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Železniční nostalgie
Každý rok se fanoušci železnice
mohou těšit na „otevření bran“ železničních muzeí v Čechách, kde je
řada exponátů osobní i nákladní dopravy. Historie české železniční dopravy sahá až od první poloviny
19. století. V tomto období byly
primárně budovány železniční tratě
pro nákladní dopravu, na což může
být každý zaměstnanec ČD Cargo
právem hrdý. Za železniční nostalgií
se může každý z nás podívat například do Lužné u Rakovníka. Letošní
slavnostní otevření našeho největšího železničního muzea, kde je
k vidění až třicet historických parních lokomotiv a dalších exponátů,
od menších lokálkových lokomotiv
až po ty nejvýkonnější, proběhlo
13. května.
Nejstarší „parní dámou“ je lokomotiva 310.076, vyrobená v roce
1899 v rakouské lokomotivce ve
Floridsdorfu, která v Lužné láká
návštěvníky od roku 2009. Za podívanou stojí i provozní parní lokomotiva 434.1100, nazývaná „čtyřkolák“. Tento stroj se může pyšnit
československým původem, neboť
byl vyroben v roce 1920 v plzeňské
Škodovce. Z meziválečného období
můžeme jmenovat rychlíkovou lokomotivu 387.0, přezdívanou „mikádo“. Zajímavé je, že tato lokomotiva byla schopna dopravovat vlaky
o přibližné váze 400 tun na stoupání
10 promile s minimální rychlostí
šedesát kilometrů v hodině. Lokomotiva byla do roku 2001 v majetku
Národního technického muzea, kde
byla udržována v provozuschopném
stavu. Nyní si ji mohou návštěvníci
prohlédnout zblízka v Lužné u Rakovníka. Další zajímavou elitní lokomotivou je tendrová lokomotiva
477.043, přezdívaná „papoušek“.
Ne všechny vystavené exponáty
jsou provozuschopné, některé však
stále slouží, a tak mohly být druhý
víkend v květnu zahájeny každoroční oblíbené nostalgické jízdy
v čele s „papouškem“. Oba dva dny
se vyjíždělo v ranních hodinách
z pražského Masarykova nádraží.
Návštěvníci mohli absolvovat
i parní jízdu do Stochova s možností
prohlídky Masarykova prezidentského salonku.
Parní sezóna je zahájena. A kam
se vydáte vy?
Michala Bílková

Podpora ČD Cargo
osvětě a historii
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2016
se ve známé výtopně v polském Wolsztyne konalo tradiční setkání parních
lokomotiv. Z České republiky byly na
akci vyslány lokomotivy 534.0432
Depa historických vozidel ČD Lužná
u Rakovníka (dislokované v Muzeu ČD
v Olomouci) a stroj 423.0145 Mladoboleslavského železničního spolku. ČD
Cargo se na této akci podílelo zapůjčením čtyřnápravového cisternového
vozu řady Zaes jako zásobníku vody
pro parní lokomotivy.
Jiří Vorel

Na odvoz dřeva z kalamitou postižené oblasti Jeseníků jsou nasazována i dvojčata „catrů“ řady 753.7. Objektiv Michaly Bílkové zachytil manipulační vlak

Mn 181622 s lokomotivami 753.768 + 769 při pobytu ve stanici Valšov.

Je ČD Cargo v dobré kondici?
Dne 29. dubna 2016 byly v souladu
s pravidly kapitálového trhu zveřejněny výsledky skupiny ČD za rok
2015. Nejen o nich, ale o celkové ekonomické situaci v ČD Cargo si budeme povídat s ředitelem O1 Ing. Tomášem Tóthem.
Ze zveřejněných výsledků je
zřejmé, že ČD Cargo třetí rok po sobě
generovalo zisk. Předseda představenstva to označil za jednoznačný
úspěch. Jak výsledky loňského roku
hodnotíte Vy, Tomáši?
Při hodnocení úspěšnosti roku 2015
je nezbytné se vrátit do roku 2012, který
byl pro ČD Cargo zlomovým. Masivní
ztráta a nedostatek finančních prostředků významně akcelerovaly změny
uvnitř naší společnosti. Na těchto změnách pracujeme kontinuálně a to se také
odráží i v nynějších výsledcích. Od roku
2013 ČD Cargo neskončilo v červených
číslech a výsledky naší společnosti významně přispívají ke konsolidovanému
výsledku celé Skupiny ČD. Nejinak
tomu bylo v roce 2015, a proto lze zcela
oprávněně hovořit o úspěchu.
Abychom nehovořili jen v superlativech, je třeba také přiznat, že v meziročním srovnání došlo k poklesu přepravních objemů a s tím souvisejících
tržeb z vlastní přepravy. Významné
úspory některých nákladových položek
a segment ostatního podnikání, který
byl v loňském roce akcelerován především participací na výlukových činnostech, přispěly k dosažení hospodářského výsledku před zdaněním na
úrovni 235 mil. Kč (dle ČÚP), což

je však v meziročním srovnání významně horší výsledek.
Nelze však jen jednoduše ukázat prstem na obchodní úsek. Odborníci na
železniční nákladní dopravu vědí, že
konkurenční boj na tuzemském trhu
je rok od roku silnější a období vysokých marží dopravců v segmentu uce-

nelze výsledek loňského roku hodnotit
negativně, a to také proto, že se nakonec podařilo významně překročit plánovaný výsledek ve výši 40 mil. Kč.
První polovina roku 2015 tak pozitivně nevypadala. Díky čemu se podařilo v druhém pololetí zlepšit hos-

Ing. Tomáš Tóth, ředitel odboru

lených vlaků je dávno pryč. Část přeprav jednotlivých vozových zásilek navíc vloni přešla vlivem neočekávaného
pádu cen nafty na silnici, posilovala
pozice nadnárodních dopravců na tuzemském trhu a poklesly také objemy
v kombinované dopravě, např. v důsledku stávky strojvedoucích v Německu. Negativně se projevila také
rozsáhlá výluková činnost, která
komplikovala provoznímu úseku vedení vlaků. V celkovém kontextu aktuální situace na dopravním trhu tedy

podaření a překročit plánovaný výsledek?
V ČD Cargo průběžně vyhodnocujeme plnění plánu, analyzujeme odchylky a připravujeme predikce budoucího vývoje a tyto výsledky
předkládáme představenstvu společnosti. V okamžiku, kdy bylo zřejmé, že
se nepodaří naplnit plán přeprav, přijala
se na úrovni vrcholového vedení řada
úsporných a restriktivních opatření napříč všemi jednotkami organizační
struktury. Všichni jsme si museli tzv.

utáhnout opasky a zároveň být efektivnější. Cílem bylo přijmout takové restrikce, které nebudou mít negativní vliv
na budoucí provozuschopnost, obslužnost a celkové fungování společnosti.
Díky těmto opatřením se podařilo
ztrátu tržeb z vlastní přepravy zboží
plně vykompenzovat. Pozitivně se
v hospodářském výsledku projevily
vyšší externí výkony PJ a SOKV, ale také
efektivnější nákup a další dílčí činnosti
uvnitř jednotlivých JOS, které vedly
k nižšímu čerpání variabilních nákladů,
úspoře nákladů za spotřebu materiálu,
netrakční energie, opravy a údržbu majetku, ale např. také ke snížení nákladů
na poradenství a další služby.
Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je posílení likvidity. Zdá se,
že se v posledních letech podařilo finanční situaci naší společnosti stabilizovat.
Bylo zapotřebí ČD Cargo vnitřně stabilizovat, nahradit čerpání krátkodobých externích zdrojů dlouhodobými
a celkově optimalizovat strukturu cizích zdrojů. To se v průběhu minulých
třech let podařilo a myslím, že dnes je
ČD Cargo v dobré finanční kondici.
Napomohla tomu celková restrukturalizace společnosti, dílčí optimalizační
projekty a umírněná investiční politika. K financování využíváme nyní
především středně-dlouhodobé zdroje,
primárně dluhopisový program, finanční leasing a dodavatelské úvěry
bez zástavy majetku.
Pokračování na str. 2
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Je ČD Cargo v dobré kondici?
Pokračování ze str. 1
Dlouhodobé zdroje financování jsou
využívány na pořízení dlouhodobého
investičního majetku. Tyto zdroje jsou
sice obecně dražší než krátkodobé, ale
v důsledku aktuálně nízkých úrokových sazeb jejich čerpání nezvyšuje finanční náklady společnosti, které se
daří naopak postupně snižovat. Krátkodobé provozní linky financování se
nám tedy podařilo uvolnit a slouží jako
rezerva pro případné negativní výkyvy
v cash flow společnosti.
Celkově dobrá finanční kondice
a výsledky ČD Cargo se zcela jistě
promítly do ratingového hodnocení
mateřské společnosti ČD, a.s., které
agentura Moody´s v květnu zlepšila
na Baa2 se stabilním výhledem.
V konsolidaci Skupina ČD Cargo
(naše společnost včetně dceřiných společností) generovala za rok 2015 čistý
zisk po zdanění (dle IFRS) ve výši
522 mil. Kč a podobným výsledkem
jsme přispěli do konsolidovaného
výsledku Skupiny ČD. Přesto Skupina
ČD skončila za rok 2015 ve výrazné
ztrátě, kam ji však poslala především

