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Abstrakt  
Příspěvek se zabývá využitím moderních logistických systémů pro posílení významu 

železniční nákladní dopravy na regionální, celostátní i přeshraniční úrovni. Podíl železniční 
nákladní dopravy na přepravním trhu neustále klesá a při tomto trendu je nebezpečí, že 
dosáhne úrovně v zemích EU (bývalé patnáctky). Příspěvek na základě technologických a 
technických přístupů se pokusí naznačit šance pro železniční nákladní dopravu v nejbližší 
budoucnosti. 

V úvodní části vychází z platné legislativy EU, která byla shrnuta v Bílé knize Komise 
z roku 2001 „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout“. Další informace 
se v úvodní části vztahují k dopravní politice ČR, která byla schválena do roku 2013. 

V další části jsou hledány možnosti způsobu převedení některých druhů přepravy 
zboží na železniční dopravu. Jsou zde uvedeny i statistické údaje vývoje v jednotlivých 
druzích dopravy. 

 

Klíčová slova: objem přepravy, přepravní výkon, intermodální doprava, 
intermodální logistika, interoperabilita 

 

1 Podpora legislativy pro rovné postavení nákladní dopravy  
Základním cílem dopravní politiky je trvale udržitelný rozvoj mobility osob a věcí a 

jeho optimální podpora přiměřeným dotvářením dopravního systému. Dále je v ní 
zdůrazněna podpora rozvoje intermodální dopravy, včetně přijímání evropských právních 
norem.  

Bílá kniha Komise z r. 2001 „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas 
rozhodnout“ zkoumá další možnosti ke zvýšení spolupráce mezi jednotlivými druhy 
dopravy a přesunu silniční nákladní dopravy na ostatní druhy dopravy.  

Řízení komplexnosti dopravních toků v moderní společnosti požaduje vysokou 
účinnost jednotlivých druhů dopravy a jejich koordinovanou spolupráci. Moderní a 
integrovaná logistická řešení mohou pomoci optimalizovat provoz nákladní dopravy a tak 
umožnit její růst. V souladu s Bílou knihou má intermodální doprava1 podstatnou 
důležitost pro vývoj konkurenceschopných alternativ k silniční dopravě. Rychlý růst 
nákladní dopravy na silnicích a s tím související kongesce, silniční nehody a exhalace jsou 
součástí ekonomických, sociálních a environmentálních problémů, které musí být řešeny 

                                           
1 Intermodální doprava - na přepravě jedné a té samé intermodální přepravní jednotky (intermodální 
přepravní jednotkou rozumíme kontejner, výměnnou nástavbu, bimodální návěs, sedlový návěs, silniční 
vozidlo) se podílí více druhů dopravy bez manipulace s jejím obsahem během přepravy. 
Kombinovaná doprava – podmnožina intermodální dopravy, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po 
železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na moři a přičemž počáteční (svoz) a/nebo závěrečná část (rozvoz) 
probíhá po silnici a je zpravidla co nejkratší. 
Multimodální doprava - je přeprava intermodální přepravní jednotky minimálně dvěma různými druhy 
dopravy. 

 

mailto:vaclav.cempirek@upce.cz


   Otevřená železnice v zrcadle  
2006   evropské legislativy 

 

zvýšením podílu intermodální dopravy. Efektivní plánování, řízení, kontrola a zavádění 
intermodálních dopravních řetězců v rámci logistických řešení jsou klíčovými prvky pro 
to, aby se intermodalita stala realitou.  

1.1 Logistická centra a intermodální řešení 

Tvorba logistických a intermodálních řešení v dopravě jsou aktivity primárně spojené 
s obchodem a tedy úkolem pro průmysl. Z toho vyplývá, že úřady mají jasně danou 
úlohu, ve které by měly vytvářet odpovídající rámcové podmínky pro dopravní logistiku a 
intermodální politiku. Takový postup by sebou jednoznačně přinesl podporu logistických 
aktivit a zcela jiné podmínky v podnikatelském prostředí v tomto oboru. 

S novými návrhy přepravních řetězců v dopravě vznikají další pojmy, které je třeba 
definovat:  
a) nákladní intermodalita - přeprava nákladu „od dveří ke dveřím“ dvěma nebo více 

druhy dopravy s°vysokou úrovní interoperability a integrity při využití intermodální 
nebo konvenční dopravy,  

b) intermodální logistika – soustřeďuje se na přepravní část celého dodavatelského 
řetězce (tj. na dopravní logistiku) ve prospěch intermodálních řešení a zahrnuje 
plánování, organizaci, řízení, kontrolu a provedení intermodální nákladní dopravy „od 
dveří ke dveřím“. 
 
