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ČD Cargo odmítá
zavádějící článek

(čdc)

Zúčastnili jsme se
zasedání ministrů
V lotyšské metropoli Rize se 29.
a 30. dubna uskutečnilo 3. zasedání ministrů dopravy ASEM. Hlavním tématem setkání byl rozvoj
multimodální dopravní konektivity mezi Evropou a Asií. Jednání se
kromě ministrů dopravy nebo jejich zástupců zúčastnili také obchodní lídři, zástupci průmyslu
i akademické obce. Cílem schůze
bylo zhodnocení možností současného dopravního spojení mezi Evropou a Asií včetně identiﬁkace
překážek a slabin a samozřejmě
možností dalšího koordinovaného
rozvoje. Intermodální eurasijské
pozemní řetězce se v poslední
době intenzivně rozvíjejí a v době
globalizované výroby a elektronického obchodu, vyžadujícího včasné a přesné dodávky zboží a rychlý
přístup ke vzdáleným trhům, nabývají na stále větším významu.
ČD Cargo na zasedání reprezentoval předseda představenstva Ivan
Bednárik, který účastníky seznámil s nabídkou ČD Cargo v tomto
(čdc)
přepravním segmentu.

DOJEZDÍ. Dunění Catrů na Slezském Semmeringu přes Ramzovou brzy utichne a jesenické dřevo poputuje k odběratelům přes polské Głuchołazy.

FOTO MICHAL ROH ML.

Olomoucký kraj:

dřevo, obiloviny, ale i bílá technika
V dalším pokračování našeho seriálu zavítáme opět na Moravu, abychom
čtenářům přiblížili, čím se akciová společnost ČD Cargo zabývá a jaké služby
nabízí svým zákazníkům v Olomouckém kraji. Je to region úrodných polí,
stejně jako vysokých a lesnatých hor, což se jasně odráží ve skladbě nejvíce
přepravovaných komodit. V podhorských oblastech dominuje surové dřevo,
z lůna úrodné Hané zase proudí zemědělské plodiny. Portfolio přeprav
doplňuje zdejší průmysl. Nákladní vozy ČD Cargo jsou tak plněny i bílou
technikou, chemikáliemi, sporáky nebo výhybkami.

O

lomoucký kraj zaujímá plochu
5 159 km 2 a žije zde cca 640 tisíc
obyvatel. Největším městem je
samozřejmě Olomouc s více než 100 tisíci obyvateli, dalšími většími městy pak
Jeseník, Prostějov, Přerov nebo Šumperk.

Modernizace koridorů
pomohla rychlosti dopravy

Železniční síť Olomouckého kraje dosahuje délky 573 km. Z toho je 153 km dvoukolejných a 217 km elektrizovaných. Regionálně tratě mají cca dvacetiprocentní podíl, dalších 23 km regionálních tratí není ve správě Správy železniční dopravní cesty. Města Olomouc i nedaleký
Přerov jsou významnými železničními
křižovatkami. Ve druhém jmenovaném
místě se stýká 1. a 2. tranzitní koridor,
oba v nedávné době zmodernizované.
Přerov je také sídlem dispečerského pracoviště pro řízení provozu na hlavních
moravských tratích.
Právě zmiňovaná modernizace páteřních tratí umožnila zkrácení jízdních
dob, a tak je po ukončení rozsáhlých výluk konečně zákazníkům možné nabídnout kvalitnější služby a zapojení železnice do logistických řetězců. Příkladem
takového zapojení může být přeprava
cukrovinek z Olomouce do logistického
centra FM ČESKÁ ve Středoklukách nedaleko Prahy nebo přeprava minerálních
vod ze západu Čech do Olomouce a Prostějova. Za logisticky velice dobře zvládnuté lze považovat i vnitrostátní a exportní přepravy tzv. bílé techniky – výrobků
společnosti MORA MORAVIA z Hluboček-Mariánského Údolí. Jen v loňském
roce bylo takto přepraveno přes 300 železničních vozů.
Na zahraniční železniční síť je kraj
napojen pouze v jednom bodě – ve stanici Mikulovice, kde trať uváděná v jízdním řádu pod číslem 292 vstupuje na polské území a míří do přechodové stanice
Głuchołazy. Pravidelná nákladní doprava je tu sice v současné době zastavena,
ale již brzy by se zde měly vlaky ČD Cargo
znovu objevit. V souvislosti s výlukou úseku Bludov – Hanušovice – Lipová Lázně
dojde k přesměrování jednotlivých vo-

