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Jaro je v plném
proudu
Jarní sluneční paprsky vybízejí
k výletům, jiné zase pohltí práce
na zahrádkách nebo zvelebování
obydlí. I přesto věříme, že si najdete
čas na přečtení dubnového Cargováku, který přináší celou řadu zajímavých článků.
O tom, že expanze na zahraniční
trhy nejsou jen prázdná slova, vás
přesvědčí rozhovor s Tomaszem
Momotem, předsedou představenstva naší dceřiné společnosti Koleje
Czeskie. V minulém čísle Cargováku apeloval finanční ředitel ČD
Cargo Ing. Martin Šimek na
všechny zaměstnance v souvislosti
s nutností profesionálního a zodpovědného přístupu k naplňování
vizí a cílů společnosti. Jedním z cílů
je i elektronizace strojvedoucích.
Postaví se k ní všichni jak se říká
čelem?
Březen byl měsícem konání několika důležitých akcí v oblasti
dopravy a logistiky. Tou nejvýznamnější byla pravděpodobně
konference IRFC 2017, která se
uskutečnila ve dnech 22. – 24. března s podtitulem „Udělejme Evropskou železnici snadnější“. Zúčastnilo se jí více než 240 osob ze sedmadvaceti zemí. ČD Cargo na ní
reprezentoval Bc. Tomáš Eichler
z odboru obchodního managementu. ČD Cargo dlouhodobě
spolupracuje s vysokými školami.
O konkrétní podobě této spolupráce jsme hovořili se studentkou
Žilinské univerzity Markétou Kořenkovou.
Chybět nebudou ani oblíbené rubriky o zájmech našich zaměstnanců nebo nehodových událostech. A věříme, že vás zcela jistě
zaujme i cestopis, tentokrát z Indie.
Za redakční tým přeje krásné
jarní dny
Michal Roh

Změny v dozorčí radě
společnosti
Jediný akcionář České dráhy,
a.s., při výkonu působnosti valné
hromady společnosti ČD Cargo,
a.s., projednal a schválil následující změny v dozorčí radě
l s účinností ke dni 21. března
2017 odvolal Mgr. Františka Bureše, MBA, LL. M a od 22. března
2017 zvolil Ing. Miroslava Kupce.
l s účinností ke dni 31. března
2017 odvolal Ing. Ludvíka Urbana
a Mgr. Jana Harta a od 1. 4. 2017
zvolil Bc. Romana Onderku, MBA
a Jiřího Švachulu.
Dozorčí rada společnosti má
sedm členů a od 1. 4. 2017 zasedá
v tomto složení:
Předseda dozorčí rady:
Pavel Krtek, M.Sc.
Členové dozorčí rady: Ing. Jan
Kasal, Ing. Miroslav Kupec, Bc. Roman Onderka, MBA, Jiří Švachula,
Radek Nekola, Jindřich Nohal

Dceřiná společnost Koleje Czeskie využívá pro dopravu svých vlaků po polských tratích i polonizované lokomotivy řady 163, které ČD Cargo získalo v loňském

roce od Českých drah. Jedná se o spolehlivé lokomotivy, které svými parametry dostačují i pro vedení těžších vlaků. Některé z nich jsou ještě opatřeny nátěrem
národního dopravce ČD. Tak je tomu i v případě lokomotivy 163.022, kterou Michal Roh ml. zachytil u stanice Strumień se soupravou prázdných vozů Falls do
stanice Pawlowice Górnicza.

Spolupráce s ČD Cargo
je pro nás klíčová
Společnost Koleje Czeskie Sp. z o. o.
(KC), stoprocentní „dceřinka“ ČD
Cargo, se z nevelké společnosti s charakterem spedice vypracovala v uznávaného dopravce, jehož podíl na polském dopravním trhu neustále roste.
Svojí činností společnost přispívá
k naplňování expanzních cílů ČD
Cargo. Předsedou představenstva je
Tomasz Momot, kterému jsme položili několik otázek.
Jaké je dnes postavení společnosti
Koleje Czeskie na polském dopravním
trhu?
Tržní podíl můžeme posuzovat z několika pohledů. Podle mého názoru
jsou nejobjektivnější údaje Drážního
úřadu. V jeho klasifikaci se Koleje Czeskie umístily na 12. příčce v žebříčku
dopravců přepravců podle hmotnosti
přepraveného zboží (1,21 % podíl na
trhu). Pokud budeme KC posuzovat
podle přepravního výkonu, pak obsadily pomyslnou 15. příčku s podílem
0,66 % na trhu. Toto jsou údaje za leden
2017 a čísla jsou důkazem toho, že společnost si vede stále lépe, protože za loňský rok činil náš podíl (dle hmotnosti
přepraveného zboží) pouze 0,95 %. Tato

výpomoci ze strany ČD Cargo, zejména pak v oblasti železničních přeprav. Koleje Czeskie využívají technické prostředky ČD Cargo pro
přepravu zboží pro zákazníky ČD
Cargo, proto je nezbytná spolupráce
na všech úrovních. Podle mého názoru
je tato spolupráce špičková. Snad to
nezakřiknu, pokud řeknu, že snad neexistují překážky, které nejsme schopni
společně překonat. Pokud tedy mluvím
o úspěchu KC, pak je nezbytně nutné
dodat, že by nebyl dosažen bez součinnosti ze strany ČD Cargo.

čísla pro někoho možná nejsou nijak
ohromující, ale je nutné podotknout, že
Koleje Czeskie působí na dopravním
trhu fakticky teprve od roku 2015. Dříve
jsme byli téměř výhradně spediční společností.
Co dnes tvoří jádro činností Kolejí
Czeskich?
Zabýváme se několika typy činností.
Největší důraz nyní klademe na rozvoj
činností souvisejících s přepravou
zboží, snažíme se pronikat do nových
segmentů přeprav, navyšovat objemy
přepravovaného zboží. Rozvíjíme i spediční činnost, kterou vede další jednatel KC, Andrzej Iwanowski. Významný
je, podobně jako v minulosti, pronájem
lokomotiv a vozů.
Tomasz Momot

Které obchodní případy považujete
za klíčové?
Klíčové pro nás jsou samozřejmě víceleté smlouvy na větší objemy přeprav.
Pokud bychom chtěli být konkrétnější,
pak jsou to přepravy černého uhlí, hutních polotovarů, rud apod. Při realizaci
obchodních případů je pro nás samozřejmě klíčová spolupráce s ČD Cargo.
S našimi lokomotivami se můžete se-

tkat jak na tratích a vlečkách v Horním
Slezsku, tak v baltických přístavech
Gdynia nebo Świnoujście.
Když jste zmínil ČD Cargo, jak
byste zhodnotil spolupráci s mateřskou společností?
Musím konstatovat, že vývoj naší
společnosti by nebyl tak razantní, nebýt

Mohl byste nás seznámit s plány do
budoucna?
V roce 2017 je našim primárním cílem dosažení kladného výsledku ve
všech našich podnikatelských aktivitách. Plánujeme další růst společnosti
a budeme se snažit navýšit náš tržní
podíl. Více bychom chtěli proniknout
do segmentu intermodálních přeprav,
zejména ve směru na východ, kde spatřujeme velký potenciál nejen ve směru
do Běloruska, ale i např. do Litvy. Sázíme na kvalitu a bezpečnost provozu
a na naši spolehlivost. I v budoucnu
chceme být jakousi prodlouženou rukou ČD Cargo v této oblasti.
Připravil: Michal Roh
Foto: Michala Bílková
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Dracula se vydal na cestu
Hrabě Dracula (Vlad III. Dracula)
byl valašským knížetem, který proslul
poměrně krutým způsobem zacházení nejen s válečnými zajatci. Známý
je především jako hrdina románu
Drákula od Brama Stokera, kde je
popisován jako nesmrtelný upír.
Nesmrtelnost, kterou mu Stoker připisoval, kníže nakonec získal. Vždyť se
o něm mluví dodnes a jeho jména využilo i ČD Cargo pro pojmenování
svého nového spoje mířícího z České
republiky do Rumunska. Důvodem je
nejen spojitost s územím Rumunska,
ale především fakt, že Dracula je
v tomto regionu považován za statečného bojovníka proti pohanům a lidového hrdinu.
Na počátku dubna tak Dracula rozšířil portfolio produktových vlaků ČD
Cargo, jejichž síť se postupně rozvíjí.
K obchodně nejznámějším patří Belgium Czech Xpress spojující Ústí nad
Labem s přístavem v Antverpách, velké
oblibě zákazníků se těší i Mala Train
určený k přepravě zásilek z/na východ,
z/do zemí bývalého Sovětského svazu,
Číny apod. Ve spolupráci se Slovinskými železnicemi je z Břeclavi do Lublaně a zpět vypravován vlak pojmeno-

vaný BREZA. Postupným budováním
sítě těchto vlaků se z České republiky
pomyslně stává jedna velká seřaďovací

Produktový vlak Dracula v čele s lokomotivou 363.527 projíždí stanicí Šaľa.

