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METRANS Rail

• Byla založena 22.3.2003 pod názvem RAILTRANS

• Od roku 2010 byl majoritní podíl 80% odprodán společnosti METRANS a.s. a došlo ke 
změně na současný název.

• Společnost je činná hlavně v kombinované dopravě, provozuje linky Praha –
Rotterdam, Praha – Duisburg, Praha – Salzburg, Praha – Krems, Hamburg – Leipzig, 
Hamburg – Nürnberg, Hamburg – München, pro doplnění výkonu i Praha – Bratislava 
– Dunajská Streda, Praha – Česká Třebová, Česká Třebová – Bratislava – Dunajská
Streda

• Ve spolupráci s přímo vlastněnými nebo dceřinými společnostmi METRANS a.s. má
přístup na dopravní cestu v CZ, SK, DE, AT, HU. 

• Obrat společnosti rok 2010: 53 mil. Kč 2011: 168 mil. Kč 2012: 287 mil. 
Kč

• Vlastní dceřinou společnost METRANS Rail Deutschland G.m.b.H.

• Vlastní lokomotivy: 716 505, 745 701, 745 702

• Disponuje s lokomotivami: 7 x Bombardier TRAXX 140 MS, 2 x Bombardier TRAXX 140 
AC, 2 x Siemens ES64F4

• Mateřská společnost METRANS a.s. vlastní 7 lokomotiv řady 761 Siemens ER20.

• V České republice ve statistice dopravců je společnost dlouhodobě okolo desátého 
místa, naprostá většina jejího provozu je ale za hranicemi republiky.Foto: Tomáš Holub



Infrastruktura konvenční železnice

• Skupina METRANS důrazně dbá na využívání železnice v 
kombinované dopravě. 

• Používáním hnacích vozidel pro celou jízdu vlaku bez přepřahů bylo 
dosaženo výrazného zkrácení cestovních dob. 

• To má vliv nejenom na rychlý oběh zboží, ale hlavně na produktivitu 
dopravce. Lokomotivy dosahují denního běhu v dlouhodobém 
průměru přes 1000 km denně, je potřeba méně vozů a lidských 
zdrojů. 

• V současné době již cítíme výrazný nárůst železniční dopravy proti 
dopravě silniční (objem železniční dopravy každoročně roste o 20 –
30%)

• Bílá kniha o dopravě uvažuje o přechodu 30% silniční dopravy na 
dopravu železniční a to při nárůstu celkových objemů do roku 2030 
o cca 40%. 

• Již dnes provozujeme v elektrické trakci více jak 80% výkonů.

Foto: Pavel Stejskal



• Pro zajištění smělých cílů EU je potřeba zajistit nejenom holou 
průjezdnost navyšujících se vlaků, ale i rychlou a jistou.

• Při maximální rychlosti vlaků 100 – 120 km/h je nutné dosáhnout 
cestovní rychlosti 80 – 100 km/h. 

• V porovnání se silniční dopravou je nutné si uvědomit, že jeden 
kamión je zpracován za 20 minut a může vyrazit na cestu. 
Zpracování vlaku o 92 TEU (46 kamiónů) trvá cca 6 hodin. 

• Průjezdnost nákladních vlaků je potřeba řešit nejen v nočním okně, 
ale i v průběhu celého dne a hlavně i při nepravidelnostech v 
dopravě (mimořádné události, výluky a třeba povodně)

• Pro snížení počtu nákladních vlaků je nezbytné zajistit průjezd vlaků
o délce až 750 metrů (ekvivalent 108 TEU, 54 kamiónů) a hmotnosti 
až 2400 tun při rychlosti až 120 km/h. 

• To vše při maximální plynulosti dopravy pro zajištění nejenom 
rychlé dopravy, ale i úsporné (ekologické). Výrazné využití ETCS.