prohraná arbitráž se Škodou Transportation a rozsáhlé náklady za náhradní
autobusovou dopravu v souvislosti
s výlukami, vše v podstatě mimořádné náklady, čehož jsou si analytici
z Moody´s dobře vědomi. Pozitivní výsledky ČD Cargo spolu s naší relativně
nízkou zadlužeností a dostatkem disponibilních zdrojů zlepšují finanční
pozici celé skupiny, což také mohlo napomoci ke zlepšení ratingu.
To je jistě pozitivní informace pro
investory i s ohledem na dvě splatné
emise dluhopisů ČD Cargo v letošním roce.
Určitě. V letošním roce jsou splatné
dvě emise našich dluhopisů v celkové
hodnotě 1,158 mld. Kč, které máme
v plánu z velké části refinancovat. Konkrétně půjde s největší pravděpodobností o refinancování 1 mld. Kč. Proto
lze očekávat, že potenciální investoři
budou pečlivě sledovat všechny zveřejněné informace o naší společnosti,
respektive celé Skupině ČD. O to víc
jsem rád, že se podařilo v loňském roce
dosáhnout zisku a ratingové hodnocení
mateřské společnosti ČD se posunulo
dál od spekulativního pásma. Lze oče-

kávat, že to přispěje k většímu zájmu
o připravované emise dluhopisů
a umožní nám získat dobré emisní
podmínky.
Co dalšího mimo refinancování
splatných dluhopisů aktuálně O1 připravuje?
V souladu s plánem chceme zajistit
financování dodávek prvních pěti interoperabilních lokomotiv formou finančního leasingu, budeme připravovat další část fyzické likvidace
zbytných nákladních vozů a lokomotiv, vyhlašovat výběrová řízení na investice, materiál a další služby. Samostatnou kapitolou je zajištění
finančních zdrojů na budoucí investiční potřeby ČD Cargo. Jednou z potenciálních možností je čerpání dotací
z nových operačních programů. Aktuálně je podána žádost o dotaci na
evropský zabezpečovací systém do lokomotiv (ETCS) z programu CEF.
Dále se zástupci O1 podílí na řadě interních optimalizačních projektů, ale
o tom zase jindy.
Text: Petra Čermáková
Foto: Michala Bílková

Vybrané nostalgické jízdy
21. května

Historickým vlakem do Pohádkového
lesa

21. – 22. května

Motoráčkem do Lednice

28. května

Zlín Film Festival

3. – 5. června

Parním vlakem Vysočinou

11. června

Chmelový okruh

25. června

Lednické parní léto

25. – 26. června

Luženská setkání 2016

9. července

Motoráčkem za permoníky

23. července

Parním vlakem k Berounce

27. srpna

Parním vlakem „z muzea do muzea“

3. září

Nostalgické vlaky v Pardubickém kraji

10. – 11. září

Svatováclavská slavnost

24. září

Národní den železnice

1. října

Křivoklání

15. – 16. října

Poslední parní víkend v Lužné
u Rakovníka

Autobus ČD Cargo jezdil do Svobody nad Úpou
Není to tak dávno, co jsme čtenáře
našeho časopisu informovali o získání koncese na provozování silniční osobní motorové dopravy vozidly určenými pro přepravu více než
9 osob, včetně řidiče. Zjednodušeně
řečeno – došlo k rozšíření naší podnikatelské činnosti o další oblast, a to
přepravu osob autobusy.

Setkat se s ním můžeme např. při návozu zaměstnanců na různé akce, školení nebo na zájezdech. Velmi významným počinem, který ČD Cargo přinesl
nemalé tržby, bylo zajištění náhradní

autobusové dopravy při výluce na železniční trati Trutnov – Svoboda nad
Úpou. Díky aktivitě dozorčího z Kalné
Vody pana Urbana zvítězilo ČD Cargo
ve výběrovém řízení a podařil se tak

Autobus Iveco Irisbus Crossway,
který v roce 2015 zakoupila naše akciová společnost, byl vyroben v roce
2007 a nabízí kapacitu 42 – 46 míst
k sezení a 25 k stání. Nahradil již technicky zastaralý autobus Karosa C734.
Autobus ČD Cargo je dislokován
v Kalné Vodě na Trutnovsku, avšak zejména díky flexibilitě řidičů nabízí zajištění přeprav po celé České republice.

Tři otázky pro…

Aleše Potěšila
vedoucího oddělení oprav
nákladních vozů
Pane Potěšile, mohl byste nás
blíže seznámit s činnostmi na Vašem oddělení?
Na chodu oddělení oprav nákladních vozů, které je organizačně za-

členěno do odboru oprav a údržby
kolejových vozidel, se v současné
době podílí celkem deset zaměstnanců. Oddělení je podřízena skupina
vypořádání škod na vozech. Základní
a hlavní činností oddělení je zabezpečování oprav a údržby železničních
nákladních vozů s dalšími činnostmi
s tím souvisejícími. Oddělení oprav
nákladních vozů metodicky řídí
SOKV. Na základě obchodní potřeby
nákladních vozů úzce spolupracujeme s odborem obchodu a odborem
hospodaření s kolejovými vozidly.
Dále předkládáme návrh oprav
a údržby vozů, u kterých dojde
k uplynutí periodické opravy. Plán
periodických oprav schvaluje finanční
úsek ČD Cargo. Oddělení zajišťuje
opravy nákladních vozů i cizích držitelů (především se jedná o vozy,
které drží naši zákazníci). Na základě
mezinárodních úmluv zabezpečujeme dodávky požadovaných náhradních dílů potřebných k znovu zprovoznění vozů ČD Cargo poškozených
mimo území České republiky. S touto
činností úzce souvisí práce skupiny

vypořádání škod na vozech. Jedná se
především o zajištění fakturace nákladů za opravy nákladních vozů do
a ze zahraničí, evidenci nákladních
vozů v národním registru vozidel vedeném Drážním úřadem České republiky. Skupina vypořádání škod na
vozech zabezpečuje i tok informací
o opravách do informačních systémů
SAP, konkrétně do Kartotéky nákladních vozů. V neposlední řadě poskytujeme technickou podporu při najímání a pronajímání nákladních vozů
a technickou podporu při fyzické likvidaci nákladních vozů ČD Cargo.
Zhruba před rokem byla oficiálně
spuštěna linka revizních oprav
v OKV Ústí nad Labem. Jak hodnotíte produktivitu této linky?
Linka na provádění revizních oprav
nákladních vozů řady Eas na OKV
Ústí nad Labem byla spuštěna na jaře
minulého roku. Důvodem zavedení
této linky byla v první řadě snaha zefektivnit prostorovou kapacitu OKV
Ústí nad Labem. Dále bylo nutné řešit
situaci v provádění periodických oprav

návrat k původním aktivitám, které bez
licence nebylo možné provozovat.
14. dubna 2016 v 9:30 hod začal autobus ČD Cargo psát novou historickou
kapitolu a vydal se na cestu do Svobody
nad Úpou. Během výluky, která trvala
do večerních hodin 3. května 2016,
uskutečnil autobus více než 550 jízd,
což znamená najetí více než 6 tisíc km.
Náhradní autobusová doprava byla
realizována k plné spokojenosti zákazníka. Každý večer, po návratu do garáže, byl autobus vyčištěn, provedena
byla i základní údržba tak, aby zákazník
(dopravce GW Train Regio a.s.), resp.
cestující byli maximálně spokojeni.
V průběhu nasazení na výluky si
autobus stačil odskočit na jednu mimořádnost. 16. dubna v odpoledních
hodinách při mimořádné události za-

nákladních vozů, kdy se od roku 2010
nepodařilo dokončit žádné výběrové
řízení na provádění těchto oprav u externích opravců. Momentálně linka
plní svůj účel a produkuje opravené
vozy řady Eas s provedenou revizní
opravou včetně provedené výměny
plechového obložení skříní a podlah.
Linka je rovněž využívána k revizním
opravám jiných řad vozů (například
Falls) a k provádění těžkých běžných
oprav nákladních vozů. V současné
chvíli je linka ve fázi přípravy investičního záměru na dobudování výstavby haly na provádění hrubých
prací při odstraňování zkorodovaného
plechového obložení skříní a podlah
vozů. Hala by byla vybavena tryskacím
zařízením na odstraňování hrubých
nečistot.
Zmínil jste nutnost řešit situaci
s prováděním periodických oprav
nákladních vozů. Jak byla tato problematika vyřešena?
Periodické opravy vozů se od sebe
navzájem liší dle časových lhůt a kilometrického oběhu vozu. Pro před-

jistil přepravu cestujících z pražského
rychlíku dopravce ČD mezi stanicemi
Trutnov střed a Trutnov hlavní nádraží. Tato akce proběhla na základě
toho, že ČD Cargo je v registru národního dopravce ČD pro případ mimořádných událostí. Žádoucí by však bylo
další prohloubení spolupráce s ČD pro
případ zajišťování náhradní autobusové dopravy při výlukách.
Text a foto: Michal Roh

stavu mohu uvést, že na vozech řady
Eas se periodická oprava provádí
zpravidla jednou za šest let. Avšak
v případě, kdy dojde k překročení kilometrového opotřebení vozu, je pak
vůz doporučen k předčasné opravě.
Postupně jsme začali provádět periodické opravy ve vlastní režii. Díky
dovybavení potřebnou technologií
jsme nyní schopni téměř na všech
OKV různé stupně oprav provádět
sami. Poměr takto opravených vozů
externími opravci a opravených vozů
ve vlastních kapacitách se přiklání na
naši stranu, což považujeme za velmi
pozitivní výsledek. Určitě však nejsme
schopni provádět tyto opravy na celém objemu vozů, a tak se přeci jen
v roce 2014 podařilo uzavřít s externím opravcem Ostravské opravny
a strojírny, s.r.o., rámcové smlouvy na
provádění periodických oprav dle
konkrétních potřeb. Nadále však budeme držet trend provádět maximálně možné počty periodických
oprav ve vlastní režii.
Michala Bílková

Cargovák | Květen 2016

3

Lokomotivy řady 383 Vectron pro ČD Cargo
Společnost ČD Cargo je jednou z největších evropských společností podnikajících v nákladní dopravě na železnici. Konkurence je ale v tomto
oboru velmi tvrdá, a proto se společnost musí neustále snažit být napřed.
Jednou z možných cest je nabízení přeprav v co nejkratším čase, bez ohledu
na vzdálenost a počet zemí, přes které
je přeprava realizována. To je možné jen
s odpovídajícími rychlými a výkonnými
interoperabilními lokomotivami, které
není nutné přepřahat.
13. dubna 2016 byla slavnostně podepsána smlouva mezi ČD Cargo a společností Siemens Česká republika na dodávku prvních pěti interoperabilních
lokomotiv řady Vectron. Tímto podpisem vyvrcholil maraton dlouhých a složitých jednání nejprve při výběrovém
řízení a později s jeho vítězem, společností Siemens Česká republika. ČD
Cargo tímto aktem získalo nejmodernější evropské elektrické lokomotivy.