Přepravy automobilů
SEAT do Jenče u Prahy
V nočních hodinách v úterý
14. března 2017 dorazil do terminálu
firmy Hödlmayr první ucelený vlak
čítající osmnáct vozů ložených osobními automobily značky SEAT. Automobily pocházely ze španělského závodu této automobilky, jenž se
nachází v Martorellu nedaleko Barcelony.
Automobilka SEAT vznikla v rámci
poválečné obnovy a industrializace
(myšleno po občanské válce v letech
1936 – 1939), a to přesně 9. května
1950. Toho dne byla španělským Národním úřadem pro průmysl firma oficiálně založena a pod zkratkou SEAT
(Sociedad Española de Automóviles de
Turismo) se volně přeloženo skrývala
Španělská společnost pro výrobu osobních automobilů. Zkratka zároveň připomíná i název italské automobilky
Fiat, která byla spolu se španělským
státem spolumajitelem nové firmy. Závod v barcelonské Zoně Franca byl otevřen v roce 1953. A v roce 1957 zde
byla zahájena výroba vozu SEAT 600,
neboli klonu fenomenálního Fiatu 600;
jeho sériovou výrobou a prodejem byla
zahájena masová motorizace Španělska. V osmdesátých letech byl zahájen
postupný odklon od Fiatu a nová spolupráce byla navazována s německým
Volkswagenem. V roce 1982 byly podepsány první dohody mezi oběma firmami, které vedly k postupnému začlenění SEATu do skupiny VW.
Vozidla SEAT pro český trh nejsou
železnicí přivážena pravidelně. Důvodem je nepříliš vysoká prodejnost této
značky v České republice. V roce 2016
bylo v České republice prodáno
7 406 SEATů a pro srovnání můžeme

stanice, umožňující kvalitně a spolehlivě přepravit i jednotlivé zásilky skutečně napříč Evropou.

uvést, že automobilka Škoda zde ve
stejném období prodala 82 267 vozů.
Po železnici byly SEATy do České republiky, konkrétně do Lysé nad Labem,
dováženy až do podzimu roku 2011.
Jednalo se o skupiny vozů s frekvencí
několikrát měsíčně, přičemž zásilky
byly odesílány přímo z vlečky výrobního závodu v Martorellu. Pro tyto přepravy bývaly zpravidla používány železniční vozy s měnitelným rozchodem
různých operátorů umožňující přímé
přepravy mezi Španělskem a „zbytkem“
Evropy.
Při letošních přepravách je uplatňována jiná technologie. Automobily jsou
na normálněrozchodné železniční vozy
nakládány až ve španělsko-francouzském terminálu Le Boulou-Perthus,
který provozuje společnost DB Schenker. Další podobné provozuje tato
firma v Perpignanu a Bayonne ve Francii a ve španělském Irúnu. Terminály
slouží k překládce zboží, a to jednak
mezi širokorozchodnými španělskými
a normálněrozchodnými železničními
vozy a též mezi silnicí a železnicí. Jsou
odtud rovněž vypravovány intermodální vlaky s návěsy do Německa a Beneluxu.
První skupina 18 vozů s různými modely automobilů SEAT byla z terminálu
Le Boulou-Perthus odeslána 10. března
a vlaky DB Cargo, resp. jeho partnerů
byla dopravena do Děčína, odkud již
s ČD Cargo přes Prahu-Libeň pokračovala do cílové stanice Jeneč. V posledním úseku z Prahy-Libně do Jenče
byla zásilka vedena jako samostatný
vlak přes Prahu-Malešice, Prahu-Smíchov a „Pražský Semmering“.
Martin Boháč

První jízdě Draculy předcházela řada
analýz a obchodních jednání s cílem
zjistit potenciál nabízeného spojení.

Foto: Peter Melicher

Vlak je výchozí z Brna, jeho cílovou
stanicí je rumunské Curtici. Vzdálenost více než 550 km Dracula překoná
za cca 16 hodin. Z Brna i Curtici odjíždí nový spoj třikrát týdně. V Brně
i Curtici mají zákazníci možnost využít
služeb kontejnerového terminálu, a to
i pro překládku a přeskladnění zboží
z kamionů do železničních vozů a naopak. Proto byl jedním z prvních zákazníků silniční dopravce LKW Walter,
pro kterého šestkrát týdně zajišťujeme
přepravu silničních návěsů mezi Rostockem a Brnem. Část návěsů od
dubna putuje dále z Brna do Rumunska po železnici. Vlak je však využíván
i pro přepravy automobilů a dřeva. Již
od vzniku projektu se totiž řídíme premisou, že vlak je otevřený pro všechny
zákazníky a pro přepravy všech druhů
zboží.
Na realizaci projektu spolupracujeme
mimo jiné s dceřinou společností Genrerálné zastúpenie. Potenciální zájemce
nabídka zcela jistě osloví výhodnými
cenovými podmínkami a samozřejmě
i rychlostí přepravy. Rumunsko považuje ČD Cargo za perspektivní trh, jehož potenciál by do budoucna rádo
využilo. Dracula je prvním krokem.
Michal Roh

Tenisový turnaj ČD Cargo
Již 12. ročník tenisového turnaje
čtyřher ČD Cargo přivítal poslední
březnový čtvrtek multifunkční
sportovní areál Park Holiday
v Praze-Benicích. Začátek turnaje
si nenechal ujít ani předseda představenstva Ivan Bednárik, který
všechny účastníky srdečně přivítal,
popřál všem hráčům úspěšný den
a turnaj slavnostně zahájil.
Tradičně vysoká účast téměř dvaceti
deblových párů, které byly rozlosovány do čtyř základních skupin, dávala opět tušit zajímavé a dramatické
boje. Motivace hráčů byla letos ještě
umocněna absencí mnohonásobných
vítězů turnaje, slovenského deblového
páru Sloboda/Stručka. Tím se otevřel
prostor novým šampionům. Po tuhých bojích v základních skupinách
se osm nejlepších dvojic utkalo již
„pavoukovým“ vyřazovacím způsobem, ze kterého nakonec vzešel vítězně pár Truhlář/Vaculík hájící barvy
našeho obchodního partnera, společnosti Pelmi, s.r.o.
Po celý den byla všem hráčům k dispozici fyzioterapeutka, samozřejmostí
byl i kompletní sportovní, relaxační
a gastronomický servis během celého
turnaje. Sportovní dění na tenisových
kurtech i mimo ně komentoval zkušený sportovní televizní moderátor
Petr Vichnar. Závěrečné předávání cen
proběhlo v režii ředitelky odboru obchodu Vlasty Slavíkové. Kromě dekorování vítězů, předání pohárů a hodnotných cen, ocenila zejména nadšené
sportovní výkony všech účastníků turnaje.
Sportovně-společenské akce jsou
u našich obchodních partnerů velmi
oblíbené a tvoří každoročně neod-

Předseda představenstva Ivan Bednárik zahajuje turnaj

Vítězové turnaje, pár Truhlář / Vaculík

myslitelnou součást marketingové komunikace ČD Cargo. I když asi sotva
můžeme očekávat, že při takových akcích se budou uzavírat nové obchodní
kontrakty, mají přesto svoje nezastupitelné místo v budování a udržování
dobrých obchodních vztahů. O tom

svědčí i názory a poděkování zástupců jednotlivých firem, se kterými
jsem měl možnost na turnaji hovořit.
Věřím, že se co nejdříve při podobné
akci opět setkáme!
Text a foto: Zdeněk Šiler
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ČD Cargo – rok 2010
Pokud bychom měli v několika větách charakterizovat rok 2010 v ČD
Cargo, pak bychom mohli říci, že to
byl rok první velké výměny managementu společnosti a také rok, kdy se
společnost začala pozvolna vzpamatovávat z následků hospodářské
krize.

nejmladší ležící v severomoravských
Nošovicích se nám v roce 2010 podařilo významně navýšit počet vlaků s vyrobenými automobily.
V oblasti personální byl počátek roku
2010 ve znamení spuštění nového systému hodnocení zaměstnanců. V březnu se na pozici strojvůdce v přípravě

V lednu železničáře potrápila docela drsná zima – Havlíčkův Brod.

Foto: Martin Harák
V roce 2010 bylo vlaky ČD Cargo
přepraveno 76,7 mil. tun zboží, což
bylo o 12,1 % více než v roce předchozím. Podíl na tuzemském železničním
dopravním trhu se pohyboval okolo
88 %, což lze považovat za významný
úspěch s ohledem na stále sílící konkurenční boj, především v segmentu
ucelených vlaků. Na růstový trend přepravených tun mělo vliv jak oživení
v některých průmyslových odvětvích,
konkrétně např. v hutnictví, ale samozřejmě i aktivnější obchodní politika
a interní úsporná opatření. Velký nárůst zaznamenala v roce 2010 kombinovaná doprava. Ve spolupráci s operátory kombinované dopravy byl
navýšen počet vlaků z/do severomořských přístavů. Na vlacích z/do Lovosic
se ve stále větší míře začaly objevovat
výměnné nástavby a silniční návěsy.
I přes vliv krize se rozvíjely přepravy
pro automobilový průmysl. Našimi stálými zákazníky byly všechny tři nejvýznamnější tuzemské automobilky a z té

u ČD Cargo objevila první žena –
– slečna Andrea Matějíčková najezdila
své první kilometry na lokomotivách

Na předkrizovou úroveň se pomalu vracely i přepravy železného šrotu – Os-

trava.
CIM/SMGS. V oblasti využití tohoto
přepravního dokladu zaujímalo a zaujímá ČD Cargo přední pozice.
Z dalších zajímavých přeprav, které
se v roce 2010 uskutečnily, můžeme
jmenovat např. přepravy čerstvého jaderného paliva do elektrárny v Temelíně nebo přepravu tří opravených
transformátorů mezi stanicemi Plzeň

Foto: Michal Roh
speciálním voze o 32 nápravách. Spolehlivě a k plné spokojenosti zákazníků
jsme přepravili i trolejbusy do Bulharska, mostní konstrukce na železniční
infrastrukturní stavby nebo plynové
turbíny do Kazachstánu.
Z oblasti logistiky je nutné uvést několik úspěšně zrealizovaných obchodních případů. Např. v druhé polovině

Veletrh Czech Raildays a dva exponáty ČD Cargo – motorové lokomotivy řad

753.7 a 742.7.