• Je důležité si uvědomit, že plynule jedoucí vlak nepotřebuje 
předjízdné koleje ve stanicích, tedy snižuje požadavky na 
infrastrukturu s výjimkou koncových stanic. Foto: David Strupp



Rychlá spojení a uvolnění kapacity 
konvenčních tratí

• V odborných kruzích panuje všeobecný názor, že přesunem nejrychlejší vrstvy osobní dopravy na 
segregované tratě se výrazně uvolní kapacita hlavních tratí pro dopravu regionální a nákladní. Z 
našeho pohledu tomu tak není. Byl by to pravdivý názor pouze v případě, že by nákladní doprava 
používala rychlosti podobné nejpomalejším vlakům osobní dopravy, tedy cca 60 km/h. 

• I po postavení RS zůstanou na konvenčních tratích vlaky rychlé určené pro rychlé spojení regionálních 
center (Praha – Kolín – Přelouč – Pardubice – Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová) a 
předpokládáme, že v půl hodinovém taktu. Toto bude doplněno vlaky osobními zastavujícími na všech 
zastávkách. Dnes se mluví s výjimkou blízkého okolí velkých měst o hodinovém taktu, obáváme se 
však, že na nátlak cestujících po zkvalitnění funkcí krajských IDS bude nutné přejít také na půl 
hodinový takt. 

• Na další straně je platný nákresný jízdní řád tratě 501 Praha – Libeň – Česká Třebová v úseku Velim –
Moravany. Pro ilustraci si všimněme vlaku 55323 Praha Uhříněves – Česká Třebová dopravce ČD 
Cargo, který je předjížděn ve Velimi, Záboří, Řečanech a Kostěnicích. Prakticky se dá říci, že než se 
stihne rozjet, již zase zastavuje. Přitom je veden nejvýkonnější řadou lokomotiv 363.5, má maximální
hmotnost 1600 tun a stanovenou rychlost 90 – 100 km/h. Celou trasu ujede za 4 hodiny 10 minut 
průměrnou rychlostí cca 40 km/h. Přitom je to druhý nejvíce prioritní vlak nákladní dopravy v ČR (po 
poště). Za stejný čas by šlo například dojet z Prahy Uhříněvsi do Bratislavy Nového Mesta při rychlosti 
120 km/h. 

Foto: Union_Pacific





NEx je rychlejší než R, trasy jsou pouze při hodinovém taktu R a Os. 



Jsou pro nákladní dopravu přínosem 
rychlá spojení?

• Určitě ANO. 
• Odčerpají nejrychlejší vlaky z konvenčních tratí
• Zastaví úvahy (alespoň doufáme) o zvyšování rychlosti nad 

160 km/h na konvenčních tratích. 
• Opravdu uvolní kapacitu a to výrazně. 
• Otázkou je, zda tu volnou kapacitu neobsadí přednostně

regionální osobní doprava. Pak na tom budeme ještě hůře, 
než dnes, protože dnes se tam kvůli rychlým vlakům prostě
nedostane.

• Uznáváme, že v blízkosti velkých měst je potřeba hustá
osobní doprava, vždy ale musí být zachována průjezdnost 
pro nákladní dopravu (byť sníženou rychlostí) i ve špičkách 
občanského dne (včetně výluk a mimořádností).

Foto: Helena Rozsypalová



Jak mají rychlá spojení vypadat?

• Ani v dlouhodobém horizontu nepředpokládáme 
překročení rychlosti 120 km/h. Časová úspora je 
minimální za cenu výrazného nárůstu spotřeby 
energie. Již při zvýšení rychlosti ze 100 na 120 
km/h odhadujeme nárůst spotřeby o 25 – 30%. 

• Kromě výjezdových úseků z měst by dle našeho 
názoru měly být RS stavěny co nejúsporněji 
pouze pro HS vozidla tříd 1 a 2. 

• Tedy s minimem umělých staveb, stoupáním až
35 promile, zabezpečením ETCS Level 3 bez 
kolejových obvodů a počítačů náprav. 

Foto: Ladislav Pešek



Jak upravit konvenční tratě v ČR pro 
budoucí rozsah nákladní dopravy?

