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Seznam zkratek
DB – N mecké dráhy
Fret GV – Fret à Grande Vitesse (vysokorychlostní vlak pro p epravu nákladu)
LGV – Ligne à Grande Vitesse (vysokorychlostní tra - pouze ve Francii)
MGV – Messageries à Grande Vitesse (vlak pro vysokorychlostní p epravu pošty)
PSE – Paris Sud-Est (v tomto p ípad typ jednotky TGV, provozovaný od r. 1981 na trati Paris – Lyon)
SNCF – Société nationale des chemins de fer français (francouzský národní železni ní dopravce)
TGV – Train à Grande Vitesse (francouzský vysokorychlostní vlak)
TK – temeno kolejnice
TVM – francouzský liniový vlakový zabezpe ova
VRT – vysokorychlostní tra (obecn )

Úvod
P estože vysokorychlostní vlaky byly a jsou od po átku zam eny na vysokorychlostní
p epravu cestujících, bylo po ítáno i s možným využitím tohoto systému pro p epravu pošty a
jiných lehkých zásilek. V podstat jediným limitujícím faktorem byla nápravová hmotnost, která
nesm la p ekro it 17 t.

T G V LaPoste – 80. a 90. léta
Pr kopníkem p epravy pošty prost ednictvím vysokorychlostní železnice byla francouzská
poštovní správa, dnes známá pod názvem LaPoste. Po spušt ní provozu vysokorychlostních vlak
na první trati mezi Pa íží a Lyonem velice záhy zjistila, že jízdní doby vlak TGV mohou být
ekonomickým dopl kem její dopravní sít , která beztak byla závislá na více druzích dopravy.
Výsledkem jejího snažení bylo ujednání, podle kterého francouzská pošta bude financovat nákup
dvou a p l vysokorychlostní jednotky, uzp sobených pro p epravu poštovních zásilek, a spojovací
trat nového p epravního uzlu s VRT poblíž m sta Mâcon. D vod pro po ízení necelého po tu
vlak je z ejmý. Zatímco dva vlaky jsou v provozu, na zbylé polovin soupravy je provád na
periodická údržba.

TGV LaPoste na trati poblíž m sta Chevry

Provoz TGV zapo al 1.10.1984 jako nahrazení no ního leteckého kurzu, zajiš ovaného do
té doby letouny typu Transall-160, ímž vzrostla zárove i nosnost ze 14,5 t u letadla na 88 t
v p ípad vlaku. Zpo átku jezdil jeden denní a jeden no ní pár vysokorychlostních vlakových spoj
mezi Pa íží a Lyonem. V Pa íži bylo poštovní p ekladišt Paris-Charolais situováno do blízkosti
Gare-deLyon, v Lyonu potom poštovní nádraží Lyon-Montrochet poblíž osobního nádraží LyonPerrache. No ní spoje zastavovaly v nácestné stanici Mâcon, kde byla provád na p ekládka zásilek

mezi železni ní a silni ní dopravou. Tyto vlaky byly sou ástí komplexní obslužné sít francouzské
pošty, zajiš ujících obsluhu jihovýchodní ásti Francie, která sestávala z více mód dopravy: TGV,
klasické poštovní vlaky, silni ní vozidla a letadla. Tato provozní koncepce byla využívána celých
deset let až do listopadu 1994, kdy byla p epracována.