První žena – strojvůdce u ČD Cargo se jmenovala Andrea Matějíčková.

Foto: archiv ČD Cargo

Na Pn vlak z Českých Budějovic do Prahy-Libně byl 8. dubna 2010 zkušebně

nasazen „herkules“.

SOKV České Budějovice. Jako reakce
na evropský vývoj na trhu přepravy jednotlivých vozových zásilek byla v únoru
2010 podepsána v Curychu dohoda
o vzniku organizace Xrail. Bohužel cíle
této organizace nebyly později zcela
naplněny, ale o tom si podrobněji napíšeme v dalších pokračováních našeho
historického seriálu.
14. dubna 2010 lokomotiva řady
181 dceřiné společnosti Koleje Czeskie
odvezla první ucelený vlak s leteckým
palivem z rafinérie Lotos do Středokluk. Na tratích SŽDC samozřejmě dopravu zabezpečilo ČD Cargo. Jednalo
se o odvetný krok za vstup PKP Cargo
do České republiky.
Již v tomto roce uvažovalo ČD Cargo
o další modernizaci svého vozidlového
parku. Proto se v dubnu 2010 objevil
na některých nákladních vlacích „herkules“ ER 20 od firmy Siemens. Spolupracovali jsme i s ČD, resp. s plzeňskou Škodovkou na zkušebních jízdách
lokomotiv řady 380, které v rámci
zkoušek musely ujet předepsané kilometry bez cestujících. Na červnovém
veletrhu Czech Raildays byla nejen
převzata poslední lokomotiva řady
753.7, ale také představen rekonstruovaný stroj 742.701 od výrobce CZ
Loko.

Foto: Michal Roh ml.

Červen byl také, jak jsem zmínil již
v úvodu, měsícem velkých změn ve vedení společnosti. Odvolán z funkce byl
Josef Bazala a novým předsedou představenstva společnosti se stal Petr Žaluda, kterého v srpnu vystřídal krizový
manažer Jiří Vodička.
Na mezinárodním veletrhu TransRussia v Moskvě v dubnu 2010 obdrželo ČD Cargo dvě ocenění, a to za
„nejlepší expozici“ a za „věrnost veletrhu“. Orientace na východní trhy pak
přinesla své ovoce v podobě příjezdu
prvního uceleného kontejnerového
vlaku z Číny do terminálu v Praze-Žižkově. Vlak přepravoval solární panely.
K odbourávání bariér pro přepravy
z/na východ významně přispělo používání společného nákladního listu

a Rakšice (jaderná elektrárna Dukovany). Transportem, který rozhodně
stojí za pozornost byla přeprava libereckých chemiků do estonského Tallinu a zpět, ke které došlo v polovině
dubna 2010. Jednotka chemické
ochrany naší armády z Liberce zde zajišťovala bezpečnost summitu ministrů
zahraničních věcí států NATO. Na
sklonku léta také proběhla přeprava
nejtěžšího nákladu v novodobé historii
ČD Cargo – generátoru určeného pro
tepelnou elektrárnu Ledvice. Přeprava
358 tun těžké zásilky se uskutečnila na

Foto: archiv ČD Cargo
roku 2010 byly zahájeny přepravy
z Vamberka do nově vybudovaného
logistického skladu DB Schenker v Pardubicích Semtíně. Tyto přepravy se
staly důkazem toho, že železnice dokáže nabídnout cenově konkurenční
a spolehlivé služby i na krátkou vzdálenost. Se společností Nordisk Transport Rail Prague byla zrealizována přeprava kalciumkarbidu v kontejnerech
ze Švédska k českému příjemci včetně
překládky v Praze-Libni a následného
rozvozu a svozu zboží.
Michal Roh

Velký rozmach zaznamenala přeprava silničních návěsů.
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ČD Cargo na konferenci IRFC 2017
vých. Čtvrtou a poslední (v prvním dni
konference) sekcí byla témata věnovaná digitalizaci v železniční dopravě.
Úvodní slovo tohoto bloku zaznělo od
pana Marca Antoniho z UIC, který
poukázal na kybernetickou bezpečnost
kritického systému železnice. Zástupce
ÖBB-Infrastruktur pan Harald Jony
poté hovořil o digitalizaci železničních
systémů pro evropské koridory.
I druhý den konference byl rozčleněn
do čtyř bloků věnovaným především
novinkám v železničních technologiích,
železniční interoperabilitě TAF/TAP

Po roční přestávce se ve dnech
22. – 24. března 2017 v Clarion Congress hotelu v Praze konal šestý ročník mezinárodní železniční konference IRFC 2017 s podtitulem
„Udělejme Evropskou železnici snadnější“. Letošní ročník podpořilo dvanáct partnerů z řad mezinárodních
organizací.
Konference IRFC se konala pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva
dopravy České republiky, Agentury
ERA (Agentury EU pro železnice),
UIC (Mezinárodní železniční unie),
UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER (Společenství
evropských železnic a provozovatelů
infrastruktury), OSŽD (Organizace
spolupráce železnic) a společného podniku Shift2Rail. Celou akci tradičně organizovala společnost OLTIS Group.
Jen si připomeňme, že Shift2Rail založený v červenci 2014, je prvním společným podnikem pro železniční výzkum a inovace, jehož cílem je urychlit
proces integrace nových a pokročilých
technologií do inovativních řešení železničních produktů. Dalším úkolem
společenství je posilování konkuren-

Dopravce musí být schopen nabízet
služby v celé trase minimálně v rámci
Evropy“, řekl mimo jiné Tomáš Eichler.
Posluchače proto seznámil s tím, jak
ČD Cargo postupně naplňuje svoje zahraniční expanzní cíle. A jak celou akci
hodnotí: „Jedná se o jedinečnou platformu pro výměnu informací mezi železničními dopravci, výzkumníky a také
politiky. Železnice jako celek, nikoliv jen
ČD Cargo, musí o svoje místo na slunci
v 21. století bojovat. Máme zákazníkům
co nabídnout, ale musíme být průbojnější, flexibilnější a rychlejší. Rychlejší

Se záměry zahraniční expanze ČD Cargo seznámil přítomné Tomáš Eichler,

ředitel odboru obchodního managementu.
ceschopnosti evropského železničního
průmyslu. V rámci konference proběhlo podepsání memoranda o spolupráci na inovačních programech
Shift2Rail mezi Ferrovie dello Stato Italiane a OLTIS Group.
Podobně jako v předcházejících letech se mezinárodní konference IRFC
zúčastnila celá řada významných řečníků a celkový počet účastníků dosáhl
240 osob ze sedmadvaceti zemí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o meziná-

Konference se zúčastnila celá řada odborníků.

Foto: Michala Bílková

Foto: Petr Kroča

rodní konferenci, hlavními jazyky byla
angličtina, ruština a čeština.
První den konference se moderátorské role ujali Matthew Baldwin z Evropské komise a Simon Fletcher z UIC.
Po přivítání od organizátora OLTIS
Group zastoupeného panem Miroslavem Fukanem, pronesli úvodní slovo
náměstek ministra dopravy České republiky Milan Feranec a ministr dopravy a infrastruktury Malty Joe Mizzi.
Ve druhé sekci na téma Rozvoj atraktivního a konkurenceschopného železničního sektoru promluvil generální ředitel UIC pan Jean-Pierre Loubinoux
o možnostech železnice stát se páteří
integrovaného multimodálního dopravního systému. Pan Libor Lochman
hovořil o úloze mezinárodní organizace CER v procesu liberalizace. Po
společném obědě zasedla za pult další
pětice řečníků a hovořilo se o železničních inovacích a výzkumu, jako
o hnací síle interoperabilní železnice
budoucnosti. Celý třetí blok konference měl společného jmenovatele
Shift2Rail a společné projekty – jejich
průběh, dokončení a představení no-

Tradičně usměvavé hostesky ČD Cargo

Foto: Michala Bílková

TSI, železničních inovacích, současným
a budoucím projektům a v neposlední
řadě informačním systémům, které hrají
v železniční nákladní dopravě nezastupitelnou roli. V jednom z bloků přednesl
svůj příspěvek i zástupce ČD Cargo, ředitel odboru obchodního managementu, Bc. Tomáš Eichler. Ve svém vystoupení se zaměřil na potřebnost
flexibility železnice ve vztahu k zákazníkům. „Železniční dopravci musejí
umět reagovat na změny vnějšího prostředí a na nové požadavky zákazníků.