Logistika je klíčový nástroj v intermodálních přepravních řetězcích a dává jim 

předběžné podmínky s cílem stát se vhodnou volbou pro průmysl. Intermodalita má 
přirozenou komplexnost v porovnání se silniční dopravou a vyžaduje propracovanější 
plánování, organizaci, řízení a kontrolu provedení. Vyvinutá logistická řešení a nástroje 
podporují intermodální integraci v nákladní dopravě, která navíc požaduje od všech 
zapojených druhů dopravy jejich maximální komplementaritu a efektivitu.  

Společně se zlepšením všech druhů dopravy ve vztahu k životnímu prostředí, může 
logistika pomoci rozpojit nárůst dopravy v regionech, v republice, v Evropě a produkci 
škodlivých externích dopadů dopravy. 

Globalizace výroby a hledání alternativních energetických zdrojů a s tím spojené 
dodavatelské řetězce zvýší potřebu dopravních služeb. V důsledku toho se zvyšuje a 
bude se zvyšovat důležitost logistiky nejen na daném území jednoho státu, ale v rámci 
Evropy pro evropský mezinárodní obchod. U alternativních energetických zdrojů je nutné 
počítat s tvorbou intermodálních logistických přepravních řetězců, které budou 
přepravovat jak pevné tak i tekuté zdroje. Zde se uplatní druhy dopravy, které se 
vyznačují hromadností (tj. železniční a vodní doprava). S postupující globalizací se 
zvyšuje podíl offshoringu2

 
a offshore outsourcingu3

 
v globálním kontextu. 

1.2 Informační technologie 

Moderní inovace v informačních technologiích otevírají nové cesty pro dopravní a 
logistická řešení a mohou pomoci pro usnadnění a zjednodušení dopravy a hlavně 
intermodalitě.  

Nový počítačový tranzitní systém (NCTS) se v EU používá od roku 2003 pro 
komunikaci mezi celními úřady pro běžné tranzitní procedury, ale může být využit pro 
jakékoliv celní procedury. Urychlení a zjednodušení celních procedur by přinesly 
elektronické zprávy namísto stále využívaných praktik založených na papírových 
dokumentech.  

Realistickým cílem se stává sledování a trasování nákladu bez ohledu na způsob 
dopravy. Zavedení satelitního navigačního systému GALILEO bude mít v tomto ohledu 
významný pozitivní vliv, stejně tak jako identifikace a sledování na dálku (LRIT) a říční 

                                           
2 Přemístění výrobního procesu (včetně výroby a zhotovování) do levnějších teritorií, obvykle zámořských. 
3 Outsourcing znamená přesun vedlejších provozů nebo pracovních činností z podniku na externí jednotku, 

která se specializuje na tento provoz a zajistí ho levněji. Outsourcing je obchodní rozhodnutí, které je často 
učiněno s cílem snížit náklady nebo za účelem koncentrace na hlavní činnost. Offshore outsourcing (nebo také 
offsourcing) znamená outsourcing do jiné země.  
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informační systém (RIS) a automatický identifikační systém (AIS). SafeSeaNet (Bezpečné 
moře) přispívá ke zlepšování logistiky na moři a zakládá evropskou platformu pro 
výměnu námořních dat. Systém se může vyvíjet dál směrem k poskytování relevantních 
informací o lodích, jejich pohybech a nákladu.  

Dále sem patří jednotné standardy pro odesílání zpráv (EDI/EDIFACT) a nové 
komunikační platformy (jako je XML). Tyto technologie by mohly pomoci předcházet 
zpožděním v dodavatelských řetězcích způsobenými problémy s bezpečností případně 
jinými důvody. Jako využitelná se jeví technologie RFID - rádiová frekvenční identifikace, 
která může otevřít řadu možných aplikací pro zefektivnění obchodu. Vyžaduje ještě další 
výzkum a práci na řízení rádiových spekter, na interoperabilitě a standardizaci.  

Vývoj nových technologií musí být veden směrem k interoperabilitě a jednotným 
systémům posílání zpráv s otevřenou architekturou mezi úřady (jako je NCTS), 
průmyslem (např. mezi zasilateli a dopravními operátory nebo mezi velkými dopravními 
společnostmi a podniky) a mezi úřady a průmyslem (zejména pokud jde o administrativní 
formality).  

