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6. května 2021 

Z Brna do Turecka. Rakouská ÖBB 

Cargo Group propojila Česko 

s Maďarskem a Tureckem 

Nové železniční propojení Brna s Budapeští a tureckým Köseköy zajistí 

stabilní transport zboží mezi Českem, Maďarskem a Tureckem. Nákladní vlaky 

tak všechna tři města propojí dvěma spoji týdně, a to od 5. května 2021.  

Rakouská ÖBB Cargo Group rozšířila svou intermodální síť o spojení Budapešti 

s Brnem a zároveň zdvojnásobila stávající železniční spoj mezi Budapeští a 

tureckým Köseköy. Dvakrát týdně tak bude moct být transportováno zboží přímo 

z Turecka do Maďarska a poté dále do Česka. Obě spojení jsou integrována do 

takzvané TransNET RCG, a umožňují tak přepravu zboží do všech cílových 

destinací sítě RCG. Díky novému dopravnímu napojení je možné zboží dále 

transportovat z Brna do severní a severovýchodní Evropy a z tureckého Köseköy až 

do Asie. Využít lze i budapešťské napojení na Novou hedvábnou stezku.  

Nové spojení Brna s Budapeští bude nejen efektivnější, ale i ekologičtější variantou 

dopravního řešení mezi Maďarskem a Českou republikou v rámci přepravy 

kontinentálního a námořního zboží. Kontejnerové překladiště Brno navíc linka spojí 

s budapešťským terminálem BILK během pouhých dvanácti hodin. Díky přímému 

napojení na největší terminál skupiny ÖBB Rail Cargo Group v Budapešti nabízí 

RCG nejen komplexní terminálové služby, ale také napojení na přístav Koper 

prostřednictvím RCG TransNET, s nímž je rychlé, spolehlivé a levné spojení mezi 

jadranským přístavem a Českou republikou i sousedním Slovenskem zaručeno. 

 

Stávající linku mezi Budapeští a Köseköy rakouská ÖBB Cargo Group zdvojnásobila 

na dva spoje týdně a propojila tak asijskou část Turecka s Evropou tunelem 

Marmaray.  Podle rakouského přepravce se nabízí i napojení na Anatolii a střední 

Asii, popř. Čínu. Následovat pak bude napojení i dalších západoevropských center 

a propojení všech částí v rámci RCG. Dalšími kroky je podle přepravce i partnerství 

s Pasifik Eurasia, provozovatelem turecké státní železnice TCDD operujícím v 

terminálu Köseköy, který je důležitým článkem pro posílení dopravy z a do Turecka 

směrem do tzv. Států SNS a Číny. 

http://www.eurocommpr.cz/


 
 

6. května 2021  2/2 

Foto: © ÖBB, Peschl 

 

 

Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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