nejen při přepravě zboží, ale zejména při
implementaci nových technologií apod.“
Nechyběl ani doprovodný program.
První den se uskutečnil galavečer ve
formálním dress codu s celou řadou
vystoupení. Poslední den konference
byla na programu exkurze do Národního technického muzea v Praze. Během dvouhodinové prohlídky mohli
účastníci ve velké hale Národního technického muzea nahlédnout do historie
dopravy.
Michala Bílková

několika témat: Robotizace, průmyslu
4.0, nových technologií a též pojmu
udržitelnosti. Účastníci se v podstatě
shodli na tom, že je čím dál těžší jakkoli
predikovat budoucí vývoj společnosti
i technologií, konkrétně například v dopadu robotizace a automatizace na zaměstnanost. Bylo konstatováno, že
automatizace některých výrobních
a skladových postupů nejspíše nebude
mít na zaměstnanost negativní dopady,
protože jen odstraní pro člověka nejméně náročné činnosti a zároveň vyvolává potřebu kvalifikovaného obslužného zázemí, které nikdo jiný než
kvalifikovaný a vzdělaný člověk nezastane. Pojem udržitelnost se podle
diskutujících rozpadá do tří rovin:
udržitelnost ve vztahu k životnímu
prostředí, ve vztahu k sociálnímu pro-

středí a ve vztahu k prostředí ekonomickému. Je faktem, že každá z těchto
rovin je dosti specifická a udržitelnost
v jedné z nich nemusí nutně znamenat
udržitelnost v druhé nebo třetí. Dopolední část zakončilo předávání certifikátů České logistické asociace ECBL,
kterého se ujal Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Akce se zúčastnilo téměř 400 registrovaných hostů a jako partner s vlastním veletržním stánkem se na něm
představilo i ČD Cargo. Prezentace ČD
Cargo byla pojata v moderním duchu
v souladu se sloganem „Napříč Evropou“ a stánku dominovaly fotografie
našich nejmodernějších „panevropských“ lokomotiv, Vectronů řady 383.
Text a ilustrační foto:
Martin Boháč

Dny české logistiky 2017
Ve středu 3. dubna 2017 se na tradičním místě v logistickém areálu
CTPark Prague North v Kozomíně
u Kralup nad Vltavou uskutečnil již
třetí ročník veletrhu a konference
s názvem „Dny české logistiky“.
Program byl rozdělen do dvou bloků.
První zahrnoval odborné přednášky
včetně panelové diskuze a druhý pak
reklamní prezentace některých firem
z oborů souvisejících s logistikou.
Po přivítání od moderátora a zástupců organizátorů akce se slova ujal
Mgr. Václav Klaus mladší. Ten je v sou-

časné době expertem ODS pro školství,
a jeho přednáška nazvaná „Jak má vypadat všeobecné vzdělání v logistické
éře?“, se nesla v poměrně kritickém duchu na adresu současného školství
všech stupňů. To je dle něho zbytnělé
a nákladné a prostředky jsou v něm
vynakládány na neproduktivní studijní
obory. Školství se navíc „zvětšuje“ do
více stran, jednak narůstá počet studentů středních i vysokých škol, roste
také doba studia a velký počet lidí
v produktivním věku místo aktivní
ekonomické činnosti studuje a získané
vědomosti začne využívat až ve velmi

pozdním věku. Dalším řečníkem byl
Ing. Pavel Mertlík, CSc., někdejší ministr financí, místopředseda vlády
a hlavní ekonom české pobočky Raiffeisenbank. Dnes působí jako rektor
Škoda Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Jeho přednáška byla opět na
téma vzdělávání a nesla název „Kvalifikace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky“. Hlavním
poselstvím jeho slov byla nutnost kombinovat obecné vzdělání a schopnost
vnímat širší souvislosti a konkrétní
vzdělání v určitém oboru. Zatímco
obecné vzdělání zůstává víceméně neměnné po celý život, tak konkrétní informace a problémy se během života
mění a je nutné se s nimi seznamovat
po celý život. Tato teorie je vyjádřena
takzvaným studijním programem
tvaru T, kdy horizontální část reprezentuje právě všeobecný základ znalostí, a vertikální pak specializaci
v oboru.
Dopolední část uzavřela panelová diskuze Mgr. Petera Čecha z firmy Kodys,
nezávislého konzultanta Ing. Jiřího
Krofty, Ing. Jana Rindta z firmy SSI
Schäfer, Ing. Dalibora Lakomého ze
Škody Auto a Ing. Rostislava Hlosta
z firmy Vítkovice IT Solutions, moderovaná RNDr. Josefem Černým z firmy
ICZ CZ. Diskuze se postupně dotkla
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Elektronizace strojvedoucích
Železniční nákladní doprava se postupně stává čím dál více operativní,
proto je důležité ze strany dopravce
ČD Cargo na tento trend co nejrychleji reagovat.
Jednou z metod, jak se vypořádat se
silnou operativností tohoto oboru podnikání je zvýšení flexibility našich zaměstnanců, především pak strojvedoucích. Prvním krokem pro změnu
plánovacích a řídicích procesů za účelem snížení neproduktivních časů
strojvedoucích ve směně je jejich tzv.
elektronizace. V podstatě se jedná o vybavení strojvedoucích tablety, které
umožní řadu dnes nemyslitelných postupů a činností.
Především se strojvedoucím odlehčí
pracovní brašna, ve které už nebudou
muset tahat předpisy a hlavně odpadnou starosti se zajištěním a dodaním
vytištěných změn sešitových jízdních
řádů na lokomotivy v rámci plánovaných změn GVD (cca 4x za rok)
a velmi častých změn TTP (tabulek
traťových poměrů) ze strany SŽDC,
kdy případné změny jsou zveřejňovány
2x do měsíce. Strojvedoucí budou mít
v elektronické podobě k dispozici
i další pomůcky, jako jsou např. různé
návody k obsluze jednotlivých hnacích
vozidel, radiové kanály v jednotlivých

stanicích a tratích atd. První strojvedoucí, kteří byli vybavení tablety, a to
ještě před tímto novým velkým projektem tabletizace, byli strojvedoucí
z provozního pracoviště Děčín zajíždějící na síť DB, a to z důvodu požadavku DB, kde chytré telefony a tablety
jejich strojvedoucí standardně v rámci
výkonu služby již využívají.
Po zavedení tzv. „řízené dokumentace“ bude tablet sloužit i jako místo
k seznámení se s operativními dokumenty a dokumenty od správců sítí,
jejichž znalost dnes zaměstnanci potvrzují v knize normálií. Řízená dokumentace je proces, kdy budou každému
provoznímu pracovníkovi přidělovány
k seznámení jen ty dokumenty, které
souvisí s jeho pracovním zařazením,
místem výkonu práce a skutečně přiděleným úkolem. Další významná procesní změna, která bude umožněna používáním tabletů, je řízení průběhu
směny a automatický záznam o něm.
Tablet však nebyl vyroben jako pracovní pomůcka, ale jako spotřební
zboží umožňující uživateli co největší
svobodu. Firma má ale vysokou odpovědnost vůči zaměstnancům, státu
a zákazníkům a musí proto plně odpovídat i za nástroje, které jsou k jejímu
podnikání používané. Z toho důvodu
nelze jen tak zakoupit tablety, rozdat

Umístění tabletu na stanovišti lokomotivy 753.7

je strojvedoucím a začít měnit procesy.
Především je nutné upravit a vytvořit
software, který zajistí jak bezpečnost
dat, tak i podporu výše zmiňovaných
procesů. Je potřeba si uvědomit, že programy se nevytvářejí jen pro vlastní
tablet, ale také pro systémy, které budou tablety spravovat a upravují se
i aplikace související s měněnými činnostmi.
V současné době probíhá první kolo
ověřování vlastností dodavatelem navržených tabletů, jejich obalu a míst pro
ukládání na lokomotivách. Zároveň je
před dokončením softwarové vybavení

pro správu tabletů a jejich základní obsluhu, které začne být ověřováno v nejbližších týdnech. Nicméně už dnes díky
datovému připojení tabletu muže strojvedoucí bez speciálních SW aplikací vykonat v rámci vhodné přestávky během
směny např. e-learningové školení na
vzdělávacím portále ČD Cargo, dále
může využít přístup přes webovou aplikaci PRIS (náhled brzděnky a ostatní
vlakové dokumentace k jím vedenému
vlaku), může zadat přes webovou aplikaci SH SAP i požadavek na opravu lokomotivy a samozřejmě má díky tomuto připojení i možnost přístupu na

portál SŽDC. Následovat bude odladění
parametrů tabletu a testování dálkové
správy a používání služební dokumentace. Průběžně probíhá vybavování
všech hnacích vozidel držáky a nabíjecími místy. Po dokončení úprav v aplikacích APS a DISC OŘ budou postupně
pilotně ověřovány jednotlivé procesní
změny. Důležitá a samozřejmě vítaná je
zpětná vazba od jednotlivých testovacích strojvedoucích směrem k vývojovému týmu, která v rámci testování probíhá.
Je potřeba si uvědomit, že přidělený
tablet je pracovní pomůckou pro výše
uváděné technologie. V současné době
nebude určen jako pomůcka pro komunikaci s pracovníky řídícími dopravu (výpravčí, dispečeři SŽDC
apod.) a ani plně nenahradí používání
papírových sešitových jízdních řádů
během jízdy vlaku. Z důvodu zajištění
odpovědnosti zaměstnavatele budou
na tabletu omezeny i další v běžném
životě využívané funkce. Od zavedení
používání tabletů do provozní činnosti
ČD Cargo očekáváme výrazné zlepšení
plánování, operativnosti a flexibility,
ale je třeba si uvědomit, že k dosažení
cílového stavu je nutné vykonat ještě
celou řadu nelehkých kroků.
Text: Julius Přenosil
Foto: Michal Roh