Národní politiky nemusí vždy vytvářet taková interoperabilní řešení, která Evropa 
potřebuje ke společné práci na optimalizaci řešení dopravy v oblasti bez hranic. 
Významných výsledků může být dosaženo pouze společným úsilím Evropské komise, 
členských států a průmyslu spolupracujících na spojitém rámci pokrývajícím Evropu jako 
celek. 

2 Intermodální doprava  
Význam intermodální dopravy spočívá především v tom, že může výrazným 

způsobem ovlivnit modalsplit a přispět k trvale udržitelné mobilitě. Cesta k vytvoření 
dobře fungujícího systému intermodální dopravy vede přes zlepšení možností kooperace 
mezi jednotlivými druhy dopravy a má za následek určité odlehčení silniční infrastruktury 
od silniční nákladní dopravy, zvyšování bezpečnosti dopravy, jakož i snižování míry 
zátěže životního prostředí. 

Intermodální dopravu je nutné posuzovat jako přepravní systém, který má 
následující základní fáze a z toho vyplývající náklady pro: 

– hlavní přepravní část (po železnici, popř. vnitrozemské vodní cestě), 
– překládku přepravních jednotek v překladištích (terminálech), 
– svoz a rozvoz zásilek do/z terminálu silniční dopravou, 
– organizaci přepravního řetězce a další služby související s přepravou, 
– pronájem přepravních jednotek. 
 
Intermodální doprava může mít z důvodu své technologie ve srovnání s přímou 

silniční dopravou vyšší náklady, protože do výsledné smluvní ceny pro zákazníky je nutno 
zahrnout nejen náklady za železniční a silniční (tj. svoz a rozvoz přepravních jednotek po 
silnici do/z překladišť intermodální dopravy) přepravu, ale i za pronájem přepravní 
jednotky, překládku a manipulaci v překladištích a provozní režii překladiště a režii 
operátora. Dále je nutné na většině tras uvažovat s delší přepravní vzdáleností po 
železnici, resp. vnitrozemské vodní cestě v porovnání se silniční trasou. Svoz a rozvoz 
s ohledem na směr přepravy často způsobuje další prodloužení celkové přepravní 
vzdálenosti. Také je nutné uvažovat i s větší přepravovanou hmotností s ohledem na 
vlastní hmotnost přepravní jednotky (cca 2 až 3,5 t). Pokud se tedy má intermodální 
doprava uplatnit ve větším rozsahu, je nutné alespoň částečné vyrovnání jejích vyšších 
nákladů oproti přímé silniční dopravě. 

Dalším závažným důvodem jsou vysoké investiční náklady, které jsou potřebné při 
zavádění technologií nových systémů intermodální dopravy a také při budování nebo 
modernizaci potřebné infrastruktury nezbytné pro její další rozvoj. Modernizace 
stávajících a výstavba nových terminálů (při splnění parametrů Dohody AGTC), a to 
samostatných nebo v rámci veřejných logistických center, obnova resp. doplnění 
železničního vozového parku pro intermodální dopravu, nákup přepravních jednotek a 
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překládacích mechanizmů a úprava lodí zcela závisí na podnikatelských záměrech, které 
jsou však ovlivněny rámcovými podmínkami. 

Dalším důvodem je i určitá ztrátovost v zaváděcí fázi realizace projektů, protože 
intermodální doprava může být efektivní pouze ve směrech, kde jsou koncentrované 
přepravní proudy a proto trvá většinou delší dobu, než se nový systém nebo nová linka 
intermodální dopravy uplatní na trhu. Rentabilitu vykazuje zpravidla až ucelený vlak 
s kapacitou 40 až 60 přepravních jednotek, přičemž jeho průměrné využití by mělo být 
nejméně 80%. 

Snahou nejen státu, ale i obcí, krajů, nezávislých organizací, a dalších musí být 
podpora takového druhu dopravy, který má nejnižší negativní dopady na životní 
prostředí. Proto se klade důraz na podporu rozvoje intermodální dopravy, což zdůrazňuje 
i Bílá kniha EU. Je nutné zajišťovat vhodnější integraci jednotlivých druhů dopravy a 
současně nabízet značnou potenciální dopravní kapacitu jako spoje v efektivně řízeném 
dopravním řetězci propojujícím všechny dopravní služby. 

