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Profil společnosti

Akciová společnost ČD Cargo je největším českým
železničním dopravcem a patří rovněž
k nejvýznamnějším hráčům na evropském
železničním trhu.

ČD Cargo je držitelem licence k provozování nákladní drážní dopravy v České
republice, v Rakousku a v Německu a prostřednictvím společností s kapitálovou
účastí i v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.
ČD Cargo v číslech (2019):
Přeprava zboží:
Evidenční počet vozů:
Počet lokomotiv:
Počet obsluhovaných tarifních bodů:
Počet obsluhovaných vleček:
Počet zaměstnanců:

64 mil. tun
21 000
800
949
969
6 900

ČD Cargo vlastní podíl v celkem 13 společnostech, včetně zahraničních. Podíl ve
dvou terminálech (Brno, Lovosice) je klíčový pro nabídku služeb v oblasti
kombinované dopravy. 100% podíl ve společnosti ČD Cargo Logistics umožňuje
zákazníkům nabízet skutečně komplexní služby.

Portfolio služeb
Dokážeme přepravit téměř vše
•
•
•
•
•
•
•
•

Železo a strojírenské výrobky
Pevná paliva (hnědé a černé uhlí, koks)
Stavebniny
Chemické výrobky a kapalná paliva
Dřevo a papírenské výrobky
Kombinovaná doprava (kontejnery, výměnné nástavby, automobilové návěsy)
Automotive
Ostatní komodity, včetně mimořádných, vojenských a dalších speciálních
zásilek

Našim zákazníkům nabízíme logistická řešení na míru, včetně zajištění
přepravy v zahraničí. Využít je možné i síť mezinárodních produktových vlaků.
Spolehlivě zajistíme přepravy i do/z Číny.
Jsme lídrem v používání moderní technologie Innofreight pro přepravy nejen
hromadných substrátů, ale i dřevní štěpky nebo hutních produktů.
Jako jediný dopravce v České republice nabízíme přepravu zboží nejen v ucelených
vlacích, ale i formou jednotlivých vozových zásilek, které jsou vhodnou alternativou k přepravě po silnici.

Další nabízené služby
•
•
•
•
•
•
•

Logistické služby
Vlečkové služby
Celní služby
Mimořádné zásilky
Bezpečnostní poradci
Pronájem vozů
Opravy vozidel

ČD Cargo v zahraničí
ČD Cargo Niederlassung Wien
Pobočka provozuje železniční nákladní dopravu na území
Rakouska, kde nabízí zajištění přepravy zboží v ucelených
vlacích, a to samozřejmě i v tranzitu přes Rakousko
z Maďarska nebo Slovenska do Německa, i opačným směrem.
Přepravujeme dřevo, uhlí, obilí, ale také chemické produkty,
automobily nebo železný šrot. Naše lokomotivy pravidelně
zajíždějí do rakousko-italské pohraniční stanice Tarvisio.

CD Cargo Poland
Dceřiná společnost zajišťuje dopravu zboží nejen pro
mateřské ČD Cargo, ale i pro řadu dalších polských
zákazníků. CD Cargo Poland spolehlivě převáží nejen uhlí,
ale i železnou rudu, hutní polotovary nebo kontejnery.
Smlouvy s dopravci umožňují zajíždění našich lokomotiv
s vlaky do pohraničních přechodových stanic v Rusku
(Kaliningrad), Bělorusku a Litvě.

CD Cargo Germany
Společnost se intenzivně věnuje obchodní činnosti především
v západní Evropě a svoje služby nabízí také prostřednictvím
dceřiné společnosti CD – Generalvertretung Wien GmbH.
Svoje aktivity zaměřuje zejména na přepravy automobilů
po železnici. Jejím prostřednictvím jsou obsluhovány všechny
významné automobilky a také vlastníci soukromých vozů
na přepravy automobilů.

CD Cargo Slovakia
Společnost CD Cargo Slovakia spedičně zajistí přepravu
zboží v ucelených vlacích i formou jednotlivých vozových
zásilek nejen po Slovensku, ale i v dalších zemích –
– Maďarsku, Rumunsku apod. Úspěšně se podílí například
na realizaci přeprav pohonných hmot, cukrové řepy apod.
Při své činnosti spolupracuje se všemi významnými dopravci
daného regionu.

