré překážky v mezinárodní 
železniční dopravě budou odstraněny. To není pravda dodnes. Naše společnost vždy 
trvala na své nezávislosti a tlačila provozovatele dráhy vždy dál. První mezinárodní 
přepravy byly tudíž pěkným dobrodružstvím. Jak jízda osobního vlaku hned 1. 5. 2004 
Zittau – Hrádek nad Nisou, zde zpestřené o průjezd polskou peáží, tak o týden později 
dvoudenní provoz zvláštních vlaků Rumburk – Ebersbach – Löbau. Pro tyto vlaky byly 
používány motorové vozy řady DB 798, v Čechách řady 815. Schvalování těchto vozů 
právě probíhalo, proto pro každou jízdu těchto vlaků musel dát Drážní úřad souhlas se 
zkušebními jízdami. První vlak se zbožím společnost odvezla dne 28. 6. 2004 v trase 
České Velenice – Fürth im Wald a zpět. Zpracování těchto vlaků proběhlo velice hladce a 
bez potíží. Jako vlaková lokomotiva byla použita lokomotiva řady 716, která je typově 
shodná s lokomotivami řady 345, 346 DB. Pro všechny mezinárodní přepravy je této 
typové shodnosti využíváno. První přepravu s mimořádnou zásilkou společnost 
zrealizovala hned o necelý měsíc později. Přepravila zkušební soupravu nákladního vozu 
osazeného měrnými dvojkolími s vozem měřícím v trati Görlitz – Bad Schandau – Děčín 
východ, kde byl vlak pro uskutečnění měřících jízd předán dopravci České dráhy a.s. Po 
čtyřech dnech zkoušek společnost vlak odvezla zpět stejnou cestou. S projednáváním 
přepravy byly drobné problémy, jednalo se o první vlak vedený soukromými dopravci na 
přechodu Děčín – Bad Schandau a tudíž jsme se učili nejenom my, ale i provozovatel 
dráhy a odbor mimořádných zásilek. Abych byl přesný, ten spíše učil nás, jak to má 
vypadat. Dále naše společnost zahájila provoz i na dalších hraničních přechodech Cheb – 
Schirnding, Železná Ruda – Baeyrisch Einseinstein, Gmünd – České Velenice, Horní Lideč 
– Lůky pod Makytou a Horní Dvořiště – Summerau. Pro překračování státní hranice vždy 
používáme vozidla typově shodná minimálně v ČR a Německu, jako je řada 716 (V 60), 
745 ( V 100 ) a 815 (VT 798). Pro jízdy na Slovensko jsme používali i lokomotivu řady 
740. Provozovatel dráhy trvá dodnes na platnosti tzv. Dodatkových ujednání. Je to 
dokument, který zjednodušeně povídá, že na území ČR platí předpisy provozovatele 
dráhy České dráhy a.s., na cizím státním území platí předpisy příslušného provozovatele, 
výpravčí nebo dispečeři mluví tam česky a tam třeba německy. Dále jsou do tohoto 
Ujednání vloženy předpisy provozovatele ČD a jeho protějšku a dále je řešeno 
hospodaření s vozy a další služby, které externho dopravce prakticky nezajímají. Dále ale 
v tomto dokumentu je vložena příloha, která obsahuje Schválená hnací vozidla na 
určitých přechodech a zde je právě ten kámen úrazu. Aby byl provoz na hraničních 
přechodech co nejsložitější, provozovatel dráhy trvá na tom, že přes přechod mohou 
jenom řady lokomotiv zapsané pod tím správným dopravcem. Například lokomotiva 346 
dopravce DB mohla dne 6. 2. 2005 z Bad Schandau do Děčína, typově shodná lokomotiva 
řady 716 ale jet nemohla, protože dopravce RAILTRANS nebyl zapsán v Ujednání. Ovšem 
na základě tohoto případu, o který projevil zájem i Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže se konečně začaly hýbat ledy. Společnost RAILTRANS sice přišla o svůj první 
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větší obchod, ale přinutila provozovatele dráhy přemýšlet o tom, že situace není dobrá a 
ochrana národního dopravce již neudržitelná. Naše společnost je toho názoru, že 
Dodatková ujednání by měly platit pouze ve specifických případech a pro normální provoz 
vozidel schváleného typu v obou sousedních zemí vůbec není potřeba. Pro jízdu do první 
stanice za státní hranici by pro strojvedoucího platila zkouška z dopravních předpisů 
sousední země (dnes to je zkouška z dodatkových ujednání). Pokud je k dispozici 
strojvedoucí se zkouškami z obou sousednch států, není potřeba, aby byl zatěžován ještě 
další zkouškou. Pro jízdu vozidel typově schválených v obou zemích by již nic jiného 
nebylo potřeba. Teprve pro jízdu vozidel typově neschválených by přišla na řadu příloha 
Ujednání u vozidel, kde by byly zapsány řady vozidel, na kterých se provozovatelé dráhy 
dohodli. Typicky v ČR tam bývají zapsány řady 731, 742, 749, 750, 751, 753, 754, 770, 
771, 781 a různé řady motorových vozů. Lpění na ujednáních je ale velice silné, protože 
vždy se to tak přeci dělalo a co by početné týmy obou železnic vlastně dělaly, že? Je 
potřeba po pravdě ale říct, že za tuto situaci nemůže jen provozovatel dráhy ČD, ale 
rukou v ruce se zahraničním provozovatelem.  