První Vectron byl představen v roce
2010, všechny schvalovací podmínky
v Německu byly splněny v roce 2012
a v České republice byly tyto stroje
schváleny pro provoz v roce 2015.
Lokomotivy Vectron jsou nástupcem lokomotiv Eurosprinter a Eurorunner. Zachovaly si, resp. ještě vylepšily své kladné vlastnosti. Jde
o čtyřnápravové interoperabilní čtyř-

systémové lokomotivy, které jsou
v tomto provedení schopny jezdit
rychlostí až 160 km/hod. na trakčních
systémech 1,5 kV ss, 3 kV ss, 15 kV
stř. a 25 kV stř., což jim umožňuje
provoz ve většině evropských zemí.
Disponují vysokou spolehlivostí a velkým výkonem až 6 400 kW. Díky rekuperaci elektrické energie také úsporným provozem a nízkými náklady na

údržbu. Lokomotivy jsou vysoce modulární, což znamená, že je lze podle
potřeby rychle přizpůsobit pro provoz
v jiných státech tím, že dojde k jednoduché výměně určitých modulů.
V provedení pro ČD Cargo budou vybaveny evropským zabezpečovačem
ETCS level 2, GSM-R, dálkovým přenosem dat s podporou LTE, moderním
kamerovým systémem sledujícím trať

z pohledu strojvedoucího, aktivním
sběračem, hasicím systémem, měřením
elektrické energie, nebo třeba WiFi sítí
pro diagnostiku a přenos dat. V základním provedení pro ČD Cargo jsou lokomotivy vybaveny pro provoz v sedmi
státech západní, střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko,
Německo), což umožní výrazně zrychlit
přeshraniční přepravu. Samozřejmostí
je provoz ve vícenásobném řízení.
Lokomotivy budou dislokovány do
SOKV Ústí nad Labem a označeny řadou 383. Součástí smlouvy je i vyškolení pracovníků údržby. První lokomotiva v korporátních barvách ČD
Cargo by měla být veřejnosti představena v červnu 2016 na mezinárodním
veletrhu Czech Raildays v Ostravě
a další budou následovat do konce tohoto roku. Popřejme jim mnoho ujetých kilometrů v čele vlaků ČD Cargo.
Petr Říha

Kalamitní dřevo v Jeseníkách
Střídání mírné zimy a suchého léta
v posledních letech nutí odborníky
k úvahám, jaký dopad budou mít tyto
změny na naši přírodu.
Už nyní je však jasné, že jehličnaté
lesy budou mít s těmito změnami velké
problémy. Loňské velmi horké a suché
léto přivedlo do Jeseníků nejen vlnu
turistů, ale přineslo bohužel i zásadní
problém - lýkožrouta smrkového - neboli kůrovce. Pokud není velké sucho,
smrky jsou plné mízy, kterou dokáží
vetřelce živícího se lýkem zalít a tak se
mu ubránit. V období sucha jsou
stromy značně zesláblé a nedokáží
škůdcům vzdorovat. Lýkožrout smrkový se dokáže rozmnožit až čtyřikrát
ročně a způsobit tak v lese skutečnou
kalamitu. Stromy pak svůj boj s kůrovcem prohrávají a je nutné je vytěžit,
dřevo odvézt a zpracovat.
Avšak nepříznivý stav je zároveň příležitostí pro silniční i železniční dopravce a ČD Cargo mezi nimi hraje
prim. Jako tradiční dopravce této suroviny jsme při likvidaci kalamity nedílnou součástí logistického řetězce.
Nabízíme zákazníkům, těžařským
i dřevozpracujícím podnikům své
služby, přepravu jednotlivých vozových
zásilek, skupin vozů a nově i ucelených
vlaků, tedy produktu v přepravách
dřeva doposud nepříliš rozšířený a obvyklý spíše v dovozu. Kalamitní dřevo
končí nejenom na pilách a celulózkách
v naší republice, ale ve značné míře
také v Německu, Rakousku a nově
i v Rumunsku. „Protože bylo Rumunsko
vždy velkým vývozcem dřeva, toky zboží

se tak začínají zásadně obracet. Vozit
dříví do lesa není jen přísloví, ale také
ideál obchodníka,“ říká k tomu obchodní manažerka Ing. Jitka Teplíková,
která spolu s dalšími kolegy přepravy
dřeva sjednává. Jednání s německy
mluvícími zákazníky a dopravci pak
zajišťuje dceřiná společnost CD Generalvertretung GmbH., se sídlem ve
Frankfurtu. „S ohledem na jazykovou
vybavenost zabezpečujeme nejenom obchodní a ekonomickou stránku přeprav,
ale také operativní předávání informací
o jejich průběhu směrem k zákazníkům,
dopravcům i pracovníkům ČD Cargo.
Jednání s klíčovými zákazníky při přepravě dřeva se oproti jiným komoditám
ukázala značně náročná,“ komentuje
práci obchodní manažerky Ing. Alexandry Borovanové jednatel dceřiné
společnosti Ing. Karel Adam. Zajištění
přeprav směrem do Rumunska je pak
doménou slovenské „dceřinky“ Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o., kde
se těmto přepravám věnuje tým vedený
Ing. Milanem Kortišem.
Průběh přeprav značně komplikuje
rozsáhlá výluková činnost. Tradiční
tratě umožňující odvoz zboží z Jeseníků jsou dlouhodobě opravovány. To
se týká jak úseku směrem na Hanušovice, tak tratí z Krnova do Olomouce
nebo Opavy. Probíhají také usilovná
jednání se SŽDC za účelem zabránění
souběhu výluk, který by odvoz dřeva
na cca 10 dnů úplně znemožnil. Další
problémy například s vyloučením manipulačních kolejí, poškozením ramp
nebo osvětlením nakládacích míst jsou
řešeny operativně.

Manipulační vlaky v Jeseníkách a na Krnovsku jsou nyní plně naložené dřevem.

Foto: Antonín Němeček

Nakládka dřeva ve stanici Bruntál

Vydali jsme se do Olomouce za vedoucí tamního provozního pracoviště
Ing. Marií Kopeckou, aby nám přiblížila
provozní zabezpečení tak značného objemu dřeva. Obsluha Krnovska byla
prováděna jedním manipulačním vlakem vedeným 6x týdně, k tomu patřila
ještě obsluha Dětřichova nad Bystřicí
jedním párem manipulačních vlaků.
Z důvodů výluky na trati Krnov –
– Opava byl tento rozsah navýšen
o další dva páry Mn vlaků. Počet vlaků
je rovněž limitován propustností tratě
jak v denních, tak v nočních směnách.
„I přesto, že jsme v noční směně na trati
Dětřichov nad Bystřicí – Brantice limitováni časem, je zde nepřetržitý provoz.
Za takto náročné situace ovšem není
možné, aby vlaky dodržovaly přesný odjezd dle grafikonu,“ uvádí paní Ing. Kopecká. Kolejiště v Olomouci je přeplněné loženými vozy sestavovanými
jak do ucelených, tak do relačních
vlaků dle vlakotvorby. Místo zabírají
i prázdné vozy určené k nakládce. Počet zaměstnanců, vozmistrů a vozových disponentů odpovídá grafikonu,
ovšem neodpovídá zvýšené potřebě
přepravy dřeva. Pracovní síla je dnes
na Krnovsku využita na sto procent.
Jako výpomoc k nám dojíždějí pracovníci z provozních pracovišť Přerov, Va-

Foto: Michala Bílková
lašské Meziříčí a Ostrava. Ale ani tato
výpomoc bohužel nedostačuje. V dohledné době by proto mělo dojít k posílení stavu posunovačů přímo v provozním pracovišti Olomouc. „Ráda
bych touto cestou poděkovala všem dispečerům – vedoucím směn za skvělou
koordinaci příjezdů a odjezdů tranzitních vlaků. Také pak vedoucím posunu,
strojvedoucím i vozovým disponentům,
kteří pracují na hranici svých sil,“ uzavírá náš rozhovor vedoucí provozního
pracoviště Ing. Kopecká.
Přímo na samotnou nakládku dřeva
jsme se zajeli podívat do Bruntálu s dozorčím provozu PJ Ostrava Bc. Danielem Dordou. Díky probíhající revitalizaci tratě Opava – Krnov, která byla
pro přepravy dřeva stěžejní trasou, se
musejí veškeré ložené vlaky dopravit do
Olomouce. Výše uvedená výluka je naplánována do konce letošního roku. Výluka dalšího úseku přes Ramzovské
sedlo by měla trvat do začátku října.
Bohužel jsme tedy kapacitně limitováni
možností odvozu zátěže pouze směrem
na Olomouc. Daniel Dorda nám přibližuje technologii: „Každý den vypadá tak,
že v ranních hodinách jsou prázdné vozy
připravené na nakládku na jednotlivá
manipulační místa např. ve Valšově,
Bruntálu nebo Krnově a ve večerních ho-

