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DB Schenker nasazuje road train na další tuzemskou 
linku 
 
(Praha 9. května 2019) Logistická společnost DB Schenker se rozhodla 
rozšířit využití silničních vlaků, tzv. road trainů. Již pátým rokem je 
úspěšně využívá na trase Praha – Brno, nově bude road train jezdit 
také jako denní spojení na lince mezi Rudnou u Prahy a Libercem. 
Souprava ulehčí vytížené trase protínající Mladou Boleslav a zároveň 
bude mít příznivý vliv za životní prostředí díky ušetřeným emisím CO2. 
 
Ačkoliv jsou velkokapacitní soupravy běžné zejména pro australské nebo 
americké silnice, své místo si najdou i na českých dálnicích. Linka z Rudné 
do Liberce je už druhá, na kterou DB Schenker nasadila road train – už od 
května 2014 jezdí podobná souprava mezi centrálním překladištěm 
v Rudné u Prahy a Brnem. 
 
Silniční vlak je včetně tahače dlouhý 25,25 m a skládá se z 13,6 m 
dlouhého box traileru a 7,7 m dlouhého double deck přívěsu. Protože je 
delší o 3,5 m než je v Česku maximálně povolená délka 22 m, jeho provoz 
vyžaduje povolení od Ministerstva dopravy a Policie České republiky. 
Povolení se vydává na dobu 3 měsíců, přičemž úřady prověřují, zda trasa 
vede po dálnicích, vzdálenost skladu musí být kratší než 10 kilometrů a 
trasa nesmí křižovat železniční trať. 
 
Nejen kvůli dodatečnému přívěsu, ale také díky speciálním dvojitým 
podlahám má silniční vlak několikanásobně větší přepravní kapacitu než 
běžný kamion. Silniční vlak uveze najednou celkem 106 palet oproti běžně 
používaným návěsům, které jich uvezou pouze 68. To znamená, že už dvě 
tyto soupravy odvezou více zboží než tři kamiony, které jezdily dříve. 
 
„Díky road trainu nemusíme na lince z Prahy do Liberce vypravovat tolik 
standardních kamionů, což ve finále znamená až pětinu ušetřených emisí,“ 
říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker. Kromě ekologie 
hrála v rozhodnutí o nasazení silničních vlaků také efektivita přepravy na 
lince, která díky mladoboleslavské automobilce z logistického hlediska 
dlouhodobě patří k nejvytíženějším úsekům v zemi. 
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Profil DB Schenker  
 
DB Schenker je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných 
logistických řešení a globálních spedičních služeb. Zajišťuje mezinárodní výměnu 
zboží formou silniční, železniční, letecké a námořní přepravy. Je specialistou na 
řízení dodavatelského řetězce a poskytování komplexních logistických řešení - od 
přeprav, skladování a distribuce až po řízení toku informací. Kromě inovačních 
řešení nabízí komfort komplexních služeb, individuální přístup, vysokou 
profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Disponuje širokým technickým, 
technologickým i kapitálovým zázemí. 
 
Celosvětová síť DB Schenker zahrnuje 130 zemí, kde zaměstnává přes 91 tisíc 
spolupracovníků. Na každém kontinentu jsou pobočky DB Schenker klíčem  
k těsné blízkosti k zákazníkům a umožňují organizovat přepravu zboží po celém 
světě. DB Schenker je součástí německého koncernu Deutsche Bahn, divize 
logistiky.  
 
V České republice má DB Schenker prostřednictvím Schenker spol. s r. o. silné 
zastoupení – 1800 kvalifikovaných spolupracovníků na 22 pracovištích po celé 
České republice. Díky tomu dokáže být svým zákazníkům a obchodním partnerům 
co nejblíže a pružně reagovat na jejich požadavky. Při poskytování služeb 
společnost dbá na ochranu životního prostředí a zdrojů. Rovněž přebírá aktivní roli 
při utváření sociálního a ekonomického prostředí a snaží se přinášet užitek nad 
rámec společnosti.  
DB Schenker patří podle žebříčku Czech Top100 mezi 250 nejvýznamnějších firem 
v České republice. 

 