Zájmy a záliby zaměstnanců ČD Cargo (6)
Judo na profesionální úrovni
V dnešním pokračování seriálu
o zájmech našich zaměstnanců zavedeme čtenáře do tělocvičny, a to
přímo na tatami. Paní Jaroslava Záhořová z Poběžovic na Domažlicku
je několikanásobnou vicemistryní
Evropy i světa v judu. Mnozí z vás si
o úspěších paní Záhořové mohli
v Cargováku přečíst již před šesti lety,
od té doby se však sbírka medailí
a ocenění pěkně rozšířila.
Mohla byste našim čtenářům
v krátkosti přiblížit tento zajímavý
sport?
Judo je styl japonského bojového
umění a v současné době je velmi rozšířeným úpolovým sportem. Principy
juda spočívají v technickém boji, kde
proti síle útoku nejde síla obránce, ale
obránce se snaží útoku vyhnout nebo
jej odvést stranou. Judo obsahuje celou
řadu technik porazů prováděnou v postoji nage-waza, boj na zemi ne-waza

či škrcení a páčení. Soubor všech technik se nacvičuje pomocí cvičného boje
randori. V judu rozeznáváme i technické stupně, které se dělí na žákovské
KYU a mistrovské DANY. Technické
stupně se od sebe liší barvou pásku
(obi) na kimonu. KYU jsou odstupňovány následovně: bílý, žlutý, oranžový,
zelený, modrý a hnědý pás. DANY mohou být po pěti stupních černé nebo
po dalších pěti stupních červenobílé.
Každý pás si judista zaslouží po složení
zkoušek kata. Ty obsahují konkrétní
sestavu chvatů.
Jak dlouho se judu věnujete?
Judo je má vášeň, můj relax a můj životní směr. Judu se věnuji v podstatě
celý život. Už jako malé děti jsme se
s kamarádkou postrkovaly na trávě
před domem. Na vesnici, kde jsem vyrůstala, nebylo tolik sportovních aktivit
na výběr a judo bylo jednou z mála
možností. Po několika setkání s trené-

rem jsem judu „podlehla“ a od té doby
se tomuto sportu věnuji naplno.
Kolikrát do týdne chodíte trénovat
a jak Váš trénink vypadá?
Až do roku 2012 jsem trénovala v Poběžovicích v místní tělocvičně. Nyní
jezdím na tréninky do Domažlic, kde
jsem začala i pracovat. Zároveň trénuji
i mládež od osmi let. Svému osobnímu
tréninku se věnuji dvakrát do týdne,
další dva dny v týdnu připadají na tréninky mládeže. Ve volných dnech se
zabývám doplňkovým cvičením.
Každý trénink má předem stanovený
postup s opakováním. Na začátku se
musí každý judista pořádně rozehřát.
Pod typickým kardio cvičením si
zřejmě každý vybaví běh, vyklusávání
a další podobné aktivity. Naše kardio
cvičení je postaveno na spalování přebytečného tuku z těla, prohřátí svalů
a zároveň jím posilujeme fyzickou
zdatnost a kondici. V okamžiku, kdy
je tělo připravené na další fázi, přichází
gymnastika. Gymnastické cviky (kotouly, pády, sklopky, atd.) nám pomůžou k celkovému protažení svalstva.
Tím ve většině případů předcházíme
zbytečným úrazům, nataženým svalům
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

apod. Dále si každý zvolí svého cvičného soupeře, se kterým společně trénujeme jednotlivé chvaty. V závěrečné
fázi tréninku probíhají tzv. randori, což
jsou cvičné boje. Judo vyžaduje dostatek času, proto mi trénink zabírá cca
1,5 hodiny.
Podle všeho Vám judo bere veškerý
volný čas. Jak se to dá všechno zvládnout v kombinaci se zaměstnáním
a rodinou?
Rodina a rodinné zázemí jsou pro
mne velkou oporou. Bez podpory v rodině nemá ani smysl se žádným sportem začínat. Manžel mě v mých akti-

6/2006, 6/2008: Mistrovství Evropy – 3. místo (jednotlivci)
4/2014: Mistrovství Maďarska – 1. místo (jednotlivci)
6/2014: European Judo Union Praha – 1. místo (družstva) a 2. místo (jednotlivci)
9/2014: Mistrovství Světa Malaga – 2. místo (jednotlivci)
11/2014, 9/2015: Mistrovství ČR Praha – 1. místo (jednotlivci)
5/2015: Mistrovství Evropy – 1. místo (družstva) a 2. místo (jednotlivci)
6/2015: Mistrovství Světa Amsterdam – 3. místo (jednotlivci)
6/2016: Mistrovství Evropy – 2. místo (družstva) a 3. místo (jednotlivci)
11/2016: Mistrovství ČR Praha – 2. místo (jednotlivci)
3/2017: Mistrovství Maďarska – 3. místo (jednotlivci)

vitách podporuje ze všech nejvíce. Trénuje se mnou, doprovází mne na většině závodů a po určité době se mi
podařilo přivést k judu i svého
šestnáctiletého syna. Někdy je to ale
velice náročné. Když jsou o víkendu
závody, víceméně se celý týden nezastavím.
Medailí, které jste za svoji kariéru
nasbírala je opravdu obdivuhodné
množství. Z kterých máte největší radost?
Tato otázka je velmi zavádějící. Ze
všech mám obrovskou radost. Za každým oceněním se skrývá velké úsilí,
tvrdá práce, spousta času a v podstatě
i peněz za dopravu, ubytování a startovné za každý závod. Ale pokud bych
měla opravdu zmínit jedno ocenění,
ze kterého mám obrovskou radost, tak
je to titul Sportovce Domažlicka z roku
2014.
Děkuji za rozhovor a za celou redakci
Vám přeji hodně dalších sportovních
úspěchů.
Text: Michala Bílková
Foto: archiv Jaroslava Záhořová

Cargovák | Duben 2017

Aktuality

6

Mimořádné události na železnici (10)
V dnešním pokračování seriálu o mimořádných událostech bych se chtěl
zmínit o změnách, které nám přinesla
novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, platná od 1. dubna 2017. V paragrafu 49 uvedeného zákona došlo
k podstatné změně, i když to na první
pohled není až tak patrné. První dva
odstavce uvedeného paragrafu nově
zní:
Mimořádnou událostí je nehoda nebo
incident, ke kterým došlo v souvislosti
s provozováním drážní dopravy nebo
pohybem drážního vozidla na dráze
nebo v obvodu dráhy a které ohrozily
nebo narušily
a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.
Nehodou je událost, jejímž následkem
je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma.
Vážnou nehodou je nehoda způsobená
srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž následkem je smrt, újma
na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda
velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými následky. Incidentem je jiná
událost podle odstavce 1 než nehoda.
Definice mimořádné události doznala jistých změn, ale hlavně se změnilo definování pojmů „nehoda“
a „vážná nehoda“ (dříve závažná nehoda) a pojem „ohrožení“ byl nahrazen pojmem „incident“. Zapracováním
změn vyplývajících z legislativy Evropské unie vyvolali naši zákonodárci nejasnosti mezi všemi, kteří se problematikou mimořádných událostí
zabývají. Začaly se šířit různá vysvětlení jednotlivých pojmů a trošku jasněji
v tom udělal až pokyn vypracovaný
Drážní inspekcí. Hned v úvodu pokynu se Drážní inspekce vyjadřuje
k definici mimořádné události, kde objasňuje změnu v chápání toho co je
a co není mimořádná událost:
„definice mimořádné události (MU)

nově stanovuje, že pro vznik MU je zásadní, zda k ní došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo v souvislosti s pohybem drážního vozidla na
dráze nebo v obvodu dráhy. U MU tedy
není směrodatné pouze to, zda bylo
drážní vozidlo v pohybu, ale postačí, že
byla provozována drážní doprava (definice viz § 2 zákona o dráhách), tzn.
že např. střetnutí osobního automobilu
se stojícím drážním vozidlem nebo újma
na zdraví osoby při zavírání nástupních
dveří stojícího drážního vozidla budou
mimořádnou událostí, pokud byla splněna podmínka provozování drážní dopravy (viz uvedený § 2 zákona o dráhách). Daná událost musí rovněž
splňovat alespoň jednu podmínku a) –
– d)“ (podmínky jsou součástí definice
mimořádné události v prvním odstavci
§ 49 zákona o dráhách – viz. text výše).
Ačkoli Drážní inspekce vysvětluje jak
chápat mimořádnou událost, tak současně připouští, že i tak je definice mimořádné události poměrně obecná,
a dá se pod ni přiřadit mnoho provoz-

ních situací. Z tohoto důvodu uvádí
základní druhy mimořádných událostí
a současně i případy, které za mimořádnou událost nepovažuje. Jedná se
o obsáhlý výčet, který však nezahrnuje
všechny situace a ty je pak nutno posuzovat individuálně. Drážní inspekce
v průvodním dopise uvádí, že uvedený
pokyn byl projednán s Ministerstvem
dopravy a Drážním úřadem a Drážní
inspekce bude v souladu s ním postupovat při posuzování mimořádných
událostí. Je smutné, že zákonodárci
schválili ustanovení zákona o dráhách
bez bližšího vysvětlení jednotlivých pojmů. Všichni jsme očekávali, že nejasná
ustanovení budou vysvětlena prováděcí vyhláškou. Bohužel se tak nestalo
a tak pokyn vydaný Drážní inspekcí je
jediným použitelným dokumentem
pro orientaci v dané problematice.
Důkazem nejasností je například definice vážné nehody. Vážná nehoda je
nově podskupinou nehody, rozsah
škody velkého rozsahu (tj. 5 milionů
Kč) je omezen pouze na drážní infra-

strukturu, drážní vozidla a na životní
prostředí, nikoli tedy na případnou
škodu třetích stran. Nově je za vážnou
nehodu považována i tzv. jiná nehoda
s obdobnými následky, jejíž definice
však v zákoně i prováděcím předpise
chybí. A to je právě oříšek. Drážní inspekce ve svém pokynu definici jiné
nehody s obdobnými následky uvádí,
přičemž vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU)
2004/49/ES o bezpečnosti železnic
a bere do úvahy, že se jedná o nehodu
způsobenou srážkou nebo vykolejením
drážních vozidel. Zdá se to býti poněkud komplikované, ale věřme, že vše
se „utřepe“ a sporných případů bude
minimum.
Novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, přinesla i mnoho jiných a možná
i zajímavějších změn, jejich komentář
však tematicky neodpovídá tomuto
článku. Jedna ze změn týkající se šetření mimořádných událostí však ještě
stojí za zmínku a to změna ustanovení
paragrafů 53b až 53e pojednávajících