dinách jsou odtud ložené odsunuty manipulačním vlakem do Olomouce.“
V lednu letošního roku provozní pracoviště Ostrava posílilo o čtyři nové posunovače a jednoho vozového disponenta, přičemž dva posunovači byli
určeni právě na Opavsko a Krnovsko.
„Ale i přesto, že byl náš úsek posílen o pět
zaměstnanců, nesmíme zapomínat na
povinný zácvik, který trvá tři až čtyři
měsíce,“ dodává Daniel Dorda.
Jak tedy budou probíhat přepravy
dále? Je zřejmé, že jejich intenzita nebude v tomto roce příliš klesat. To by
muselo být opravdu deštivé léto, na
které meteorologové příliš nesází. Je
však také možné, že další horké léto
potřebu odvozu dřeva naopak znásobí.
Mohlo by se dokonce stát, že tento obchodní případ nebude možné z hlediska požadovaného počtu zaměstnanců
v dané lokalitě v plné míře zvládnout.
Úsek obchodu proto ve spolupráci
s úsekem provozu intenzivně jednají
o možnosti personálního zajištění tohoto mimořádně finančně zajímavého
obchodního případu z řad zaměstnanců napříč všemi provozními jednotkami.
Text: Michala Bílková,
Josef Knězů
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Představujeme jednotky organizační
struktury ČD Cargo (5. část)
Provozní jednotka Brno
Dnešní díl seriálu představujícího
jednotky organizační struktury nás
zavede na jižní Moravu, do oblasti
spadající pod provozní jednotku
Brno.
Provozní jednotka Brno vznikla
1. prosince 2007. V době svého vzniku
jí bylo podřízeno šest provozních pracovišť, dnes je jich včetně obvodu rozšířeného o část bývalé PJ Olomouc pět.
Sídly provozních pracovišť bylo Brno-Maloměřice, Břeclav, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Veselí nad Moravou (od

Cargo přepravy mezinárodní. Nacházejí se zde významné pohraniční přechodové stanice Břeclav, Lanžhot
a také Znojmo. První dva přechody
jsou využívány vlaky se všemi komoditami, poslední jmenovaný přechod
je využíván zejména pro přepravy
dřeva na pilu do příhraničního Retzu.
Portfolio zboží nakládaného a vykládaného v rámci PJ Brno je opravdu široké. Významnými zákazníky jsou dřevozpracující firmy – Stora Enso ve
Ždírci nad Doubravou (dřevo, řezivo,
dřevní štěpka) a Kronospan v Jihlavě

tock. Ve stanicích v obvodu PJ Brno
se vykládají pohonné hmoty (např.
Střelice, Kojetice na Moravě, Šlapanov), stejně jako skleněné střepy (Kyjov) nebo nebezpečný bílý fosfor
v kontejnerech z Kazachstánu (Břeclav). Nakládá se dřevo, železný šrot,
obilniny, slady a další komodity. Zajímavá je nakládka žáruvzdorných cihel
ve Velkých Opatovicích. Nového a potenciálem významného zákazníka

Ředitele PJ Brno jsme požádali o odpověď na dvě otázky:
PJ Brno je velice aktivní v oblasti
zajišťování výlukových přeprav. Jaký
k tomu máte důvod?
Předně musím říct, že PJ Brno je aktivní nejen v zajišťování výlukových
přeprav. V jejich případě se však jedná
o jeden ze segmentů přeprav, který
může přinést naší společnosti nejen
nezanedbatelné příjmy, což se po-

představuje cukrovar v Hrušovanech
nad Jevišovkou.
TOP tarifní body dle nakládky
(2015): Lanžhot st. hr., Břeclav st. hr.,
Ždírec nad Doubravou, Lípa nad Dřevnicí, Brno hlavní nádraží, Blažovice,
Modřice, Otrokovice, Znojmo st. hr.,
Jihlava.
TOP tarifní body dle vykládky
(2015): Lanžhot st. hr., Břeclav st. hr.,
Lípa nad Dřevnicí, Jihlava, Otrokovice,
Blažovice, Ždírec nad Doubravou,
Břeclav, Brno hlavní nádraží, Znojmo
st. hr.

tvrdilo v roce 2015, ale zejména zkušenosti se zajišťováním komplexního
servisu našim zákazníkům. Abychom
však byli ve vysoce konkurenčním prostředí úspěšní a pro stavební společnosti zajímavým obchodním partnerem k dlouhodobější spolupráci,
nestačí nabídnout pouze přepravy stavebního materiálu z místa nakládky do
stanice, která leží nejblíže stavbě, a být
spokojeni. Stavební společnosti v současné době vyžadují zajištění komplexního servisu, tedy včetně návazných
výkonů na vyloučené koleji. Ty kladou
nároky na prohlubování znalostí a získávání nových dovedností našich zaměstnanců (obsluha speciálních vozů,

činnost zaměstnance pro řízení sledu
na vyloučené koleji apod.). Pokud bychom na tento trend dostatečně pružně
nezareagovali, nemusíme v budoucnu
získávat ani zajímavé přepravní výkony,
které právě návazným výkonům předchází. Pro zajištění kvalitních služeb je
klíčová spolupráce s obchodním manažerem ČD Cargo při přípravě i samotné realizaci zakázky. Dále pak stanovení jedné osoby za provozní
jednotku zodpovědné za veškerou organizaci termínovaných přeprav, flexibilní hospodaření s kapacitami ČD
Cargo a komunikaci se zákazníkem.
Samozřejmostí je vystavení objednávek

Obvodem PJ Brno procházejí významné tranzitní tratě. Protože jsou elektrifiko-

vány střídavým proudem 25 kV, můžeme se zde stále setkat s „laminátkami“ řad
230 a 240.
Foto: Michal Roh ml.
1. března 2009 podřízeno pod PP
Otrokovice) a Znojmo (od 1. března
2009 podřízeno pod PP Břeclav).
K 1. březnu 2009 přešel pod PJ Brno
i obvod PP Otrokovice, dříve patřící
pod PJ Olomouc. Stalo se tak ještě před
zrušením této provozní jednotky. Provozní jednotka Brno v současné době
zajišťuje provoz na 1 495 km tratí, na
kterých leží 165 tarifních bodů. Své
sídlo má na adrese Kulkova 1, 614 00
Brno (areál ČD Depa kolejových vozidel Brno).
S ohledem na strategickou polohu PJ
Brno tvoří značnou část přeprav ČD

(dřevo, dřevní štěpka, dřevotřískové
desky, lepidla). Společnost Českomoravský cement nakládá své zboží na
vlečce cementárny v Mokré zaústěné
do stanice Blažovice. Do cementárny
je našimi vlaky přepravováno uhlí,
struska a další suroviny. Také kombinované přepravy zaujímají významný
podíl. Důležitý terminál kombinované
dopravy se nachází v Lípě nad Dřevnicí
nedaleko Zlína, další terminál s majetkovou účastí ČD Cargo pak v Brně.
Druhý jmenovaný terminál je cílovou
stanicí pro ucelené vlaky se silničními
návěsy LKW Walter z přístavu Ros-

Personální pracoviště
V sídle PJ Brno (Kulkova 1, Brno)
najdete za dveřmi kanceláře č. 319 ve
3. patře zaměstnankyně regionálního
personálního pracoviště O10/1 GŘ
ČD Cargo. Toto regionální personální
pracoviště v obsazení dvou personalistek, v rámci provozní doby 6,30 –
– 11,00 hodin a 11,30 – 13,30 hodin,
zajišťuje pro zaměstnance této JOS
veškeré personální činnosti. V některých případech je možné si domluvit
zajištění a zpracování požadavků zaměstnanců mimo uvedenou provozní
dobu a i bez osobní návštěvy zaměstnanců na personálním pracovišti.
V případě e-mailové komunikace doporučujeme využít zástupné emailové
schránky: O10persBNO@cdcargo.cz.

Na fotograﬁi zprava paní Marti-

Věra Drncová
Foto: Tomáš Štos

na Khýrová (mobil 721 176 012)
a Zdeňka Trávníčková (mobil
725 732 479).

Ředitelem PJ Brno je Tomáš Štos
Tomáš Štos se narodil v roce 1973.
Vystudoval Střední průmyslovou školu
Edvarda Beneše v Břeclavi, obor doprava a přeprava. Svoji kariéru na dráze
začal jako výpravčí postupně ve stanicích Adamov, Brno-Královo Pole, na
odbočce Brno-Židenice a v Brně-Maloměřicích. V posledně jmenované stanici pak pracoval jako technolog, resp.
vedoucí technické skupiny. Od vzniku
ČD Cargo zastával pozici vedoucího
oddělení technologie PJ Brno. Tomáš
hovoří anglicky. Je držitelem osvědčení
ECDL (European Computer Driving
Licence). Absolvoval kurz pedagogického minima dle § 60 zákona
č. 111/1998 Sb. K jeho koníčkům patří
horolezectví (nejraději v rodném Moravském krasu), přes 20 let je členem
horolezeckého oddílu, a rekreační běh.
Tomáš Štos je ženatý, má dvě děti.

vozů a vyplnění nákladního listu za
odesílatele, komunikace s dodavateli
stavebního materiálu pro koordinaci
nakládky. Pokud budou výlukové přepravy, se vším co s nimi souvisí, realizovány napříč ČD Cargo v požadované
kvalitě a s odpovídajícím servisem,
můžeme v tomto segmentu přeprav
uspět.
V loňském roce byly po dlouhé době
realizovány přepravy cukrové řepy do
Hrušovan nad Jevišovkou. Jaké tyto
přepravy provázely problémy a jak se
je podařilo vyřešit?
Pokračování na str. 5

