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Spółka akcyjna ČD Cargo jest nie tylko największym
czeskim przewoźnikiem kolejowym, lecz z rocznym
wolumenem przewozów towaru około 65 mln. ton
należy do najbardziej znaczących graczy na europejskim
rynku kolejowym.
Oferujemy przewozy szerokiej gamy towarów, od
surowców aż po produkty o wysokiej wartości dodanej,
przewozy kontenerów, przesyłek nadzwyczajnych,
a także przesyłek towarów niebezpiecznych. Potrafimy
przewieźć niemal wszystko. Jako jedyny przewoźnik
w Republice Czeskiej oferujemy przewozy towarów nie
tylko w składach całopociągowych, lecz także w formie
pojedynczych przesyłek wagonowych, które są właściwą
alternatywą dla przewozów drogowych.
ČD Cargo podsiada udziały łącznie w 13 spółkach, w tym
w zagranicznych. Udziały w dwóch terminalach (Brno,
Lovosice) są kluczowe dla oferty usług w branży
transportu łączonego.

Portfolio usług
Przewozy towarów
•
•
•
•
•
•

Żelazo oraz produkty przemysłu maszynowego
Paliwa stałe (węgiel brunatny i kamienny, koks)
Materiały budowlane
Produkty chemiczne oraz paliwa ciekłe
Drewno oraz produkty papiernicze
Transport łączony
(kontenery, nadbudowy wymienne, naczepy samochodowe)
• Przemysł samochodowy
• Inne usługi
Naszym klientom oferujemy rozwiązania logistyczne na miarę, włącznie z zapewnieniem przewozu za granicą. Skorzystać można także z sieci międzynarodowych
pociągów produktowych. Zapewniamy również niezawodne przewozy do/z Chin.
Jesteśmy liderem stosowania nowoczesnej technologii Innofreight do przewozów nie tylko ładunków masowych, lecz także zrębków lub wyrobów hutniczych.

Inne usługi
•
•
•
•
•
•
•

Usługi logistyczne
Usługi bocznicowe
Usługi celne
Przesyłki nadzwyczajne
Doradcy ds. bezpieczeństwa
Wynajem wagonów
Naprawy pojazdów

Bilans przewozów grudzień 2007 - 2017

149,2 mln. ton
Rudy żelaza, półproduktów hutniczych
i produktów, złomu żelaznego oraz
maszyn
122,4 mln. ton
Węgla brunatnego
83,6 mln. ton
Węgla kamiennego i koksu
53,5 mln. ton
Wapnia, cementu, żwiru i innych
surowców mineralnych oraz materiałów
budowlanych
51,8 mln. ton
Paliw, substancji chemicznych
i nawozów

43,7 mln. ton
Drewna surowego, tarcicy, zrębków
oraz wyrobów papierniczych
10,4 mln. ton
Zbóż, buraków cukrowych, słodu,
napojów i innych produktów
spożywczych
7,9 mln. ton
Przesyłek pocztowych i wojskowych,
szkła oraz innych towarów
3,2 mln.
Wagonów z kontenerami, wymiennymi
nadbudowami oraz naczepami
samochodowymi
900 tysięcy
Wagonów z samochodami osobowymi
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ČD Cargo, a. s.
Jankovcova 1569/2c,
170 00 Praha 7 – Holešovice
REGON: 28196678 NIP: CZ28196678
www.cdcargo.cz
Kontakty
www.cdcargo.cz/kontakty
Infolinia dla klientów
+420 972 242 255
e-mail: info@cdcargo.cz
poniedziałek – piątek
godz. 8.00 - 16.00

Zagraniczne przedstawicielstwa
CD Cargo Germany GmbH
Kaiserstrasse 60
D-60329 Frankfurt n/M.
+49 692 722 9711
e-mail: frankfurt@cdcargo.de
CD Cargo Austria GmbH
Rotenturmstrasse 22/24
A-1010 Wien
+43 153 247 9013
e-mail: wien@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
+48 696 422 423
e-mail: warszawa@cdcargo.pl
Grabova 2
40-172 Katowice
+48 327 937 421
e-mail: katowice@cdcargo.pl