Ráda dělám věci na plno

žimů je součástí jejího budoucího úspěchu. Na společnosti ČD Cargo se mi
líbí, že je otevřená vůči veřejnosti, má
svou tradici a díky tomu i osvědčené
postupy. Je takovým měřítkem pro jiné

Mohla byste se prosím našim čtenářům krátce představit?
Je mi 22 let a studuji 3. ročník oboru
železničná doprava na Fakultě prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
na Žilinské univerzitě.
Proč jste si ke studiu vybrala železniční zaměření? Čím Vás tento obor
oslovuje?
Na gymnáziu jsem začala chodit na
maloměřické seřadiště v Brně
a z mostu nad kolejemi jsem sledovala
rozřazování souprav, práci posunovačů, strojvedoucích, náklad v otevře-

ných vozech atp. Fascinovalo mě, jak
je železnice organizovaná. Všechno má
svůj řád, každý má nějakou úlohu.
Chtěla jsem vědět, jak to celé funguje.
Jako studentka vidíte již i nějaká
negativa/limity svého zaměření. Napadají Vás náměty na zlepšení?
Jsem k sobě i k ostatním poměrně

Proč jste si ke své bakalářské práci
vybrala téma „Možnosti dalšího využití společného nákladního listu
CIM/SMGS v železniční dopravě“
a proč Vás zaujala společnost ČD
Cargo?
Toto téma jsem zvolila hned z několika
důvodů. Velmi mne baví nákladní přeprava. Problematika nákladních listů se
dotýká každé přepravy a myslím si, že
směřování železnice ke sjednocování re-

„Bez zákazníků
nemá smysl
dopravu provozovat.
Hledejme způsoby,
jak jeho potřeby
uspokojit,
ne důvody, proč
to nejde udělat.“
dopravce, kteří se učí z jejích úspěchů
i chyb. Vítám i snahu vyrovnat se silné
konkurenci ze západu.
Jaké jsou Vaše další plány pro nejbližší období 3 – 5 let? Jakou máte
představu svého prvního zaměstnání
a profesního vývoje?

V následujících třech letech bych ráda
vystudovala 2. stupeň VŠ studia na Univerzitě v Pardubicích. V průběhu studia
se chci učit německy, a zúčastnit se projektu Erasmus a letní praxe u nějakého
dopravce. Po škole to pravděpodobně
vidím na práci u nákladního dopravce.
V zaměstnání bych určitě chtěla využít
a rozvíjet svoje silné stránky a věnovat
se činnosti, ve které budu vidět progres.
Zajímá mne třeba přeprava nebezpečného zboží nebo intermodální přeprava.
A později… no, třeba generální ředitelka ČD Cargo, a.s.
:-)

náročná a často se vyjadřuji kriticky.
Myslím si, že železnice v minulosti zaspala a teď sklízí plody své nečinnosti.
Ztrácí zákazníky, protože se včas neorientovala na jejich potřeby a zabývala
se sama sebou. Když přijdu ke kadeřnici, očekávám účes a kompletní péči
na míru. Kdybych přišla, a ona mi řekla
„Tady máš nůžky, ostříhej se sama. Já
takhle optimalizuji své náklady“, na
místě bych se otočila a už se nevrátila.
Bez zákazníka nemá smysl dopravu
provozovat. Hledejme proto způsoby,
jak jeho potřeby uspokojit, ne důvody,
proč to nejde udělat.

Akciová společnost ČD Cargo dlouhodobě spolupracuje s vysokými
školami. Spolupráce je postavena na
výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, přičemž pilířem tohoto rozvoje ze strany společnosti ČD
Cargo je vedení, příp. konzultace bakalářských, diplomových nebo i doktorských prací. Jednou ze studentek,
která možnosti konzultací a spolupráce využila, je Markéta Kořenková
studující Žilinskou univerzitu.

o Drážní inspekci. Dochází ke stručnějšímu rozepsání jednotlivých činností, oprávnění a povinností Drážní
inspekce. Z našeho pohledu je novinkou její povinnost podat informace
o zahájení a průběhu šetření jak dotčenému provozovateli dráhy nebo
provozovateli drážní dopravy, tak i například výrobci dotčeného drážního
vozidla nebo jiného drážního zařízení,
případně i odborové organizaci působící u dotčeného provozovatele dráhy
nebo dopravce. Obdobně je to i s rozesíláním závěrečné zprávy. Zajímavou
změnou je i to, že od 1. dubna 2017 již
zaměstnanci Drážní inspekce nevykonávají státní dozor nad dodržováním
povinností stanovených zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách. Nově je
Drážní inspekce pověřena výkonem
státní správy ve věcech drah.
V souvislosti s výše uvedeným je
nutné zmínit, že na všechny legislativní
změny bylo nutné reagovat i změnou
služebního předpisu SŽDC D17 –
Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí a jeho prováděcího
opatření SŽDC D17 – 1. Uvedená
změna již spatřila světlo světa a je k dispozici. Na základě změněných definic
se částečně upravily jednotlivé kategorizace mimořádných událostí, což přináší i jisté obtíže ve statistickém sledování a vyhodnocování.
Pro svoji potřebu využívá ČD Cargo
právě předpis SŽDC D17 a jeho prováděcí opatření D17 – 1 a další konkrétní podrobnosti a postupy jsou stanoveny v Opatření provozního ředitele
č. 38/2016 „Postupy při ohlašování
a šetření mimořádných událostí“. Uvedené opatření bude v nejbližších dnech
na základě všech změn upraveno.
Tolik rychlý výčet legislativních úprav
v oblasti problematiky mimořádných
událostí. Věřím, že vás to aspoň částečně zaujalo. Příště se již vrátíme ke
konkrétním typům a kategoriím mimořádných událostí, kterých máme
před sebou ještě mnoho.
Jan Hnilica
Ilustrační foto: ČD Cargo

Nejen studiem je mladý člověk živ,
jaké máte zájmy a koníčky? Jak ráda
trávíte volný čas?
Ráda dělám věci na plno a podobně
je to i u školy, takže volného času moc
nezbývá. Věnuji se svým blízkým – nejlépe při posezení v kavárně. Chodím
do divadla, cestuji a uklízím. V létě jezdím na kolečkových bruslích. Poslouchám Pink Floyd a další rockovou muziku, ve které se neustále vzdělávám.
To si tak občas zatemním v pokoji, pustím si nějaké skvělé album a jen tak
existuji.
Text a foto: Michal Vítěz
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Železnice v Evropě 4. díl (Polsko)
Historie polských železnic je stejně
rozmanitá, jako historie samotného
Polska. Po úpadku polsko-litevského
státu proběhlo dělení Polska, které
v roce 1795 znamenalo jeho zánik
a rozdělení mezi Prusko, Rakousko
a Rusko.
Svrchovaným státem se Polsko znovu
stalo až v roce 1918, avšak v jiných hranicích, než je známe dnes. Naše společné hranice s Polskem začínaly v té
době až u Bohumína, zato se táhly daleko do Karpat, na území dnešní Ukrajiny. Současnou územní podobu získalo Polsko až po stanovení hranice
Odra-Nisa a odstoupení části východních území ve prospěch Sovětského
svazu po skončení 2. světové války.
První železniční tratí na území dnešního Polska byla trať Hornoslezské
dráhy z Wrocławi do Oławy otevřená
22. května 1842. Do roku 1846 byla

jmenovat elektrizaci tratí ve Slezsku
střídavou trakční soustavou 15 kV. Železniční tratě v této oblasti Pruska byly
většinou jednokolejné se sklony až
25 ‰ a parní lokomotivy na nich svým
nízkým výkonem nestačily k vedení
těžších nákladních vlaků. Jako první
byla v červnu 1914 dokončena elektrizace tratě ze Szczawienka do Meziměstí. Síť elektrizovaných tratí pak postupně dosáhla délky přes 400 km a na
našem území se „dráty“ objevily ještě
v pohraniční přechodové stanici Kořenov. Jako další polskou zajímavost
můžeme zmínit dvě železniční tratě.
První z nich, tzv. CMK (Centralna magistrala kolejowa) slouží především
rychlé osobní dopravě. Od roku 1977
spojuje průmyslové Slezsko s hlavním
městem Varšavou a vlaky na ní mohou
dosahovat rychlosti až 200 km/hod.
Druhá, 394 km dlouhá trať, označená
zkratkou LHS (Linia hutnicza szero-