Protože dosavadní zp sob t íd ní poštovních zásilek ve vlaku (tzv. poštovní ambulance) byl
z hlediska nákladového již neudržitelný, rozhodla se francouzská pošta svoji strategii v tomto
regionu p ehodnotit a t íd ní poštovních zásilek automatizovat a centralizovat do sb rných
p epravních uzl . Zárove umožnila nov otev ená LGV „Rhône-Alpes“, spojující Lyon s Valence
a obcházející Lyon z východu, kratší jízdní doby z Pa íže do míst, ležících jižn od Valence. Proto
bylo rozhodnuto o výstavb t ídícího uzlu poblíž m sta Cavaillon (cca 120 km jižn od Valence a
65 km severozápadn od Marseille – vzdušnou arou). Toto místo bylo vybráno zejm. s ohledem na
blízkost dálnice A7 jakož i na p ítomnost objízdné trat SNCF Avignon – Miramas. P eprava
zásilek, ur ených pro Pa íž se tedy d la ve dnes již pom rn obvyklém schématu: ze spádové
oblasti jsou zásilky svezeny pomocí silni ní dopravy, následn p eloženy do jednoho ze dvou
denních spoj TGV a p evezeny do Pa íže. Další dva páry spoj obsluhovaly d íve nácestnou, dnes
kone nou stanici Mâcon. V principu mají vlaky TGV LaPoste stejnou rychlost jako jednotky, z
nichž byly odvozeny (TGV PSE), nicmén vzhledem k no ní údržb vysokorychlostních tratí musí
být v no ních hodinách jejich jízdní doby pon kud prodlouženy.
Protože již nebylo možné takovýto provoz zvládnout pouze se dv ma a p l jednotkami, bylo
rozhodnuto o po ízení t etí jednotky, která následn vznikla p estavbou starší jednotky TGV PSE .
38 v dílnách Bischheim.
Vzhledem k provozu poštovních TGV na LGV „Rhône-Alpen“ jsou tyto jednotky vybaveny
vlakovým zabezpe ova em TVM 430. Z d vodu údržby jsou jednotky inventarizovány po
p ljednotkách. Spojování a rozpojování jednotek, jakož i zám na jednotlivých p ljednotek je
možná pouze v depu Paris-Villeneuve. P ljednotka samotná pojízdná není. Do provozu jsou
nasazovány pouze soupravy s p vodním složením, tedy se dv ma hlavovými vozy na obou koncích
a osmi vozy vloženými.

TGV LaPoste – Neobvyklý pohled na p ljednotku,

TGV LaPoste – P ekládka v nácestné stanici Mâcon

odstavenou v depu Paris - Villeneuve

Typ jednotky

TGV LaPoste

Nejvyšší rychlost

270 km/h

Výrobce

Alstom (Francie)

Jmenovitý výkon

6 444 / 3 100 kW1

Rok výroby

1981, 1984

Napájecí systém

25 kV / 50 Hz, 1,5 kV ss

Po et jednotek

2,5 (p t p ljednotek)

Složení

1 hnací v z + 4 vlož. vozy

Nerealizované projekty – 90. léta
!"
Pon kud ojedin lou myšlenkou, vzniklou na konci 90. let minulého století, byla sí
vysokorychlostních vlak pro p epravu náklad , vedených nikoliv ucelenou vysokorychlostní
jednotkou, nýbrž soupravou jednotlivých nákladních voz , vedených lokomotivou. Nejvyšší
dosahovaná rychlost t chto vlak m la být 200 km/h. Up ednostn ní tohoto typu soupravy
spo ívalo zejm. v nižších provozních nákladech oproti vysokorychlostním soupravám TGV. Tato
koncepce m la i své nevýhody, jednou z nich byla pouze možnost pouze áste ného naložení
nákladních voz , vzhledem k nutnosti dodržet nápravovou hmotnost 17 t, druhou byla i relativn
nízká rychlost, omezující jejich p ípadný provoz na VRT v denních hodinách.

# "
Na konci roku 2006 vznikla spole nost Fret GV jako spole ný podnik SNCF a LaPoste.
Jejich spole ným cílem bylo pon kud rozší it tehdejší vozební ramena skromné flotily poštovních
souprav TGV LaPoste, které do té doby p epravovaly denn cca 200 až 300 tis. poštovních zásilek
mezi t emi výše zmín nými m sty. D vodem pro takovýto bezpochyby riskantní krok byly krom
masivní výstavby nových VRT také zvyšující se ceny ropy, což ovliv uje zejména silni ní a
1