Ředitel PJ Brno Tomáš Štos (uprostřed) se svými nejbližšími spolupracovníky –

po levé ruce Markem Šustáčkem, odborným ekonomem, a vedoucím skupiny
lokomotivních čet Radimem Cimbálkem vpravo.
Foto: Michal Roh
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Představujeme profese ČD Cargo (16) – nákladní pokladník
V dnešním vydání pokračujeme
v seznamování našich čtenářů se zaměstnáními, která se ve společnosti
vyskytují nebo o kterých se předpokládá, že se mohou vyskytnout.
Zaměříme se na zaměstnání nákladní pokladník (KZAM 43239),
které je organizačně zařazeno v PJ.
Příklady pracovních činností v tomto
zaměstnání:
l zajišťuje činnosti osoby pověřené ke
styku s celním úřadem, ve vztahu
k zákazníkům v oblasti nákladní
přepravy,
l zajišťuje úkony při předávce a přejímce vozů a zásilek přepravcům/od
přepravců,
l plombuje a označuje vozy nálepkami,
l provádí prohlídku při převzetí vozu
a zásilky od přepravců,
l přijímá a potvrzuje objednávky přepravy,
l vykonává účetně pokladní operace
v nákladní přepravě,
l obsluhuje CNP a podřízené aplikace,
l provádí uzávěrky pokladny,
l zpracovává a ukládá podklady pro
reklamační řízení v aplikaci RNS,
l provádí činnosti spojené s odstraňováním přepravních závad,

zpracovává a vede příslušnou dokumentaci,
l pořizuje data do IS.
Pro zařazení do tohoto zaměstnání
je jako nejnižší doporučené střední odborné vzdělání s výučním listem.
Odborná způsobilost nákladního
pokladníka je v základní struktuře stanovena těmito zkouškami: PZ-1 Základní přepravní a PK-2 Komerční.
Z hlediska zdravotní způsobilosti je
zaměstnanec posuzován dle zařazení
do kategorie pracovního rizika 1 (stanovená vyhláškou č. 432/2003 Sb.)
Zaměstnancům, kteří jsou zařazeni
do zaměstnání nákladní pokladník,
přísluší dle Katalogu zaměstnání
mzdové rozpětí tarifní stupeň 7 – 8
(základní měsíční tarif ve stupnici 0
v tarifním stupni 7 je 19 110,– Kč
a v tarifním stupni 8 je 20 470,– Kč.
Průměrná měsíční mzda vyplacená
v tomto zaměstnání za období leden
až duben 2016 je ve výši 26 279,– Kč.
V zaměstnání nákladní pokladník
je zařazeno 213 zaměstnanců, z toho
je 200 žen a 13 mužů. Věkový průměr
je 48 let.
l

O rozhovor jsme požádali paní Ivanu
Říhovou, který pracuje na železnici od
roku 1982, dnes je organizačně zařa-

Ivana Říhová

zena na pracovišti MP Trutnov, které
spadá pod PJ Česká Třebová.
Mohla byste nám představit „váš“
obvod“? Jak se měnil v posledních letech?
Trutnovský obvod sahá od Rokytnice
nad Jizerou přes Trutnov až po Červený
Kostelec. Celkem je to 19 tarifních bodů
s desítkami zákazníků. K těm nejvýznamnějším patří celá řada dřevozpracujících podniků, elektrárna v Poříčí,

papírny v Hostinném a Krkonošské vápenky v Kunčicích a Vrchlabí. Dříve
byla nákladní pokladní v téměř každém
tarifním bodě, ale v souvislosti s poklesem přeprav a rozvojem elektronického
nákladního listu došlo k výrazné racionalizaci a nyní je v celém obvodu jen
jedna „kasa“.
Ve funkci nákladní pokladní na pracovišti v Trutnově na hlavním nádraží
jsme celkem tři. Střídáme se v ranních
a odpoledních směnách a o sobotách.
Ranní směna nám začíná už ve 4 hodiny a převážnou část naší činnosti
tvoří dodeje a přístavby na manipulační místa. Naopak odpolední směna
je ve znamení podejů zásilek. Turnus
máme přizpůsobený jízdním řádům
vlaků.
Nákladní pokladny bývají často
prvním kontaktem zákazníka s prostředím železnice. Jakým způsobem
k takovým potenciálním klientům přistupujete?
S ohledem na to, že 95 % v současné
době tvoří elektronické nákladní listy,
tak přímý kontakt se stávajícími zákazníky dnes připadá spíše na vedoucí
posunu. Obrací se na nás však celá řada
potenciálních zákazníků, kterým se
maximálně věnujeme. Dokážeme po-

radit s výběrem vhodného vozu, se základním upevněním zboží na voze
a s dalšími přepravními podmínkami.
Zkrátka komplexní poradenství. Stálým problémem však zůstává cena. Tarifní sazba, kterou já mohu spočítat,
zákazníky spíše odradí. Přivítala bych
proto nějaký ceník nebo sazebník,
který by byl konkurenční ke kamionům.
Jak dlouho pracujete na železnici?
Jste se svým pracovním zařazením
spokojená?
Absolvovala jsem střední odborné
učiliště železniční v Kořenově a na železnici jsem nastoupila v roce 1982.
Nejprve jsem pracovala v datastanici,
po návratu z mateřské dovolené v roce
1988 jsem nastoupila do Trutnova jako
nákladní pokladní a v této funkci jsem
dodnes. S tou spokojeností je to složitější. Práce mne baví a mám ji ráda.
Strašákem však zůstávají reorganizace
a snahy o další snižování počtu zaměstnanců. Myslím si, že spíše bychom se
měli společně snažit přepravy po železnici navýšit. Třeba právě atraktivní
cenou.
Text: Věra Drncová,
Michal Roh
Foto: Michal Roh

Představujeme jednotky organizační struktury ČD Cargo (5. část)
Pokračování ze str. 4
Při zajišťování řepné kampaně jsme
nenarazili na výraznější problémy,
které by zkomplikovaly úspěšnost obchodního případu. Důležité bylo na-

práci s provozovatelem dráhy-vlečky
a drážní dopravy na vlečce, který byl
současně naším konkurentem v souboji o tuto významnou zakázku. Přes
počáteční rozpaky jsme však pak
úspěšně spolupracovali. Bez této pro-

PJ Brno 2015 (mil. tun)
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stavení vhodné technologie obsluhy
vykládacího místa v cukrovaru pro vykládku třiceti vozových souprav a optimální personální obsazení. Určitý
oříšek představovala dohoda o spolu-

vozní spolupráce by nebylo možné na
vlečce současně koordinovat nakládku
melasy, kterou přepravuje náš konkurent, a vykládku cukrové řepy. Zde musím poděkovat všem našim zaměst-

nancům, kteří pracovali ve složitých
podmínkách při vyplavování cukrové
řepy z železničních vozů, ne vždy za
ideálních klimatických podmínek,
a byli ochotni pracovat přesčas při různých mimořádnostech (poruchy hnacích vozidel, závady na vykládacím zařízení apod.), které tento obchodní
případ provázely.
3 zajímavosti z PJ Brno
Břeclav – Brno: nejstarší parostrojní
železnice na území ČR
První parní vlak přijel na území
dnešní České republiky do Břeclavi
z Vídně. Stalo se tak 6. června 1839.
O měsíc později, 7. července 1839 byla
otevřena navazující trať Severní dráhy
císaře Ferdinanda (KFNB) z Břeclavi
do Brna. Ta byla již první den provozu
dějištěm také první železniční nehody
u nás, kdy při návratu slavnostních
vlaků zpět do Vídně došlo ve stanici
Vranovice k najetí třetího vlaku na konec předcházející soupravy. Po dokončení páteřní tratě „Ferdinandky“ do
Přerova a Břeclavi se z tratě do Brna
stala „pouhá“ odbočka. Důležitost tratě
i pro nákladní dopravu však postupně

narůstala. Proto došlo k jejímu zdvoukolejnění v polovině třicátých let
20. století a po 2. světové válce i k její
elektrifikaci střídavým proudem 25 kV.
Dnes se jedná o jednu z páteřních tratí
pro nákladní dopravu, po které projíždí
okolo dvaceti nákladních vlaků ČD
Cargo denně.
Přeprava ropy z „moravského Kuvajtu“
Oblast na česko-slovenském pomezí
je známá těžbou kvalitní ropy a zemního plynu. Obě komodity se zde začaly těžit již před více než 100 lety. Jednou z nejvýznamnějších společností
těžících v této oblasti ropu a zemní
plyn jsou MND a.s. (dříve Moravské
naftové doly). Ročně se na jižní Moravě
vytěží cca 150 tisíc tun ropy, která je
velice kvalitní s ohledem na nízký obsah síry. I přes pokles přeprav v důsledku napojení na ropovod Družba
patří společnost MND k významným
zákazníkům ČD Cargo, který ročně
naloží cca 1 000 železničních vozů ropou. Nakládka probíhá v několika stanicích, např. v Lužicích, Nemoticích
nebo Zdounkách.

Radioaktivní vlaky z Vysočiny
Rožná na Českomoravské vrchovině
je poslední lokalitou nejen v České republice, ale i v Evropské unii, kde se
těží hlubinným způsobem uranová
ruda. Z chemické úpravny v Dolní
Rožínce realizuje ČD Cargo několikrát
ročně přepravy uranového koncentrátu
k dalšímu zpracování do Ruska nebo
Kanady. Experimentální těžba v Rožné
byla zahájena již v roce 1957. Vysušený
uranový koncentrát (žlutý koláč) je nakládán do sudů s antikorozní úpravou
a ty pak do kontejnerů běžné stavby,
ve kterých míří ke konečnému odběrateli. Produkce chemické úpravny
v Dolní Rožínce, po dobu její existence,
je odhadována na 14 tisíc tun uranového koncentrátu, na jehož výrobu
bylo potřeba 16 mil. tun rudy. Chemická úpravna disponuje vlastní vlečkou zaústěnou do širé tratě mezi stanicemi Rožná a Bystřice nad
Pernštejnem.