Dopravce PKP Cargo má k dispozici velice rozsáhlý park lokomotiv i nákladních

vozů.
prodloužena až k prusko-rakouské
hranici u Mysłowic. Jako druhá byla
15. srpna 1843 dokončena trať Berlínsko-štětínské dráhy do hlavního města
provincie Pomořany, do Szczecina. Na
území rakouské Haliče byla první železniční trať vedoucí z Mysłowic přes
Jaworzno Szczakowa do Krakova dokončena 13. října 1847 z iniciativy Krakovsko-hornoslezské dráhy. 1. března
1856 byl zahájen provoz na celé trati
Severní dráhy císaře Ferdinanda
z Vídně do Krakova. První napojení
na ruskou železniční síť bylo realizováno 1 333 km dlouhou tratí Petrohradsko-varšavské dráhy, která byla
jako širokorozchodná (1 524 mm) dokončena v roce 1862.
Z bohaté historie polských železnic
můžeme jako velmi významnou a České republiky se dotýkající záležitost

kotorowa) byla dokončena v roce 1979
s rozchodem 1 520 mm. Dodnes slouží
především pro zásobování hutí v Katowicích železnou rudou.
Vyznat se na polském dopravním
trhu není jednoduché. Kromě státní
železniční sítě spravované společností
PKP-PLK (Polskie Linie Kolejowe) zde
existuje celá řada sítí průmyslových
vleček, zejména pak v oblasti Horního
Slezska. Koneckonců z vlečkových dopravců vznikli v průběhu devadesátých
let 20. století významní železniční dopravci. Z nich můžeme jmenovat např.
PCC Rail Szczakowa, PTKiGK Zabrze,
PTKiGK Rybnik, Orlen nebo Kopalnia
piasku Kotlarnia. PKP-PLK spravuje
asi 23 tisíc km železničních tratí, avšak
na přibližně 17 % jejich délky není provozována pravidelná doprava. PKP-PLK je součástí Grupy PKP, do které

ŠVÝCARSKO

Obsluhu velké části důlních vleček v Horním Slezsku zabezpečuje v současné

době dopravce DB Cargo Polska.
patří ještě společnosti provozující
osobní (PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście) i nákladní
(PKP Cargo, PKP LHS) dopravu. Celkem ve skupině, jež vznikla v roce
2001, pracuje okolo 85 tisíc zaměstnanců. Ve skupině už nejsou začleněny
Przewozy Regionalne, které nyní nabízejí osobní dopravu jako samostatná
firma z názvem POLREGIO.
Trh nákladní dopravy se v Polsku vyvíjel poměrně bouřlivě a PKP Cargo
brzy ztratilo svoje dominantní postavení. Roční objem přepraveného zboží
dosahuje hodnoty 222 mil. tun, přičemž
PKP Cargo si z tohoto „koláče“ ukrajuje
cca 44 %. Dalšími významnými dopravci jsou DB Cargo Polska (18 %),
Lotos Kolej (6 %) nebo CTL Logistics
(4 %). Celkem však na trhu působí asi
třicítka významnějších dopravců plus
řada menších zabývajících se jen např.
obsluhou vleček. Pozitivní pro nás je
fakt, že jedním z dopravců, který se poměrně intenzivně rozvíjí, jsou Koleje
Czeskie. Významnými zdroji přeprav
jsou jak hornoslezské doly a hutě, tak

baltické přístavy (Swinoújscie, Szczecin,
Gdynia, Gdańsk), které se v poslední
době stávají stále oblíbenějšími. V této
souvislosti si neodpustím ještě jedno
ohlédnutí do historie. Trať spojující
Horní Slezsko s přístavem Gdańsk byla
původně celá na území Německa, situace se však změnila v roce 1921, kdy část
Horního Slezska připadla Polsku
a Gdańsk pak ležel mimo území Polska
i Německa jako Svobodné město
Gdańsk. Polsko tehdy začalo budovat
přístav v Gdyni a pro spojení nového
přístavu s Horním Slezskem vybudovala
tzv. uhelnou magistrálu (magistrala
węglowa). Severovýchodní hranice
je pak místem překládky ze širokého
na normální rozchod. Do Litvy je nejčastěji využíván hraniční přechod
Trakiszki/Šeštokai, do Běloruska pak
Terespol/Brest nebo Kuźnica Białostocka/Bruzgi. S Ukrajinou je pro nákladní dopravu otevřeno čtyři hraniční
přechody, včetně již zmíněného širokorozchodného LHS.
Text: Michal Roh
Foto: Michal Roh ml.

Společnost ČD Cargo, a.s., obdržela
z gestorského útvaru oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod – odboru
personálního GŘ ČD, a.s., dokument
s následujícími pokyny a informacemi,
které se týkají jen zaměstnanců společnosti ČDC s nárokem na zaměstnanecké zahraniční jízdní výhody.
1) S účinností od 1. 3. 2017 vešlo
v platnost Ujednání mezi Koleje Dolnośląskie S.A. (KD) a Českými drahami, a.s. (ČD).
Jízdní doklady FIP budou poskytovány držitelům zahraničních jízdních
výhod v tomto rozsahu:

Zaměstnanec
2 jízdenky ročně,
l mezinárodní průkazka na slevu jízdného 50%,
Rodinný příslušník zaměstnance
l 1 jízdenka ročně,
l mezinárodní průkazka na slevu jízdného 50%,
2) V případě cestování sezónními
spoji 1481/1480 a 1471/1470 při průjezdu Rumunskem a Bulharskem nebudou Rumunské železnice (CFR) ani
Bulharské železnice (BDŽ) ve výše
uvedeném sezónním spoji akceptovat
jízdenky FIP a OSŽD se 100% slevou,
včetně mezinárodních jízdních dokladů vydaných pro účely pracovní
cesty po území CFR nebo BDŽ.
Ostatní doklady NRT (včetně jízl

Klesající počet kamionů
Poprvé za 20 let klesl v minulém
roce počet kamionů projíždějících
přes Švýcarsko pod 1 milion. Zároveň vzrostl podíl železniční dopravy
v trans-alpské nákladní dopravě na
71 %, což je nejvyšší úroveň od roku
2001. V roce 2016 bylo přes Alpy
přepraveno rekordních 40,4 milionů tun zboží (nárůst 3,7 %).
Hmotnost zboží přepraveného
po železnici vzrostla o 6,4 % na
28,6 milionů tun zboží, zatímco
hmotnost zboží přepraveného těžkými nákladními vozidly se snížila
o 2,5 % na 11,7 milionů tun.

SLOVENSKO
Plán přeprav se nepodařilo
splnit
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) přepravila v roce 2016 více než 35,6 mil.
tun zboží. Tento objem představuje
pokles oproti plánu o více než
0,5 mil. tun (–1,6 %) a meziroční
nárůst o více než 0,9 mil. tun
(+2,6 %). Začátek roku 2016 byl poznamenaný poklesem výkonů proti
plánu s ohledem na nepříznivý vývoj hutnictví na Slovensku a v okolních zemích v důsledku přebytku
levnější čínské oceli na trhu. V druhém pololetí nastalo oživení hutnictví, které se odrazilo ve zvýšení
přepravních požadavků. Předpoklady se nenaplnily v přepravě dřeva
z důvodu snížených požadavků slovenských odběratelů a zákazu vývozu dřeva z Ukrajiny. Naopak narostly přepravy na Balkán. Úspěch
společnost zaznamenala i v přepravách ropných produktů a automobilů. Ve vnitrostátní přepravě největší nárůst vykázala komodita uhlí
(+221 tis. tun), kde se podařilo získat zpět od soukromého dopravce
přepravy do elektráren a tepláren.
Společnost ZSSK Cargo považuje
i nadále za perspektivní segment
přepravy jednotlivých vozových zásilek.

UKRAJINA
Významnou přepravní komoditou je štěrk. Stavební boom nastal v souvislosti

s konáním Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012.

Personální oddělení odpovídá
Jsou nějaké změny v oblasti zaměstnaneckých zahraničních jízdních
výhod?

Ze zahraničí

denky zakoupené na základě předložení mezinárodní průkazky FIP na
slevu 50%) a RPT jsou akceptovány
bez omezení.
3) V případě použití přímých sezónních vozů Praha – Split platí od 20. 6.
2017 do 2. 9. 2017 pro nákup lůžkových příplatků pro cestující s volnými
jízdenkami FIP následující pokyny:
l Držitelé jízdenek FIP nemají nárok
na sezónní slevu lůžkových příplatků
dle čl. 72.4 Zvláštního ujednání ČD
pro mezinárodní přepravu (ZUJ).
V případě, že si cestující – držitel jízdenky FIP zakoupí příplatek se sezónní
slevou, bude povinen si doplatit do
plné ceny rezervačního dokladu u průvodce lůžkového vozu (netýká se jízdenek zakoupených na základě před-

ložení mezinárodní průkazky FIP
50 %). Předprodej je možný (mimo termíny, popsané v odstavci níže) pouze
v rámci 2měsíčního předprodeje.
l Pro následující vybrané (minimálně
vytížené) termíny přímých sezónních
lůžkových vozů Praha hl. n. – Split EC
277/1204 ve dnech 20. 06. 2017,
23. 06. 2017, 29. 08. 2017 a 01. 09. 2017
a v opačném směru Split – Praha hl.
n. R 1205/276 ve dnech 21. 06. 2017
a 24. 06. 2017 je pro držitele volných
jízdenek FIP povolený výdej rezervací
po celé období předprodeje. Na výše
uvedené termíny platí nad rámec ustanovení ZUJ aplikace sezónní slevy
při odbavení lůžkovými příplatky.
Bc. Věra Drncová