zových zásilek na peážní trať právě přes
Głuchołazy, odkud budou vlaky po úvrati pokračovat zpět na území České republiky do Jindřichova ve Slezsku a Krnova.

žeme zařadit Lipník nad Bečvou, Hlubočky-Mariánské Údolí, Zlaté Hory, Javorník
ve Slezsku, Bohuňovice nebo Domašov
nad Bystřicí. Manipulačními vlaky obsluhuje ČD Cargo i dopravny na soukromé Železnici Desná. Kulatina a vláknina
nakládaná v Koutech nad Desnou a Sobotíně odtud putuje k tuzemským i zahraničním odběratelům.
Oblast Rychlebských hor je ale zároveň významným nalezištěm nerostných surovin. O tom, co vše se zde dříve těžilo, svědčí pojmenování některých
obcí – Písečná, Uhelná, Vápenná nebo
Žulová. Ze zastávky Lipová Lázně jesky-

Dřevo, dřevo a zase dřevo

V Olomouckém kraji sídlí řada významných zákazníků ČD Cargo. Jaké komodity jsou v tomto kraji nakládány a vykládány? V hornaté oblasti Jeseníků a Rychlebských hor je to nejčastěji dřevo.
Mezi stanice s největší nakládkou mů-

Javorník ve Slezsku

Zlaté Hory

Kudy jezdí
nákladní vlaky v regionu

Šumperk

Nakládka za rok: cca 1,7 mil. tun zboží
Vykládka za rok: cca 1,4 mil. tun zboží

Zábřeh

Šternberk
Hlubočky-Mariánské údolí

OLOMOUC

Hranice na Moravě

Prostějov
Lobodice

Nezamyslice

ně odbočuje vlečka společnosti Omya
produkující mletý mramor, v Mikulovicích je do železničních vozů společností
REVLAN nakládána břidlice. K tradičním zákazníkům ČD Cargo patří i Vápenka Vitošov v Zábřehu na Moravě, firma Cembrit v Šumperku nebo cementárna v Hranicích na Moravě. V oblasti stavebnin je naším nezanedbatelným partnerem i akciová společnost ŽPSV, která
ze svého závodu v Doloplazech (stanice
Nezamyslice) odesílá betonové pražce na
infrastrukturní stavby po celé České republice. Zmínit se musíme také o přepravách písků z Lobodic ležících na trati z Kojetína do Tovačova. Ta je zajímavá mimo jiné tím, že je zde již dlouhá
léta pravidelně provozována pouze nákladní doprava.