Text: Michal Roh
Graf: Leona Pecková
Mapa: Milan Koska

Členství ČD Cargo v zájmových organizacích (11)
People Management Forum
People Management Forum (dále jen
PMF) je profesní nezisková organizace, která se zaměřuje na firemní
rozvoj lidských zdrojů.
Organizace byla založena v roce 1993
s cílem sdružovat odborníky s kvalifikací v oboru lidských zdrojů a také
s posláním zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků
v personální oblasti. PMF jako organizace představuje sdružení právnic-

kých osob, které do svých řad od
17. února 2015 přibírá i fyzické osoby.
V současné době je členem této organizace téměř 300 společností. ČD
Cargo je členem od roku 2008, kdy se
ještě jednalo o Českou společnost pro
rozvoj lidských zdrojů. Členství mohou
využívat všichni zaměstnanci členské
organizace. Výhodou členství je mimo
jiné přístup na pořádané akce bez poplatku nebo v některých případech za
zvýhodněný poplatek. Další výhodou

je i zviditelnění obchodní značky společnosti, kdy specialisté z PMF navrhují
a vylepšují HR (human resources = lidské zdroje) marketing dané společnosti.
Organizace nabízí podnikům celkem
pět typů členství, které se od sebe navzájem liší podle velikosti firmy nebo záměru managementu. ČD Cargo je držitelem členství STANDARD.

Cílem organizace je být vyhledávaným poradcem v oblasti řízení lidských
zdrojů. Aktivit, které PMF pořádá
a kterých se ČD Cargo účastní, je celá
řada. Ať už se jedná o odborně zaměřená setkání se všemi členy na konferencích, exchange mítincích, diskuzních fórech, teambuildingových akcích,
workshopech nebo lektorských výukách. ČD Cargo se v současné době
účastní především exchange mítinků
a konferencí.
Sdružení People Management Forum rozšiřuje informace prostřednictvím odborného měsíčníku HR fo-

rum, v němž apeluje na odborný růst
a profesionalitu HR odborníků. Další
informace o trhu HR, nových průzkumech a událostech šíří elektronicky.
Poskytuje případové studie, zpracované
návody, články, relevantní data z průzkumů a videí. PMF zviditelňuje a oceňuje nejlepší projekty a HR profesionály prostřednictví ceny HREA –
– Excellence Award®. V minulosti ČD
Cargo spolupracovalo s PMF u diplomových prací v oblasti lidských
zdrojů.
Michala Bílková
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Prodej a přeprava lokomotivy 710.682 do Bulharska
Na přelomu března a dubna 2016 se
uskutečnila přeprava dnes už víceméně historické dieselhydraulické lokomotivy řady 710 (T 334.0 ČSD),
tzv. „rosničky“, do skutečně neobvyklé destinace, a to do Bulharska.
Do této balkánské země byla prodána
soukromá lokomotiva 710.682 stavební
firmě, která se zabývá modernizačními
akcemi na bulharské železniční infrastruktuře a která pro pracovní vlaky
pořizuje hnací vozidla doma i v zahraničí. Prodej této lokomotivy je kuriózní
hned z několika důvodů. Především
tento typ lokomotivy byl svými výrobci
(nejprve ČKD Praha, posléze Tatra
Smíchov, a pak slovenské podniky
SMZ Dubnica nad Váhom a TSM Martin) v letech 1961 – 1973 dodáván
pouze ČSD v počtu 90 kusů, českoslo-

venským průmyslovým podnikům,
traťovému hospodářství ČSD a též Československé lidové armádě v počtu
několika set kusů a jediným zahraničím, kam byly „rosničky“ exportovány,
byly Německá demokratická republika,
jejímž průmyslovým podnikům bylo
v letech 1962 – 1966 dodáno okolo
sedmdesáti strojů, Maďarsko jedenáct
strojů, Rumunsko se čtyřmi stroji a též
exotická Indie s třiadvaceti stroji pro
rozchod 1 676 mm. Do Bulharska dodalo ČKD minimální počet motorových lokomotiv, konkrétně to bylo
35 lokomotiv T 211.05 pro průmysl,
dodaných většinou v rámci větších investičních celků přes podnik zahraničního obchodu Strojexport. Jinou kuriozitou je to, že v Bulharsku rozhodně
nepanuje nedostatek lokomotiv, které
si eventuální zájemce o provozování

Lokomotiva zařazená na vlaku 65801 v Táboře před startem daleké cesty

Foto: Martin Vochozka

drážní dopravy může na místním trhu
starších vozidel pořídit. Především
státní BDŽ v posledních letech realizovaly již několik vln odprodeje nadbytečných traťových i posunovacích lokomotiv a lokomotivy různých
kategorií nabízí i v současné době.
Samotná historie lokomotiv řady 710
sahá až do roku 1956, kdy byla v pražské ČKD zahájena konstrukce třínápravové motorové lokomotivy, jež měla
najít rozsáhlé uplatnění v lehkém posunu v průmyslu a také v lehké traťové
službě. Třínápravové uspořádání pojezdu v pevném rámu mělo zaručit
vyšší tažnou sílu než v případě použití
lokomotivy dvounápravové; proti vícenápravovým podvozkovým lokomotivám zase měly třínápravové výhodu
v jednoduchosti dané bezpodvozkovým uspořádáním. Jako nejvýhodnější
způsob přenosu výkonu nové lokomotivy byl i na základě dobrých zkušeností z obdobných strojů německé výroby zvolen přenos hydrodynamický.
Prototyp nové lokomotivy byl pod
označením T324.001 vyroben v červenci roku 1959 a ihned byl podroben
důkladnému prověřování. Výsledkem
se stala nová lokomotiva označená řadou T 334.0, která měla proti prototypu dokonalejší hydrodynamickou
převodovku, nové nápravové převodovky, širší a esteticky lépe řešené kapoty včetně kabiny strojvedoucího
a další drobná zdokonalení.
Lokomotivy této řady byly u ČSD
provozovány až do jejich konce, a to
především na lehkém staničním po-

Přejezd lokomotivy 710.682 vlastní silou od bechyňské remízy do táborské stanice

sunu a posunu v depech a méně často
i v traťové službě na místních tratích
(především v počátcích jejich „života“),
a po rozdělení státu jich ještě 38 připadlo nově vzniklým ČD a 27 ŽSR.
U obou nástupnických železnic ale byly
jejich osudy rozdílné: zatímco u ČD
jejich éra skončila kolem poloviny
90. let (ačkoli poslední, 710.085, dosloužila v depu Bohumín až v roce
2003), tak u ŽSR, resp. dnes ZSSK, jsou
nasazovány dodnes.
Přeprava lokomotivy 710.682 začala
23. března v Táboře, když vlastní silou
přejela od svého stanoviště u bývalé
remízy elektrické dráhy Tábor – Bechyně do prostoru táborského „ranžíru“. Výjezd lokomotivy po spojce
mezi kolejištěm „bechyňky“ a stanicí
trochu připomněl doby před čtvrtsto-

letím, kdy „rosničky“ sloužily v Táboře
na záloze a mezi jejich pravidelné výkony patřilo přistavování zátěže na
„bechyňku“ nebo obsluha někdejší
vlečky v ulici U Spojky. Poslední lokomotivy řady 710, které v Táboře v roce
1994 dosloužily, byly čísel 033, 051
a 067. V nákladové části stanice byla
710.682 připojena za lokomotivu vlaku
Pn 65801 Praha-Libeň – České Budějovice, čímž byla zahájena její několikatýdenní odysea přes několik evropských států až do vzdáleného
Bulharska. Určitou zajímavostí přepravy též je, že lokomotiva byla celou
dobu doprovázena zaměstnancem nového majitele.
Text a neoznačené foto:
Martin Boháč

Spojovací dráha Praha-Vysočany – Praha-Libeň – Praha-Malešice – Praha-Hostivař
Jde o jednokolejnou trať elektrifikovanou stejnosměrným systémem
3 kV o délce 10 km. Celý úsek sestává
ze tří částí, kdy každá vznikla v úplně
jiné době a za jiných společenských
souvislostí.
Nicméně všechny spojuje jeden účel:
odvést nákladní dopravu z centra
Prahy. Nejstarší částí je prostřední úsek
Praha-Libeň – Praha-Malešice. Ten
vznikl po 1. světové válce (nejčastěji je

nelu pod vrchem Tábor v Hrdlořezech,
bylo dimenzováno na dvě koleje.
Druhá kolej byla zprovozněna pouze
v úseku Malešice – Vršovice, ale to až
v roce 1929, zřejmě v souvislosti s výstavbou nákladového nádraží Žižkov.
V té době bylo též započato s postupným rozšiřováním výhybny Malešice
do dnešní podoby. Rozšiřování bylo
v podstatě ukončeno až počátkem
90. let napojením některých novějších
vleček, především sběrného přeprav-