Ukrajina zablokovala Donbas
Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny na mimořádném zasedání 15. března 2017 přijala rozhodnutí o dočasném přerušení
silničního a železničního spojení
s oblastmi tzv. antiteroristické operace na Donbasu. Ukrajina tak reagovala na převzetí kontroly nad
podniky registrovanými na Ukrajině separatisty v tzv. samozvané
Doněcké a Luhaňské republice na
začátku března. Dočasné přerušení
dopravních spojení s Donbasem
bude platit do doby splnění podmínek Minských dohod – zastavení
palby, stažení těžkých zbraní při
styčné čáře oddělující Ukrajinu od
území samozvaných republik –
– a také do doby navrácení obsazených průmyslových podniků na
Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci.
Michal Vítěz
Michal Roh
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Úžasná Indie
Tak zní název oficiální stránky indického ministerstva cestovního ruchu,
přičemž s reklamou „Incredible India“ se lze setkat na mnoha místech.
Anglický výraz incredible však lze
přeložit i jako ohromný či neuvěřitelný, což jsou pojmy, které tuto zemi
opravdu vystihují.
Indická republika je s více než miliardou obyvatel druhou nejlidnatější
zemí světa. Administrativně se člení

nují velehorské masivy Himálaje a Karákoramu s druhou nejvyšší horou
světa K2 (8 611 m n. m.), zatímco jih
omývají vody Indického oceánu. Posvátné veletoky Indus, Ganga a Brahmaputra jsou známé široké veřejnosti.
Označení Indie může mít ještě jiný
podtitul – jednota v rozmanitosti.
Vzhledem k velikosti země jsme si
pro návštěvu na přelomu února
a března zvolili jen dva nejjižnější státy
Kéralu a Tamilnádu. V tomto období

infrastrukturu a tak i naše výprava
hned po příletu okusila nádherné
vodní safari (zaujala nás zejména pestrost vodního ptactva a čilý ruch podél
vody – praní, koupání, rybolov a o pár
metrů dále narazíte na vodní buvoly).
Protože jsme věděli, že se do Kéraly
poskytující odpočinek, ještě vrátíme,
vyrazili jsme za mnohem větším dobrodružstvím – do hinduistického státu
Tamilnádu.
Tamilnádu je mnohem větší, dle rozlohy jedenáctý svazový stát v jihovýchodní Indii. Známý je též jako země
chrámů, kterých je zde uváděn neuvěřitelný počet 33 000, z nichž mnoho
má stáří v rozmezí 800 až 3 500 let.
Hinduismus v tomto státě vyznává
z 62 milionů obyvatel téměř 90 %, přičemž zbylá procenta připadají téměř
rovným dílem na islám a křesťanství.
K hlavním turistickým atrakcím zde patří poutní město Rameswaram a nejjižnější cíp Indie – město Kanyakumari.
Rameswaram leží na ostrově „Pamban“ odděleném od Indické pevniny
stejnojmenným kanálem. Ostrov Srí
Lanka je odsud vzdálený pouhých

Indické lokomotivy jsou běžně označeny státní vlajkou.

něni, že zde zažijeme ještě tu „pravou“
Indii. Na zahraničního turistu zde narazíte velmi zřídka, zato Indů jsou zde
nepřeberné davy.
Ústředním bodem města je chrám
Ramanathaswamy zasvěcený bohu Šivovi. Chrám získal svoji současnou podobu ve 12. století a jedná se o soustavu
4 věží (nejvyšší 53 m), svatyní, studní
a propojovacích chodeb – jedna z nich
je nejdelší v Indii. Poutníci podstupují

Kérala je zemí písečných pláží.

na 29 spolkových států a 7 svazových
teritorií, kde se hovoří 1 652 jazyky
a funguje vedle sebe 190 náboženství.
Oficiálními jazyky jsou hindština
a díky koloniální minulosti angličtina.
Indie získala nezávislost na britské koloniální říši až v roce 1947, přičemž je
stále členem Commonwealthu. Mezi
hlavní náboženství patří hinduismus
82 % a islám 13,4 % a dále buddhismus, sikhové, křesťanství. V zemi se
nachází okolo 300 000 mešit, což je
více než v jakékoli jiné zemi na světě.
Gramotnost je okolo 74 %, přičemž republika vlastní jaderné zbraně a disponuje vlastním kosmickým programem. Ekonomika patří dlouhodobě
do první desítky nejrychleji se celosvětově rozvíjejících států. ŠKODA
AUTO zde má dva výrobní závody a ve
spolupráci s místním výrobcem Tata
Motors vyvíjí nové levné auto pro Indii. Indická železnice má pak pátou
nejdelší síť na světě (68 525 km), zaměstnává 1,3 milionů zaměstnanců
a rozchod kolejí patří k nejširším na
světě (1 676 mm). Severu země domi-

zde panují teploty okolo 30 stupňů
Celsia s minimem srážek. Do Thiruvananthapuram, hlavního města Kéraly, létají pravidelné linky Emirates
a spojení přes Dubaj překvapí svojí pohodlností. Za přibližně 10 hodin čistého letového času se ocitnete doslova
v jiném světě.
Kérala je malý (32 milionů obyvatel)
svazový stát v jihozápadní Indii, který
má nejvyšší index lidského rozvoje
z indických států, nejvyšší střední
délku života a gramotnost přesahující
95 %. Rozhodující vliv na kéralskou
politiku mají již od padesátých let minulého století levicové vlády, které zavedly povinnou školní docházku. Další
zajímavostí je vyšší podíl muslimů
a křesťanů. Protáhlý stát s pobřežní linií téměř 600 km je turisticky velmi
atraktivní – písčité pláže, mangrovníkové porosty, jezera s brakickou vodou,
rýžoviště, starobylé chrámy a ve vnitrozemí pralesy a čajovníkové plantáže
na úbočí téměř dva tisíce metrů vysokého pohoří. Pohostinní a přátelští Kéralané vybudovali kvalitní turistickou

Kráva je v Indii opravdu posvátné zvíře.

50 kilometrů. Pro železničáře je lahůdkou železniční most „Pamban Bridge“
spojující od roku 1914 ostrov s pevninou. Tento 2 065 metrů dlouhý most
se nachází 12,5 metrů nad úrovní moře
a je otevírací. Původně měl metrovým
rozchod, po modernizaci ukončené
v roce 2007 je však již širokorozchodný. Na most je nádherný výhled
ze souběžného silničního mostu nesoucího název „Annai Indira Gandhi
Road Bridge“ zprovozněného však až
v roce 1988. Město Rameswaram má
necelých 50 000 obyvatel a pro hinduisty je spolu s Varanasi jedním z nejposvátnějších míst. Byli jsme upozor-

opláchnutí vodou symbolizující smytí
hříchů v přesně daném pořadí všech
22 vodních zdrojů nacházejících
se v areálu chrámu. Poté následuje
omytí v nedaleko vzdáleném moři. Život města je podřízen náboženskému
harmonogramu, všem svátkům a ceremoniím, kterých je pro našince nepřeberné množství. Péče o duši
a posmrtný život je zde povýšena nad

zájem o tělo, pohodlí či hygienu v evropských měřítkách. Posvátné krávy
a další domácí zvířata se zde volně potulují a živí odpadky, čas se zde, oproti
jiným místům, zastavil. Na hotelu se
však zcela normálně připojíte na wi-fi,
kousek od centra je postavena nejvyšší
televizní věž v Indii a několik kilometrů od Rameswaramu se nachází nádherné písečné pláže. Indie – země kontrastů by mohl být další podtitul.
Jídlo je v Indii chutné, kořeněné až
pálivé a alespoň na jihu převážně vegetariánské. Nicméně je nutné dodržovat některá pravidla, která zaručí, že
turista neprožije trávicí očistec. Mezi
tato pravidla patří, že první dny se cizinec stravuje převážně z vlastních
zdrojů a na nové jídlo si postupně
zvyká. Až po několika dnech je možné
vychutnat si smaženou rýži, kořeněné
Biryani, placky čápátí či naan, sýr paneer, nakládané zeleniny či oblíbené
luštěniny. Pokud zatoužíte po masu, tak
je dostupné kuřecí a ryby. Běžné je též
ovoce, zejména výběr rozličných druhů
banánů je okouzlující. Spíše vzácnější
s ohledem na klima jsou brambory a jablka. Pití balené vody je pak samozřejmostí. Alkohol je hůře dostupný, prý
ho Indové špatně odbourávají. Ve městech je většinou jedna špatně označená
prodejna, kde svůj vytoužený mok získáte přes zamřížované okénko. Pravdou však je, že v tamějších horkách
jsme ani po alkoholu netoužili.
Text a foto: Michal Vítěz
Pokračování v příštím čísle

Foto měsíce



Vectroni ČD Cargo postupně dobývají Evropu. S Vectronem 383.001 z depa MI-

Železniční most Pamban na cestě do Rameswaramu

NIVERSUM se tak můžeme setkat v pravidelném provozu v Maďarsku. Snímek
pořízený 10. března 2017 zachytil tento stroj v čele „ucelenky“ vozů Shimmns
právě na jedné z tratí v maďarském vnitrozemí. Ptáte se, co že je to za depo? MINIVERSUM je budapešťský modelový svět zachycující zajímavé stavby nejen Maďarska, ale i Rakouska a Německa. Jeho součástí je také modelové kolejiště v měřítku
1:87 (HO) s délkou kolejí přes 1 300 m. Denně je na něm v provozu přes 100 vlakových souprav a mezi nimi i Vectron ČD Cargo. Ten se zde objevil z iniciativy
Tomáše Tótha, ředitele odboru ekonomiky a finančního řízení ČD Cargo.
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