Nevyvážený podíl silniční a železniční dopravy na přepravním trhu vyplývá z grafu 
č. 1 a č. 2. Při podrobnější analýze zjistíme, že komodity jako jsou např. hutní materiály, 
chemické výrobky, stavebniny, zemědělské produkty a pevná paliva mají v silniční 
dopravě podíl od 60 do 90% na přepravních objemech v tunách. 

Železniční dopravci disponují s moderním vozovým parkem, který by zvládl větší 
podíl přepravy uvedených komodit způsobem příznivějším pro životní prostředí, došlo by 
ke snížení kongescí a nehodovosti v silniční dopravě.  

Převedením přepravy ze silniční na železniční dopravu se podstatně sníží produkce 
CO2, např. kombinovaná doprava omezí jeho produkci o 40%  

Výzkum na 20 hlavních evropských tepnách prokázal, že převedení přepravy na 
železniční dopravu resp. kombinovanou dopravu sníží produkci CO2 o 55%, při 
doprovázené kombinované dopravě je snížení o 18%.  

Je jisté, že prosazení modálních přepravních systémů je závislé na úzké a 
propracované kooperaci mezi několika podnikatelskými subjekty.  

Možnosti převedení nákladní dopravy ze silniční na železniční dopravu: 
a) obnovení vlečkového provozu, 
b) jednodušší postupy při odbavení zásilek, 
c) společná přepravní listina pro celý přepravní řetězec, 
d) zjednodušení technologie překládky, 
e) snaha o přijatelnou nabídku pro zákazníky, 
f) podpora kombinované dopravy.  

 
 

Graf č. 1: Mezioborové srovnání přepravy zboží (tis.tun) 
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Graf č. 2: Mezioborové srovnání přepravních výkonů (mil. tkm)  
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2.1 Přepravní systém výměnných nástaveb 

Výměnné nástavby v našich podmínkách teprve čeká lepší využití a nasazení do 
oběhových procesů výrobních i spotřebních řetězců. Jednoduchá manipulace při 
překládce, úspora provozních nákladů, úspora finančních nákladů spojených s pořízením 
mobilních dopravních prostředků, možnosti přechodného využití jako skladovací kapacity, 
bezprostřední návaznost na technologický, výrobní či spotřební proces, to jsou některé 
výhody, které nabízí používání výměnných nástaveb. 

Na počátku 80 let stanovila Evropská norma pro výměnné nástavby CEN celkovou 
délku 7,15 m a 7,82 m. V roce 1988 byla norma CEN rozšířena a standardizovala 
následující délky pro výměnné nástavby – 7,15, 7,45, 7,82 a 12,50 m a později 13,60 m. 
Zajímavé je, že obecně byla dána přednost výměnným nástavbám délky 7,45 m, ačkoliv 
původně nebyly vůbec navrženy. Existují však dva důvody proč došlo k tak velkému 
jejich rozšíření: 
a) optimální využití ložného prostoru paletami EUR 800 × 1 200 mm; celkem může být 

naloženo 18 palet příčně i podélně; bez mezer mezi paletami je celková ložná délka 
naložených palet 7,20 m; při dodržení mezery 1 cm mezi paletami je celková ložná 
délka naložených palet 7,26 až 7,29 m, 

b) silniční souprava sestavená z nákladního automobilu a tandemového přívěsu se 
spodním závěsem může přepravit dvě výměnné nástavby délky 7,15 m nebo 7,45 m; 
pro přepravu výměnných nástaveb délky 7,82 m musí být použita silniční vozidla jiné 
konstrukce. 
 
Výhodou výměnných nástaveb je, že jsou vybaveny podpěrnými nohami, na které je 

lze odstavit v horizontálním směru bez použití překládacích mechanismů s vertikální 
manipulací. V kombinaci silnice/železnice jsou překládány pomocí jeřábů vybavených 
kleštinami.  