Z Hané se vozí především
zemědělské komodity

Głuchołazy

Přerov
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Společnost ČD Cargo se ohrazuje
proti zavádějícímu článku „Státní
nákladní vlaky ČD Cargo prodělávají. Už i na uhlí“ otištěnému v deníku Mladá fronta DNES dne 13.
května 2015. Jeho autor vycházel
zřejmě z neoﬁciálních zdrojů
a takto získaná data navíc chybně
interpretoval. Text je zavádějící
a vážně poškozuje obchodní zájmy naší společnosti.
Odmítáme tvrzení deníku, že
přeprava zboží je v tomto roce
i navzdory růstu celého trhu ztrátová. Trh nákladní železniční dopravy loni rostl, a to zejména díky
segmentu automotive a kombinované přepravě. Naopak v prvním
čtvrtletí trh stagnuje, a to hned
z několika důvodů. Poklesla přeprava černého uhlí po železnici
v důsledku snížení těžby v OKD.
Po železnici se vozí také méně
hnědého uhlí, což je logický důsledek teplé zimy. Kvůli poklesu ceny
nafty v závěru roku 2014 klesl zájem o přepravu dřeva po železnici.
Zákazníci využívali v 1. kvartálu
levnější automobilové dopravy.
Nezanedbatelný vliv na meziroční
přepravní objemy má i ukrajinská
krize a sankce vůči Rusku. To vše
platí pro celý středoevropský trh,
nikoli jen pro ČD Cargo.
Naprostým nesmyslem je informace, že ČD Cargo prodělalo za
první tři měsíce 171 milionů korun. Firmě se naopak podařilo dosáhnout lepšího výsledku, než
předpokládal podnikatelský plán.
Firma loni získala zpět zakázku
pro Severní energetickou na dopravu uhlí do Chvaletic. Podle
MF DNES nabídnutá cena byla výrazně nižší než od soukromých
společností a může být pro ﬁrmu
ztrátová. Tvrzení, že ČD Cargo
zvítězilo v tendru s výrazně nižší
cenou, je nepravdivé. Rozdíl oproti druhé nejnižší nabídce byl
v řádu jednotek procent. Kdyby
měli ostatní účastníci tendru podezření, že se ČD Cargo nechovalo fér, nepochybně bychom nyní
čelili dotazům ÚOHS.
Není rovněž pravda, že si ﬁrma
musí pro přepravu uhlí do Chvaletic půjčovat vozy od jiných dopravců. Pronajaté vozy byly na
přepravy nasazeny pouze na krátký čas na začátku roku. Přepravu
od února realizujeme výhradně
s vlastními vagony. Tendenční je
i tvrzení, že ČD Cargo sice loni
zvýšilo zisk, ale že ve skutečnosti
šlo hlavně o účetní operace. Primárně šlo o masivní úspory v řádu
stovek milionů korun, jichž jsme
dosáhli díky restrukturalizaci.
Letos musí ﬁrma splatit miliardové dluhopisy, takže se dá očekávat, že si na jejich splacení opět
půjčí. Nejde o miliardové dluhopisy, ale o dluhopis v hodnotě jedné
miliardy korun. Zdánlivě nepatrný
rozdíl ve formulaci je pro obchodní
společnost a její věřitele zásadní.

V rovinaté a úrodné oblasti Hané se nakládají zemědělské plodiny, především
obilniny, olejnatá semena a také slad.
A možná letos dojde i k obnovení přeprav
cukrové řepy. Stanicemi s největší nakládkou obilovin jsou Šternberk, Přerov
a také Prostějov hlavní nádraží. Právě
v tomto segmentu podnikání se však
ČD Cargo potýká s konkurencí dalších
železničních dopravců. Významným partnerem ČD Cargo jsou Sladovny Soufflet
ČR nakládající slad na dvou místech Olomouckého kraje – v Litovli a Prostějově.
Haná, to však nejsou jen pole. Například
v Prostějově mají své sídlo dvě významné
firmy z oboru hutnictví a strojírenství –
Železárny-Annahütte a DT – Výhybkárna
a strojírna. Obě patří k významným zákazníkům ČD Cargo. V oblasti přeprav
chemických výrobků a kapalných paliv
patří k nejdůležitějším přepravy surovin
do firmy PRECHEZA v Přerově. Zanedbatelný není ani objem odvezených výrobků
této firmy – barviv, kyselin a jiných chemikálií. Všechno toto chemické zboží dokáže ČD Cargo spolehlivě přepravit do cíle. Ve výčtu nesmíme zapomenout ani na
vykládku hnědého uhlí určeného zejména pro maloodběratele, které představuMICHAL ROH
je asi 17 procent objemu.