Prakticky úplně stejně funguje i zajištění mimořádných zásilek. Máme dva druhy. 
Mimořádné zásilky jako jsou třeba neschválené lokomotivy, které nevyžadují zvláštní 
péči, jsou však pro provozovatele dráhy neznámé a pak jsou skutečné mimořádné 
zásilky, kdy jsou buď těžší nebo rozměrově mimo profil schválený profil. Odbor 
mimořádných zásilek, tzv. URMIZA funguje velmi dobře. Na tratích provozovatele dráhy 
ČD, a.s. nemám k jeho práci připomínek s výhradou tratí vedoucích do zahraničí. 
V současné době platí, že pokud jede mimořádná zásilka mimo území ČR, URMIZA 
zajišťuje její cestu až do cíle. Funguje to tedy tak, že my vystavíme objednávku na celou 
trasu a URMIZA vyříd napřed úsek ČD a požádá zahraničního provozovatele o zpracování. 
To celá léta fungovalo. Po vstupu do EU to pomalu přestává fungovat. Již neexistují 
pouze národní dopravci a odbory mimořádných zásilek komunikují s dopravci. Těm dávají 
souhlasy a tudíž se velice špatně shánějí souhlasy zahraničních železnic. My často 
přepravujeme vozidla, která jsou v zahraničí schváleným typem a pouze u nás jsou 
posuzovány jako mimořádná zásilka. Naše URMIZA na základě stále platných dohod UIC 
? trvá na projednání mimořádné přepravy nejméně do první stanice za hranice. 
A zahraniční odbor to odmítá udělat se slovy, že to u něj nepotřebujeme. Na každou 
přepravu padne 50 – 100 € za telefonní poplatky, než dotyčnému úředníkovi vysvětlíme, 
že to musí udělat, protože ta přeprava jinak nepojede. Nemáme s tím problémy jenom 
my. Minimálně stejně se s tím potýká dopravce ČD, a.s.  

 
Abych text shrnul: 
ČD, a.s. jako provozovatel dráhy udělaly obrovský kus práce na umožnění 

mezinárodní dopravy všemi dopravci.  
Proto, aby to fungovalo dobře je ještě potřeba ujít kus cesty: 
a. dodatková ujednání nechat platit jenom pro nestandardní případy (jednostranně 

schválená vozidla) 
b. předávky vozů a další podobné ustanovení dopravců nechť si řeší dopravci 

vlastními dohodami a neřeší se v Dodatkových ujednáních. 
c. je již nezbytností, aby mezinárodní trasy bylo možné projednávat i mimo pracovní 

dobu GŘ ČD. Je podivné, že přestože například na přechodu Bad Schandau 
vydávají DB dvojjazyčný jízdní řád, tak k tomu ještě vydává GŘ ČD zaváděcí 
depeši. To by bylo možné přežít, ale ať tedy tento odbor pracuje nepřetržitě.  

d. povinnosti dané dopravcům přímo Drážním úřadem by neměl provozovatel dráhy 
kontrolovat. Pro příklad: není vhodné, aby provozovatel dráhy požadoval po 
dopravci třeba Protokol o technické prohlídce nebo Čestné prohlášení o shodě 
s typem. To jsou věci příslušející DÚ nebo DI.  

e. při projednávání mimořádných zásilek by měl být územní rozsah omezen na 
provozovatele dráhy na území ČR. Je podstatně jednodušší, aby si dopravce 
projednal vozbu s každým odborem mimořádných zásilek. Stejně to nakonec tak 
dopadá, alespoň v našem případě.  