2.2 Systém odvalovacích kontejnerů 

Požadavek na ekonomickou a ekologickou dopravu řeší kombinovaná doprava silnice 
– železnice s využitím systému odvalovacích kontejnerů (ACTS). V ČR provozuje tento 
systém OKD Doprava a.s. v Ostravě. Železniční přeprava je realizována především na 
dlouhé přepravní vzdálenosti nočním skokem, aby obsluha konečných zákazníků mohla 
být uskutečněna v ranních hodinách. V některých případech může být přeprava po 
železnici i na velmi krátké vzdálenosti (důvodem mohou být kongesce, odvoz stavební 
suti, apod.). Požadavek na flexibilní a racionální nakládku a vykládku s možností obsluhy 
konečného zákazníka bez kolejového napojení byl vyřešen zavedením kontejnerů, které 
se překládají na dopravní prostředky v horizontálním směru. Ochrana zboží při přepravě 
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je zajištěna nabídkou různých typů kontejnerů splňující požadavky pro jednotlivé druhy 
zboží. V praxi se používají kontejnery vanové s nízkými a vysokými stěnami, skříňové, 
chladící, kontejnery, cisternové, plošinové atp. Kontejner ACTS standardních rozměrů má 
délku 5 950 mm, šířku 2 500 mm a výšku 2 500 mm. Do otevřených kontejnerů se zboží 
nakládá nejvýše do horní úrovně stěn, lehké a zápalné zboží musí být přikryto (např. 
dřevní štěpky, dřevěné uhlí, papírový odpad, šrot, apod.). 

Výhody přepravního systému odvalovacích kontejnerů lze shrnout do následujících 
bodů: 
−  racionální překládací technika, 
−  jednoduchá obsluha technologických zařízení (jednou osobou), 
−  nezávislost na kontejnerových překladištích, 
−  nízké investiční náklady na pořízení systému, 
−  flexibilní možnost nasazení do provozu (mobilní terminály), 
−  mezinárodní využití. 

Provozovatel tohoto systému nabízí následující služby: 
− svoz kontejnerů automobilovým nosičem do železniční stanice odesílací (mobilního 

terminálu) 
− přepravu kontejnerů po železnici, 
− rozvoz kontejnerů automobilovým nosičem ze železniční stanice určení (mobilního 

terminálu) 
− přístavbu kontejnerů k nakládce, 
− stanovení jízdního řádu na základě požadavku (např. JIT), 
− spediční a dodatečné služby. 

 
Přepravní systém odvalovacích kontejnerů využívá 3 takty: 

1. železniční vůz s otočnými rámy pro 3 kontejnery s nosností 15 - 35 t, 
2. odvalovací kontejner, 
3. nákladní automobil s překládacím zařízením. 

 
Rám pro kontejnery je otočný na obě strany a v manipulační poloze je natočen o 450 

(u nových vozů o 360) vzhledem k ose vozu. Ložná plocha rámu je 1 370 mm (u nových 
vozů 1 250 mm) nad temenem kolejnice.  

Výhodou systému je možnost překládky odvalovacích kontejnerů v každé železniční 
stanici s nakládkovou kolejí a manipulačním prostorem pro silniční nákladní automobil. 

2.3 Cargo Domino 

Cargo Domino je uzavřený přepravní systém, disponuje potřebným zařízením, 
organizuje svoz, rozvoz a překládku, provádí železniční přepravu a zajišťuje dodržení 
požadovaných časů pro dodání zboží k příjemci. 

Cargo Domino převádí přepravu zboží ze silniční dopravy na ekonomický a ekologický 
přepravní řetězec, který využívá systémové výhody silniční a železniční dopravy. Zboží je 
dodáno resp. vyzvednuto do/z okolí dopravního bodu (železniční stanice) na správnou 
adresu v požadovanou dobu v denním nebo nočním časovém okně a to jednoduše, 
přesně a svědomitě.  

Překládací zařízení je součástí nákladní automobilu a tak učinilo zbytečnými 
překládací mechanismy pracující ve vertikálním směru v terminálech intermodální 
dopravy. Překládka je provedena ve velmi krátké době (cca 5 - 7 minut), nákladní 
automobil je vybaven speciálním zařízením, které umožňuje horizontální přesun výměnné 
nástavby mezi dopravními prostředky. Speciální nosníky jsou elektronicky řízeny 
z nákladního automobilu, při krokovém posunu zvednou a posouvají výměnnou nástavbu. 
Překládka může probíhat u každé železniční koleje, ke které může nákladní automobil 
paralelně najet. U SBB Cargo je systém Cargo Domino v provozu více než 3 roky. 
V kombinaci s expresní sítí je pro zákazníky v maloobchodu zvlášť výhodný, protože zboží 
je přepraveno v nočním skoku. Zboží je možné podat až do 22 hodiny a následující den 
ráno ve 4 hodiny je k přistaveno dispozici konečnému zákazníkovi. 
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Přepravní systém Cargo Domino: 
→ zařízení: standardní, izotermické, chladící a plachtové výměnné nástavby s vnější 

délkou 7 450 mm, celkovou hmotností 16 t a kapacitou 18 EURO palet,  
→ svoz zajišťuje silniční doprava: od rampy zákazníka do železniční stanice, 
→ překládka výměnné nástavby, 
→ přeprava po železnici: přeprava na delší přepravní vzdálenosti, 
→ rozvoz zajišťuje silniční doprava: ze železniční stanice do logistického centra (k rampě 

cílového zákazníka). 
 