hodnoty postupn pro provoz na st ídavém a na stejnosm rném systému

leteckou dopravu a v neposlední ad také hlukové limity, omezující no ní lety na území Francie.
Nahrazení alespo n kterých leteckých kurz kurzy železni ními bylo tedy velice naléhavé.
Krom posílení obsluhy Lyonu a Marseille se zárove za aly objevovat úvahy o nových
destinacích: Bordeaux, Rennes, p ípadn Toulouse, jako další místa byla vybrána Lille i
Strasbourg. Pr zkum trhu pro p ípadnou expanzi m l být testován prost ednictvím prodeje volných
míst v sou asných soupravách na sou asných trasách t etím osobám. Ve vzdálen jší budoucnosti
m ly vysokorychlostní soupravy zamí it i do zahrani í: do N mecka, Belgie, Nizozemska a Velké
Británie. Tato expanze by p irozen znamenala pot ebu nových vysokorychlostních vozidel.
V zásad tehdy existovaly dv cesty pro ešení tohoto problému: první spo ívala v obvyklém
nákupu nových jednopodlažních souprav, ur ených p ímo z výroby pro p epravu nákladu, druhou
možností byla rekonstrukce dožívajících a po dodávkách TGV Duplex p ebyte ných souprav TGV
PSE. Tento projekt se záhy prom nil v záležitost globálního charakteru, viz dále.

Fret GV – Model nové vysokorychlostní jednotky

Projekt EuroCarex – 21. století
# $ %&# '

(

Postupem doby myšlenka vysokorychlostních p eprav nákladu nevzala zasvé, nýbrž se
naopak prom nila ze spíše národního projektu francouzských drah a pošty v projekt mezinárodní.
Ten obdržel jméno EuroCarex (EURO CArgo Rail Expres) a jeho zakladateli jsou francouzská
pošta (LaPoste), francouzský nákladní letecký dopravce Air France KLM Cargo a n kolik dalších
subjekt . Jeho st žejní myšlenka z stala stejná, nicmén postupným vývojem ve spole nosti
nabraly na významu dv zásadní záležitosti. První z nich je rostoucí význam transkontinentálních
leteckých p eprav, na kterou musí nov vznikající projekt reagovat výstavbou p ekladiš v blízkosti
nejvýznamn jších mezinárodních letiš . Druhou z nich je posilování pozice soukromých
zasilatelských spole ností, které sice doposud železni ní dopravu úsp šn ignorovaly, nicmén se
nyní - vzhledem k rostoucím náklad m na provoz všech dopravních prost edk - za aly o tento

druh p eprav aktivn zajímat. P íkladem je spole nost FedEx, která je mj. i jedním ze zakládajících
len projektu.

)
V první vln , která by se odehrála v b eznu roku 2012, by byla novými spoji obsloužena
vybraná západoevropská m sta, p i emž by se za alo p irozen s destinacemi, které již poštovními
rychlovlaky obslouženy jsou (Pa íž, Lyon, dále Lille, Amsterdam, Londýn a Liége), druhá vlna by
zahrnovala zbylá francouzská m sta v tšího významu (Bordeaux, Marseille, Strasbourg) a
Frankfurt. Zatím pouze výhledov se uvažuje o obsluze m st na Apeninském a Pyrenejském
poloostrov (Madrid, Milano, Barcelona) a Berlína.
Znovu je nutno zd raznit, že se nová p ekladišt vybudují v t sné blízkosti letiš (Pa íž –
letišt Roissy-Charles-de-Gaulle, Lyon – letišt Saint-Exupéry, Lille – Lesquin), ímž bude
zajišt na bezproblémová p ekládka vysokorychlostní vlak – letadlo. Investi ní náklady na
infrastrukturu se p edpokládají okolo € 300 mil., p i emž p ibližn polovinu by mohl uhradit
ve ejný sektor. Zárove byly z ízeny zvláš pro každé p ekladišt , spadající do první vlny, místní
organizace, které chod projektu v tomto ohledu zabezpe ují.

EuroCarex – Mapka p edpokládané sít vysokorychlostních vlak
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Úsp ch tohoto projektu do zna né míry ovliv uje návrh dispozice jednotky, kterou dostala
na starosti spole nost patrn nejerudovan jší – francouzský Alstom. Optimální návrh vychází
z osv d eného konceptu TGV Duplex, který je pro p epravu nákladu pat i n upraven. Celá
jednotka by m la sestávat z devíti vložených voz a dvou t ísystémových hnacích voz . Vložené
vozy s Jakobsovými podvozky pojmou ve své „nízkopodlažní“ mezipodvozkové ásti, jejíž výška