• Zmodernizovat a zdvojkolejnit trať Velký Osek – Hradec Králové – Týniště – Choceň (odklonová trať
pro 1. koridor)

• Nezrušit původní trať Choceň – Bezpráví – Ústí nad Orlicí (odklonová trať pro 1. koridor)
• Zdvojkolejnit spojku Praha Hostivař – Malešice – Libeň včetně Libeňského přesmyku (do té doby 

zákaz pravidelné osobní dopravy)
• Zprovoznit spojku Praha Hostivař – Praha Krč. 
• V úseku Lysá nad Labem – Kolín navrhujeme čtyřkolejnou trať nebo dvě souběžné dvojkolejné. 
• V úseku Prosenice – Dětmarovice navrhujeme čtyřkolejnou trať. 
• Zmodernizovat trať Děčín Východ – Kolín včetně GSM-R a ETCS. 
• Postavit spojky Podivín /Hrušky – Lanžhot mimo uzel Břeclav.
• Zachovat samostatný průjezd pro nákladní vlaky uzlem Brno. 
• Ve sklonově náročných úsecích přednostně zrekonstruovat svršek (umožní zvýšit normativy 

hmotnosti až o 20%). 
• Dbát při rekonstrukcích na umožnění délky nákladních vlaků 750 metrů. 
• Umožnit na všech elektrifikovaných tratích rekuperaci a na tratích napájených systémem 3 kV = 

zvýšit výkony měníren. 

Foto: Tomáš Holub



Jak by měl vypadat vzorový terminál 
kombinované dopravy?

• Podle všech poznatků a zkušeností ze zahraničí byla v 
roce 2013 dokončena 1. etapa terminálu CETR 
společnosti METRANS v České Třebové. 

• Terminál má 6 překládacích kolejí se třemi jeřáby.
• Díky konfiguraci kolejiště žst. Česká Třebová má

jednotný příjezd vlaků ze všech směrů. 
• Je elektrifikován vyjma úseku pod jeřáby, vlakové

lokomotivy jsou schopné vlak přímo na terminál 
přivézt i odvézt. 

• Má velkou skladovací kapacitu (5000 TEU).
• Jeho kapacita je v první etapě 24 párů vlaků denně. 

Foto: METRANS a.s.



Foto: METRANS a.s.



Foto: Pavel Mikulecký



Foto: Milan Hrudka



Vozy pro kombinovanou dopravu



Další podněty pro zvýšení produktivity

• Aplikace, která poskytuje strojvedoucím potřebné
dokumenty přímo na jednotlivé tratě a pro 
potřebné vlaky, současně sleduje nástupy a 
konce strojvedoucích. 

• Každá lokomotiva má tiskárnu pro tisk vlakové
dokumentace.

• ETCS má využití nejenom pro zvýšení
bezpečnosti, ale i pro výrazné snížení spotřeby 
energie (strojvedoucí vidí, jak daleko má
„postaveno“ a může tomu přizpůsobit styl jízdy. 



Foto: autor



A co vlastně potřebujeme?

• Na závěr si neodpustím pár vět. 
• I kdybychom měli dokonalou infrastrukturu, i kdybychom měli dokonalá vozidla, 

tak přesto nemusíme uspět v konkurenci se silniční dopravou. 
• Je hodně důležité i na železnici připustit plný vliv trhu, snížit předpisové nároky 

(například zavést jednotnou řeč pro strojvůdce, již dnes dokážeme za jednu směnu 
navštívit čtyři země), sjednotit předpisy v rámci EU, zrušit licencování vleček a 
mnoho dalších „maličkostí“. 

• Nepomůže zvýšení silničního mýta a snížení poplatků za ŽDC. To prakticky jen 
zdraží dopravu jako takovou. Je toho potřeba více a více. 

• Například je nutné si uvědomit, že naprostá většina nákladní dopravy není kryta 
dlouhodobou smlouvou a bude hůře. Dlouhodobost plánování na železnici (třeba 
objednávání tras) opět zvyšuje nekonkurenceschopnost železnice. 

• Silniční doprava se chlubí průměrnou rychlostí 80 km/h v dálkové dopravě a 98% 
přesností. O tom si můžeme nechat jen zdát. 

• Dnešní doba je velice živá, viz. třeba elektronické aukce přeprav, na které pomalu 
uvažující železnice málokdy dosáhne. 

• Děkuji vám za pozornost Petr Šimral

Foto: Pavel Mikulecký