MalaTrain
Spojení Česká republika – Brest a zpět
Přepravní podmínky:
• doba přepravy do/z Małaszewicz
24 hodin
• možnost přepravy z/do Ruska,
Běloruska, Pobaltí, Kazachstánu
a dalších zemí
• určené pro kontejnery i konvenční
zásilky, včetně nebezpečného
zboží RID

Úspěšně realizované přepravy:
• dovoz bílého fosforu z Kazachstánu
do České republiky a Německa
• vývoz rozložených automobilů
v kontejnerech z České republiky
do Ruska a Kazchstánu
• dovoz rašeliny z Běloruska
do České republiky
• vývoz sladu z České republiky
do Kazachstánu

Nová Hedvábná stezka
Výhody přeprav na nové Hedvábné
stezce:
• třetinová doba přepravy oproti
námořní dopravě (14 dní)
• nižší náklady oproti letecké dopravě
• pravidelnost spojení
• přepravy v režimu „DOOR to DOOR“
• sledování zásilek po celou dobu
přepravy
• celní záruky a celní odbavení, případně
pojištění zásilek

Dceřiná společnost ČD Cargo Logistics,
a.s., se v rámci projektu „One Belt One
Road“ zapojila do expresních přeprav
kusových zásilek a celých kontejnerů
z/do do Číny po železnici.
Již přes pět let spolupracuje s mnoha
operátory a agenty v Číně na zajišťování
přeprav.

Technologie Innofreight
Zaměřujeme se na intermodalitu. Budoucnost železniční nákladní dopravy vidíme
v oddělování ložného prostoru od pojezdu vozů (kombinace univerzálního
plošinového železničního vozu s dlouhou životností a snadno vyměnitelných
nástaveb vhodných pro různé zboží). Již 15 let spolupracujeme s firmou
Innofreight, jejíž technologii využíváme především pro přepravy:
•
•
•
•
•
•

dřevní štěpky do papíren a tepláren
uhlí do elektráren a tepláren
odsiřovacích vápenců do elektráren
hutních polotovarů a výrobků
dřeva do papíren s využitím nástaveb GigaWood
odpadních zemin na místo uložení

V našem vozovém parku máme již více než 400 tzv. InnoWaggonů.

Přepravní bilance 2019
11,9 mil. tun
Železné rudy, hutních polotovarů
a výrobků, železného šrotu a strojů

4,4 mil. tun
Surového dřeva, řeziva, dřevní štěpky
a papírenských výrobků

9,9 mil. tun
Hnědého uhlí

1,4 mil. tun
Obilí, cukrové řepy, sladu, nápojů
a dalších potravinářských výrobků

6 mil. tun
Černého uhlí a koksu
4,5 mil. tun
Vápence, cementu, štěrku a dalších
nerostných surovin a stavebních
materiálů
4,5 mil. tun
Pohonných hmot, chemických látek
a hnojiv

884 tis. tun
Poštovních a vojenských zásilek,
skla a ostatního zboží
293 tisíc
Železničních vozů s kontejnery,
výměnnými nástavbami a silničními
návěsy
91 tisíc
Železničních vozů
s osobními automobily

Přepravní výkony ČD Cargo

Dovoz - vývoz v roce 2019 vč. přístavů

ČD Cargo, a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 281 96 678 DIČ: CZ281 96 678
www.cdcargo.cz
Kontakty
www.cdcargo.cz/kontakty
Zákaznická infolinka
+420 972 242 255
e-mail: info@cdcargo.cz
pondělí – pátek
8.00 - 16.00 hod.
ČD Cargo Logistics, a. s.
Opletalova 1284/37
110 00 Praha 1
+420 607 041 816
e-mail: christiana.zapalkova@cdlogistics.cz

Zahraniční zastoupení
ČD Cargo Niederlassung Wien
Perchtoldsdorfer Strasse 21
1230 Wien
+43 1 532 479 011
e-mail: wien@cdcargo.at
CD Cargo Germany GmbH
Niddastrasse 98 - 102
D-60329 FRANKFURT/Main
+49 692 722 9711
e-mail: frankfurt@cdcargo.de
CD Cargo Slovakia, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
+421 948 550 800
e-mail: bratislava@cdcargo.sk

CD Cargo Poland Spółka z o.o.
Grzybowska 4 lok.3
00-131 Warszawa
+48 223 803 390
e-mail: warszawa@cdcargo.pl
Grabowa 2
40-172 Katowice
+48 327 937 421
e-mail: katowice@cdcargo.pl