nad TK iní 800 mm, až ty i letecké kontejnery AMJ o rozm rech 2400x2400x3200mm (každý
nosnost 4 t), p i emž nad podvozky zbyde místo pro další menší kontejner typu VRAC nebo AKE
(nosnost celkem 1 t). Zna ná pozornost je v nována rozm r m dve í (výška 2,5 až 3 m a ší ka 3 m
až 6 m). P vodní návrh po ítal i s výškou podlahy nad TK vyšší, než 800 mm, nicmén p es vyšší
po et p epravovaných kontejner (až p t kus typu AMJ) by v tomto p ípad byla omezena výška
kontejner na 2,5 m, pro ež bylo od této varianty upušt no.
Zatímco pro provoz do všech francouzských m st patrn nebude problém danou jednotku
vyrobit, pro obsluhu Nizozemska, Belgie a Velké Británie budou muset být vyvinuty dodate n a
jejich dodávka se plánuje nejd íve za rok od spušt ní projektu.

EuroCarex – Návrh nové jednotky od Alstomu
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P es optimistická vyjád ení manažer projektu musí ovšem myšlenka spojení hlavních m st
N mecka a Francie vzít za své p i pohledu na sou asný stav železni ní infrastruktury v SRN.
N mecku totiž chybí na této trase souvislá VRT, která by zlepšila sou asný stav, kdy trvá cesta
z Pa íže do Berlína necelých dev t hodin.
N meckým výkonným orgán m navíc chybí pot ebná dávka nadšení; p ed asem prohlásila
mluv í nákladní divize DB Railion, že na základ jistých pr zkum by tato zm na nep inesla
kone ným spot ebitel m žádnou p idanou hodnotu. Navíc pro DB je p eprava pošty (nebo
podobného druhu zboží) pouze okrajovou záležitostí. Nákladní divize n meckých drah „žije“ zejm.
z p eprav t žkotonážních komodit, nap . hutních výrobk , p i emž její p epravní výkony jsou na
velice dobré hodnot 100 mld. tkm / rok a každým rokem stoupají. Oproti tomu nákladní železni ní
doprava ve Francii výrazn zaostává, její p epravní výkony tvo í sotva polovinu t ch n meckých.
Není divu, že pro francouzské dráhy je nový projekt velice d ležitý.
V sou asné dob snad našt stí není nutno ekat na (ne) iny n kdy pon kud zkostnat lých
polostátních firem, nebo již zmín né soukromé subjekty jako FedEx i UPS by mohly považovat,
vzhledem ke stále se zhoršující situaci v silni ní doprav – zejm. myšleno kongesce, zlepšení
železni ní infrastruktury na n mecké stran jako jednu z priorit pro sv j rozvoj.

Sou asnost
Výraznou ranou pro trh nákladní dopravy byla celosv tová ekonomická krize, která
vyvrcholila v roce 2009. Byla jí postižena i francouzská LaPoste, která byla následn nucena
pon kud optimalizovat své obchodní aktivity. Vzhledem k o ekávanému poklesu p epravy zásilek
o 7 % bylo rozhodnuto o snížení plateb za užívání vysokorychlostních vlak o 25 %, ímž byly
zredukovány i po ty spoj za den z p vodních osmi na šest.
Otázkou je, zda-li není ekonomickou recesí ohrožen i samotný projekt EuroCarex. Podle
posledních zpráv z roku 2010 se zú ast uje mezinárodních železni ních veletrh a pravd podobn
dále pracuje na projektech p ekladiš i nových vozidel.

Záv r
Realizace žádného projektu není bez rizika. V tomto p ípad je nutno zvážit nejen p ínosy a
hrozby ekonomické, ale i ekologické. V porovnání s ostatními druhy dopravy je totiž železni ní
doprava p i dostate ném vytížení nejvíce šetrná k životnímu prost edí; p i stejném p epravním
výkonu iní emise oxid uhlíku ze železni ní dopravy cca 2 % z emisí, vyvolaných dopravou
leteckou. Bylo by škoda, této vlastnosti železni ní dopravy nevyužít.
Nicmén zájem soukromých subjekt o tento projekt sv d í o tom, že vysokorychlostní p eprava
pošty má na trhu železni ní dopravy i v budoucnu své ekonomicky i ekologicky opodstatn né
místo.
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