Vklad SBB Cargo do systému Cargo Domino byl ve výši 32 mil. CHF švýcarských 

franků. Systém nabízí zákazníkům plošné pokrytí s využitím husté železniční sítě a 
návazné flexibilní silniční dopravy. Vyznačuje se vysokou kvalitou přepravních služeb. 
Přepravní řetězec je pro zákazníky ve vnitrostátní přepravě uzavřen, optimálně a 
efektivně kombinován a nemusí mít kolejové napojení na veřejnou železniční síť. Systém 
odstranil mezery mezi firemními areály a železniční sítí. S obsluhou z domu do domu je 
vhodnou alternativou k silniční dopravě.  

Základem osvědčených přepravních řešení je správné zastřešení konceptu. Pro 
speciální přepravy snadno zkazitelného zboží jako je např. ovoce, zelenina, maso nebo 
mléčné výrobky je možné použít systém cargo Domino. Požadované časové lhůty jsou 
bezproblémově dodrženy v celém přepravním řetězci s využitím silniční a železniční 
dopravy.  

SBB Cargo vlastní celkem 220 výměnných nástaveb a k tomu mají ještě pronajato 25 
speciálních výměnných nástaveb v provedení cisterny a sila a pro přepravu stavebnin a 
stavební suti.  

K prvním uživatelům systému patřila logistická společnost HLS, která zajišťuje 
zásobování pro McDonald a farmaceutického výrobce Solvay z Curychu. 

Systém je využíván pro přepravu minerální vody z Valsertalu v Graubündenu, která 
je přepravena nákladními automobily do železniční stanice Landquart o dále do Renens u 
Lausanne a do Bernu. Důvodem bylo vyhnutí se přetížené silniční síti a dlouhým čekáním 
v kongescích. Obchodní řetězec COOP Švýcarsko systém využívá pro obsluhu filiálek 
v Oberwallis. Výměnné nástavby jsou v Brigu přeloženy ze železnice na nákladní 
automobily a následně je obslouženo 15 filiálek. Při zpáteční jízdě jsou výměnné 
nástavby použity pro přepravu mléka z Wallisu do Bernu.  

Velké obchodní řetězce USEGO, MANOR a MIGROS využívají systém Cargo Domino 
pro přepravy čerstvého a chlazeného zboží.  

Rovněž známí producenti nápojů jako Feldschlösschen, Falset, Lostorfer nebo 
Rhäzünser oceňují výhody systému pro nápojovou logistiku. Po mnoha letech je opět 
mléko od farmářů přepravováno ke zpracování po železnici v pronajatých cisternových 
výměnných nástavbách.  

Systém se využívá i pro přepravu autodílů z oblasti Curychu do německého Tessina 
v systému JIT.  

SBB Cargo má 30% podíl na přepravním trhu ve Švýcarsku, což je proti průměrnému 
8% podílu železniční dopravy v zemích EU mimořádně hodně. 
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ENTWICKLUNG DES GÜTERTRANSPORTS MIT DER FÖRDERUNG 
DES INTERMODALEN VERKEHRS 

Der Beitrag löst die Möglichkeiten der Verlagerung des Gütertransports von der 
Strasse auf die Schiene bei der Nützung des intermodalen Verkehrs. Im ersten Teil gehe 
ich von den Bedingungen der Verkehrspolitik aus. Zweite Teil ist an den intermodalen 
Verkehr konzentrieren. 

Höhere Nützung des Eisenbahnverkehrs für den Gütertransport ist möglich mit der 
Verknüpfung der intermodalen Systems. Für unser Beispiel rechnen wir mit der Nützung 
Wechselbehältern, ACTS und Cargo Domino. Diese Systeme setzen enge 
Zusammenarbeit zwischen Strassen- und Eisenbahnunternehmen voraus. Stehender 
Stand in der Entwicklung des Güterverkehrs ist nicht möglich für nähere Zukunft. 
Eisenbahnverkehr hat den Anteil etwa 18% und Straßenverkehr 80% an Transportmarkt 
(in Mio. Tonnen). 
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