Kontejnerový vlak s lokomotivou 363.504 projel 31. března 2013 tunelem pod
vrchem Tábor na nejstarším úseku popisované tratě a vjíždí do stanice Praha-Malešice.
jako rok uvedení do provozu udáván
letopočet 1919) jako součást spojovací
tratě Libeň horní nádraží (po roce 1941
Praha-Libeň horní nádraží, dnes
Praha-Libeň) – seřaďovací nádraží Vršovice (dnes Praha-Vršovice). Trať byla
v celé délce uvedena do provozu jako
jednokolejná s dvojkolejnou výhybnou
Malešice, přičemž ale traťové těleso,
včetně opěr mostů přes Rokytku a tu-

ního uzlu České pošty Praha-Malešice
v dubnu 1992. Také elektrický provoz
zde byl zaveden nejdříve. Podle dostupných zdrojů zřejmě v roce 1959
v souvislosti se zahájením elektrického
provozu na trati Praha-Libeň/Praha-Vršovice – Česká Třebová.
Druhou částí dle data otevření pro
pravidelnou dopravu je úsek PrahaMalešice – Praha-Hostivař. V provozu

je od roku 1941 a umožňuje bezúvraťový provoz nákladních vlaků ze severu
na Linec a Itálii, kam v letech 2. světové
války z Německa proudily značné objemy slezského černého uhlí, ale i dalších nerostných surovin a hromadných
substrátů. Do Hostivaře byla trať zaústěna vlevo ve směru od Prahy, což
dnes způsobuje určité problémy, neboť
do stoupání jedoucí nákladní vlak musí
úrovňově překonat protisměrnou kolej
do Prahy a vjet na pravou kolej směr
Benešov u Prahy. Zde je ale nutné si
uvědomit, že v době vzniku malešické
spojky fungoval na trati Praha-Vršovice – Benešov u Prahy levostranný
provoz, který byl definitivně ukončen
až v roce 1948 a při kterém problém
komplikovaného vjezdu na traťovou
kolej jižním směrem vůbec neexistoval.
Elektrický provoz na této části trati
byl zahájen v březnu 1971, společně
s úsekem Praha-Vršovice – Benešov
u Prahy.
Nejnovější je úsek Praha-Vysočany –
– Praha-Libeň. Tato spojka byla otevřena v roce 1979 jako součást stavby
tzv. Holešovické přeložky, vybudované
v letech 1966 – 1980. Holešovická přeložka, spojující stanici Praha-Libeň
a výhybnu Praha-Vítkov s tratí Praha – Kralupy nad Vltavou – Děčín, definitivně vyřešila problém odvedení
tranzitní nákladní železniční dopravy
mimo centrum Prahy. Spojka Praha-Vysočany – Praha-Libeň byla nezbytnou součástí tohoto řešení, neboť
umožnila bezúvraťovou jízdu nákladních vlaků ze směru od Lysé nad Labem a Všetat přímo do Prahy-Libně
a dále do Prahy-Vršovic (a opačně),
čímž výrazně odlehčila přetížené výhybně Praha-Vítkov. Elektrický provoz

Vlak Pn 66512 Ústí nad Labem západ – Praha-Vršovice projíždí 1. 4. 1998 nad
křižovatkou Balabenka mezi stanicemi Praha-Vysočany a Praha-Libeň. V čele
lokomotiva 141.031
zde byl zahájen současně s pravidelným provozem, tedy v roce 1979.
Celou touto jednokolejnou tratí dnes
žádný pravidelný vlak neprojíždí,
a pravděpodobně tomu tak nebylo
nikdy v historii – až na jednu výjimku
v druhé polovině 90. let (viz níže). Až
do konce 20. století, kdy těžištěm nákladní dopravy v Praze bývala seřaďovací stanice Praha-Vršovice, směřovala
naprostá většina zátěže sem a úsekem
Praha-Malešice – Praha-Hostivař projížděly jen tranzitní nákladní vlaky,
kterými na přelomu tisíciletí bývaly
například vlaky Sn Česká Třebová –
– Summerau nebo uhelné vlaky z Ostravska do Lince. To se začalo měnit
po útlumu vršovického „ranžíru“.
S rozvojem terminálu kombinované
dopravy Metrans v Praze-Uhříněvsi
úsekem Praha-Libeň – Praha-Hostivař

začaly projíždět kontejnerové vlaky,
v druhé polovině 90. let dokonce vedené až do Prahy-Vysočan a dále do
Všetat (později Lysé nad Labem) a Děčína východu.
Dnes, po soustředění výkonů do stanice Praha-Libeň, je trať rozdělena
v zásadě na dva úseky: Praha-Vysočany – Praha-Libeň a Praha-Libeň –
– Praha-Malešice – Praha-Hostivař.
V první části jezdí vlaky ve směru
Nymburk a případně Praha-Horní Počernice a Mstětice a v druhé vlaky
Praha-Libeň – České Budějovice, doplňované příležitostnými tranzitními
vlaky směr Horní Dvořiště, například
s automobily Volkswagen z Německa
do Rakouska a slovinského přístavu
Koper.
Text a foto:
Martin Boháč

Cargovák | Květen 2016

7

Veletrh TransRussia Moskva
19. - 22. 4. 2016, výstaviště Crocus Expo, Moskva
Již několik let se ČD Cargo účastní
mezinárodního veletrhu TransRussia,
který se letos konal již po jedenadvacáté. Patří k důležitým mezinárodním
akcím v oboru dopravy a logistiky orientující se na východní trhy. Významné firmy a společnosti z oboru
stále považují takovéto akce za potřebnou součást marketingové komunikace se svými stávajícími i potenciálními zákazníky a partnery.
Stejně jako v předcházejícím roce se
této obchodně společenské akce účastnili v naší expozici i zástupci dceřiných
společností ČD Logistics a Koleje Czeskie, ať už osobně, nebo formou prezentačních materiálů. Expozice byla
koncipována v otevřeném prostoru se
zasedací místností a probíhalo zde
mnoho jednání. Členové veletržního
týmu zabezpečovali kontakt s náhodnými zájemci o naše služby u stánku
a také sbírali informace o možnostech
využití služeb jiných firem. Delegace
ČD Cargo vedla v prostorech stánku

a v zasedací místnosti společenská a obchodní jednání se zástupci společností,
které se akce účastnily svojí vlastní expozicí anebo byly na akci jako návštěvníci. Mnoho jednání proběhlo samozřejmě i na dalších stáncích.
Zabezpečení celé akce leželo na bedrech oddělení marketingu. Od podání
přihlášky na akci téměř s ročním předstihem, výběr firmy pro návrh a realizaci expozice, přes výběr hostesek, které
se pak automaticky stávají nezbytnými
členy veletržního týmu, catering pro celou akci a zajištění potřebných tištěných
a dalších prezentačních materiálů, kde
byla úzká součinnost s odborem podpory prodeje. Po celou dobu akce zástupce marketingu zabezpečuje chod
celého stánku a operativně řeší případné
nenadálé situace a je v kontaktu se zástupci pořadatelů. Další zaměstnanci
ČD Cargo zabezpečují před odjezdem
pro členy veletržního týmu ubytování
a ostatní administrativní záležitosti potřebné pro účast na akci.
Celková koncepce stánku a celé akce

Tenisový turnaj ČD Cargo
7. dubna 2016, Park Holiday Benice, Praha 10
Sportovně-společenské akce pořádané
pro obchodní partnery a zákazníky si
získaly v posledních letech velkou oblibu a mají stabilní místo v marketingovém kalendáři ČD Cargo.
Halový tenisový turnaj čtyřher k nim
bezesporu patří. Letošní, již 11. ročník
se konal 7. dubna v překrásném multi-

Ceny předával předseda představen-

ZSSK Cargo), kteří tak nepřipustili
možnost obhajoby titulu páru Josef
Truhlář (Pelmi, s.r.o.) a Libor Vaculík
(IMP Jablonec n/N.). Finále tak bylo již
plně ve slovenské režii a již zmiňovaný
pár Sloboda, Stručka, nedal svým kolegům žádnou šanci a zvítězil jednoznačně 6:0. Ani v utkání o 3. místo se
nekonalo žádné drama a skončilo stejným poměrem 6:0.
Pro nehrající hosty byl připraven doprovodný program a samozřejmostí byl
i kompletní sportovní, relaxační a gastronomický servis během celého turnaje. Sportovní dění na tenisových
kurtech i mimo ně komentoval po celý
den zkušený sportovní moderátor Petr
Vichnar, nutno podotknout, že s lehkostí a noblesou sobě vlastní.

stva ČD Cargo Ivan Bednárik.
funkčním sportovním areálu Park Holiday v Praze-Benicích a díky účastníkům ze Slovenska měl i tentokráte
mezinárodní rozměr.
Loňský rekordní počet účastníků
(20 deblových párů) se letos sice nepodařilo překonat, ale v žádném případě
to nemělo vliv na sportovní úroveň turnaje a zaujetí hráčů pro hru. Ve třech
základních skupinách po pěti párech se
od dopoledních hodin sváděly tuhé
boje o postupové příčky do vyřazovací
části turnaje. Do čtvrtfinálových zápasů
nakonec postoupili všichni favorité,
z nichž vzešla čtveřice semifinalistů.
První semifinále přineslo tenis vynikající úrovně a nakonec se ukázalo být
vlastně předčasným finále. Utkali se
v něm totiž loňští finalisté turnaje. Tentokrát byl šťastnější slovenský pár Imrich Sloboda, František Stručka (oba

Finalisté turnaje (zleva Jozef Benko,

Zdeněk Friedrich, Imrich Sloboda,
František Stručka – všichni ZSSK
Cargo Slovakia, a.s.)
Na závěr poděkoval všem účastníkům
turnaje za společnost ČD Cargo předseda představenstva Ivan Bednárik,
který zároveň ocenil obětavé výkony
všech hráčů a s předstihem je pozval na
další ročník této vydařené akce. Kromě
vítězných párů organizátoři ocenili
ještě nejlepší a jediný ženský výkon
v podání Lenky Včelákové (TRANSPORTSERVIS, a.s.) a také nejstarší
pár turnaje Jaroslav Vinter (Slovnaft
Bratislava) a Petr Šváb, kterým bylo dohromady úctyhodných 136 let.
Přejeme všem účastníků, ať jim vydrží
zdraví a radost ze hry, a těšíme se na
shledanou při dalším ročníku tenisového klání.
Zdeněk Šiler

musí odpovídat významu výstavy i naší
společnosti. Jsme jednou z pěti největších dopravních společností v evropském regionu a patří nám tak významný
podíl na přepravě zboží. Tomu se musí
podřídit i výběr zástupců veletržního
týmu. Z nejvyššího vedení společnosti
zastupovali firmu obchodní ředitel Bohumil Rampula, ředitel odboru obchodu Petr Velecký a jako další pak obchodní manažeři ze zájmových
komodit. Hostesky se kromě přípravy

pohoštění a obsluhy členů týmu a hostů
podílely na akci i jako tlumočnice či
přímo jednaly s návštěvníky stánku. ČD
Logistics zastupovala předsedkyně
představenstva Vlasta Slavíková a manažer pro mimořádné a speciální přepravy Petr Franče. Dceřiná společnost
Koleje Czeskie Sp. z o.o. z Polska dodala
na stánek své prezentační materiály.
Text: Rostislav Horák
Foto: Zdeněk Šiler

Obchodní partnery máme i v oblasti
zaměstnaneckých beneﬁtů
S pojišťovnou ING byla uzavřena spolupráce v oblasti životního pojištění
ještě u Českých drah v roce 2002. Vzájemná spolupráce zůstala i po vzniku
dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s.,
(1. 12. 2007).
V březnu 2015 došlo k přejmenování
ING pojišťovny na NN pojišťovna
a penzijní společnost. Tato změna neměla a nemá žádný vliv na stávající obsah smluvních vztahů mezi původní
ING a ČD Cargo, ani na uzavřené
smlouvy s našimi zaměstnanci.
ČD Cargo jako významný partner pojišťovny NN měl vždy přidělenou kontaktní osobu, která zastřešuje spolupráci
včetně servisu.
V pozici kontaktních osob pro naši
společnost se vystřídalo mnoho zaměstnanců pojišťovny ING/NN. V tomto
roce se této role nově ujal manažer oddělení firemních obchodů Ing. Petr
Skála, který se stará o to, aby vše v naší
spolupráci probíhalo v pořádku.
A protože jsem se na našem posledním pracovním setkání dozvěděla
mnoho zajímavých informací, požádala
jsem pana Skálu o představení nejen
našich budoucích společných aktivit.
Bude i v roce 2016 vyhlášena soutěž
pro zaměstnance ČD Cargo?
V roce 2014 se soutěžilo o tři poukazy
Čedok v hodnotě 10 tisíc korun. V roce
2015 obdrželi výherci poukazy od společnosti Allegria v hodnotě 15, 10 a 8 tisíc korun. Soutěž pro rok 2016 je nyní
ve fázi přípravy. Jakmile budeme mít vše
perfektně připravené, soutěž představíme zaměstnancům vaší společnosti.
Věřím, že ani tentokrát nebudou zaměstnanci výhrami zklamáni.
V rámci smluvní spolupráce jsou
stanoveny hlavní produkty vaší pojišťovny – kapitálové životní pojištění či
kapitálové důchodové životní pojištění,
na které zaměstnancům každý měsíc
přispíváme. Můžete našim zaměstnancům nabídnout i jiné produkty?
NN pojišťovna a penzijní společnost
nabízí v rámci zaměstnaneckých výhod
produkty kapitálového životního a dů-

chodového pojištění. V minulém roce
prošly tyto produkty zásadní změnou
v cenových sazbách. Zaměstnanci, kteří
si buď uzavřou novou smlouvu, nebo
upraví stávající, se mohou těšit na nové,
levnější sazby. Jednoduše řečeno: za
stejné peníze dostanou od NN více.
Nově všem svým klientům v rámci
vlastní sítě poradců zajistíme všechny
typy pojištění včetně krytí neživotních
rizik. Proškolení odborní poradci NN
od 1. února nabízí všechny produkty
svého strategického partnera Direct pojišťovny z oblasti neživotního pojištění.

Poradci NN se tak pro klienty stávají
plnohodnotnými pomocníky pro zajištění finanční budoucnosti nejen skrze
životní pojištění a spoření na stáří, ale
nově například také díky pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti nebo pojištění při cestách do zahraničí.
I přes výše uvedené novinky dále pracujeme na rozšíření benefitního programu o další produkty v oblasti krytí
rizik, které budou zajímavé pro společnost i zaměstnance.
V posledních týdnech je značka NN
více vidět v médiích. Jaký je cíl nové
kampaně a co to případně znamená
pro naše zaměstnance?
NN spustila před několika týdny mediální kampaň, jejímž cílem je posílit
znalost značky NN a přiblížit veřejnosti
nové rizikové životní pojištění NN Život. Zaměstnanci ČD Cargo se například mohou v průběhu května na face-

Ze zahraničí
FRANCIE
Spojení Číny a Francie
První přímý nákladní vlak spojující francouzský Lyon s Čínou (Wuhan) zahájil svůj provoz 7. dubna
2016. Vlak ložený strojními, elektronickými a chemickými produkty
projíždí přes Kazachstán, Rusko,
Bělorusko, Polsko a Německo.
Cesta, při které spoj překoná 11 300
kilometrů, trvá 16 dní. Očekává se,
že z Francie bude vlak vytěžován
automobily, vínem a zemědělskými
produkty. Tato aktivita je jednou
z mnoha zaměřených na užší spolupráci euroasijských států.
ÁZERBÁJDŽÁN, GRUZIE,
RUMUNSKO
Nový nákladní koridor
Ázerbájdžán, Gruzie a Rumunsko
zřídily nový nákladní koridor. V memorandu o rozvoji dopravy mezi Evropou a Asií se Ázerbájdžánské
a Gruzínské železnice spolu s rumunským Translogist Intertrans
Unigrup zavázaly k podpoře spojení
Teherán – Astara – přístavy Poti/Batumi – přístav Konstanta. Celkový
přepravní čas bude 11 dní s tím, že
v Konstantě dojde k napojení na
Panevropský koridor číslo IV a propojení se západní Evropou. Zapojené
společnosti nyní pracují na tvorbě
jednotného tarifu a eliminaci administrativních bariér. Ázerbájdžán
v současnosti rozvíjí řadu projektů,
jejichž cílem je využít jedinečné geografické polohy pro zapojení se do
mezinárodních dopravních sítí. Vedle uvedené aktivity se jedná i o spojení Íránu s Ruskem nebo propojení
s Kazachstánem a začlenění se do
zbožových toků z Číny. Výměna
zboží mezi Čínou a Evropou dosahuje 100 milionů tun ročně, železnice si dělají naději, že přilákají zákazníky rychlejší dobou přepravy.
ŘECKO
Privatizace v plném proudu
Do privatizace státních řeckých
železnic TRAINOSE se přihlásili tři
zájemci. Svůj zájem o koupi vyjádřily italské státní železnice, ruská
železniční společnost RZD a řecká
stavební skupina GEK-Terna. Závazné nabídky by měly být podány
do 31. května 2016. O privatizaci se
pokoušela i předcházející řecká
vláda v roce 2013. TRAINOSE je
jediným poskytovatelem osobní
a nákladní železniční přepravy
v zemi a provozuje železniční síť
o délce 2 500 kilometrů. Dodejme
ještě, že v minulosti musel z ekonomických důvodů propustit téměř
polovinu svých zaměstnanců.
Michal Vítěz, Michal Roh
bookových stránkách zúčastnit tipovacích soutěží, které se týkají nadcházejícího mistrovství světa v hokeji. Návštěvníci stránek tak nemusí jen pasivně
sledovat hokejová utkání, ale mohou se
snažit uhodnout celkového vítěze
mistrovství a výsledky jednotlivých zápasů českého národního týmu, jejichž
přímé přenosy v České televizi NN
sponzoruje.
O tom, že chceme být i ve společnosti
ČD Cargo „vidět“, svědčí fakt, že jsme
se velice rádi, alespoň marketingově, zapojili do sportovních her a na letošní
Cargiádu přispěli věcnými cenami pro
její účastníky.
Věra Drncová
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Cargiáda 2016
Tradiční a velice oblíbené sportovněspolečenské setkání vybraných zástupců průřezově všech útvarů
ČD Cargo v rámci dalšího ročníku
Cargiády se uskutečnilo v prvním
májovém týdnu u Sečské přehrady
v hotelu Jezerka.
Dvanáct osmičlenných týmů po celý
den bojovalo v pěti disciplínách, z čehož nejnáročnější byl opět lesní okruh,

který kromě několikakilometrové trasy
v sobě skrýval i čtyři dílčí disciplíny.
Bodové hodnocení jednotlivých disciplín nakonec určilo i celkové pořadí
letošní Cargiády. Po náročném sportovním dni čekala na všechny týmy
ještě závěrečná večerní soutěž v karaoke show. Cargiádou po celý den provázel známý sportovní moderátor Vojtěch Bernatský, který opět nezklamal
a všechny neúnavně bavil svými vtípky,

pohotovými glosami a originálními
osobními dárky.
Myslím, že lépe než jakékoliv popisování či komentář nám letošní
Cargiádu připomene fotoreportáž.
Abychom však splnili základní
zpravodajskou povinnost, níže uvádíme kompletní přehled výsledků.

Text: Zdeněk Šiler

Zaujetí člena Brněnských draků při střelbě z kuše

Hodnocení jednotlivých disciplín (vítězné týmy)
Lesní okruh
Střelba z kuše
Bumper Balls
Bowling
Horolezecká stěna

Pernikáři (PJ Česká Třebová)
Diamant severu (PJ Ústí nad Labem)
Pražáci (PJ Praha)
Pražáci (PJ Praha)
Jägermeister (KPP, O10, O25)

Celkové hodnocení
1. místo
2. místo
3. místo

Pražáci (PJ Praha)
Dynamo OSŽ (PV OSŽ ČD Cargo)
Neonová vločka (úsek FŘ – O1, O2, O3, O20, OPT)

Soutěž v karaoke / soutěžní píseň
1. místo / Jasná zpráva (Olympic)
2. místo / To máme mládež (P. Janů, V. Špinarová)
3. místo / Želva (Olympic)

Chachaři (PJ Ostrava)
Pernikáři (PJ Č. Třebová)
Šrouby a matice (sdružený tým SOKV)

Chachary jsme zachytili objektivem fotoaparátu na lesním okruhu

Bumper Balls byly jednou z nejzábavnějších disciplín; ukázková týmová spolupráce Neonové vločky

Zasloužený vítěz Cargiády 2016, tým Pražáků

Horolezecká stěna byla jen pro odOriginální podání hitu Zelená je tráva v podání členů Drymtymu

vážné a zdatné, ale jak je vidět, s úsměvem jde všechno lépe.

Přechod nad krokodýly, jedna z disciplín lesního okruhu
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