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Výsledky ČD Cargo
Většina z vás již pravděpodobně
zaznamenala v médiích pozitivní
zprávy o hospodaření naší společnosti v prvním pololetí roku 2016.
Dovolím si jen krátké shrnutí.
Výsledek hospodaření ČD Cargo,
a.s. před zdaněním činil za první
pololetí 189 mil. Kč (dle českých
účetních předpisů), což je v meziročním srovnání lepší výsledek
o 191 mil. Kč a znamená to také
překročení plánovaného výsledku.
V médiích se pak objevují výsledky
naší společnosti podle mezinárodních účetních standardů (IFRS),
dle kterých individuální výsledek
před zdaněním činí 507 mil. Kč.
Za první pololetí roku 2016 přepravilo ČD Cargo 32,1 mil. tun
zboží a udrželo si tím zhruba 65%
podíl na tuzemském dopravním
trhu. V meziročním srovnání to
znamená nižší objem přepravy
o cca 2,5 %, který byl ovlivněn jednak přesunem části zboží na silnice
v důsledku dodatečného snížení
ceny nafty, ale i jinými externími
faktory, jenž navzdory ekonomické
konjunktuře ovlivnily pokles přeprav některých komodit na dopravním trhu. Část přeprav ucelených
vlaků nám v rámci konkurenčního
boje převzali ostatní železniční dopravci, zvýšenou obchodní aktivitou se nám však podařilo získat
nové přepravy od konkurence.
S celkovým poklesem výkonů
a s tím spojených tržeb z přepravy
jsme se dokázali vyrovnat a to
především úsporami v nákladech.
Částečně nám k tomu pomohly
nízké ceny vstupů, pozitivně se projevila také vyšší sleva za železniční
dopravní cestu pro přepravy jednotlivých vozových zásilek, která
nyní činí 80 %.
Jen externí faktory by k dosaženému výsledku nestačily. Podílí se
na něm také levnější nákup externích služeb a materiálu, interní
oprávárenství a další optimalizace
dílčích oblastí. Podařilo se nám
také snížit úroky za externí zdroje
financování a získali jsme vyšší dividendy a podíly na zisku z našich
kapitálových účastí, jejichž hospodaření se postupně zlepšuje a aktuálně žádná z nich není v červených číslech. Cílem je jejich činnost
rozvíjet, např. dceřiná společnost
v Polsku již nyní působí jako plnohodnotný dopravce, jejichž přepravy pomáhají kompenzovat výpadek přepravených tun na síti
SŽDC.
V rámci konsolidovaných výsledků za celou skupinu ČD Cargo,
sestavených dle IFRS, jsme za první
pololetí dosáhli hospodářského výsledku před zdaněním ve výši
578 mil. Kč, respektive po odečtení
odhadnuté výše daně z příjmu
právnických osob pak 427 mil. Kč.
Tímto výsledkem jsme také přispěli
do hospodaření Skupiny ČD, a.s.,
která generovala za první pololetí
letošního roku čistý zisk ve výši
375 mil. Kč.
Petra Čermáková

Ředitelé provozních jednotek se 6. září 2016 sešli v Praze-Libni se zástupci TOP managementu ČD Cargo. Při této příležitosti převzali jmenovací listiny do nových

funkcí. Zleva: Tomáš Štos, Ing. Zdeněk Škvařil (člen představenstva odpovědný za řízení úseku provozu), Ing. Mojmír Bakalář, Ing. Pavel Kuřil, Ivan Bednárik
(předseda představenstva), Ing. Miloš Krátký, Ing. Miloš Farkaš, Ing. Petr Vejs a Bc. Miloš Mazura.
Foto: Michala Bílková

Personální změny ve společnosti
Představenstvo ČD Cargo, a.s., na svém 253. zasedání konaném dne
5. září 2016 projednalo významné personální změny.

ke dni 30. 09. 2016 odvolat z pracovní pozice ředitele jednotky organizační struktury, provozní jednotka
l Praha: pana Ing. Miloše Krátkého,
l Ústí nad Labem: pana Ing. Miloše Farkaše,
l České Budějovice: pana Ing. Petra Vejse,
l Česká Třebová: pana Bc. Miloše Mazuru,
l Brno: pana Tomáše Štose,
l Ostrava: pana Ing. Pavla Kuřila,
s účinností od 01. 10. 2016 obsadit do pracovní pozice ředitele jednotky
organizační struktury, provozní jednotka
l Praha: pana Bc. Miloše Mazuru,
l Ústí nad Labem: pana Ing. Petra Vejse,
l České Budějovice: pana Ing. Miloše Farkaše,
l Česká Třebová: pana Bc. Miloše Krátkého,
l Brno: pana Ing. Pavla Kuřila,
l Ostrava: pana Tomáše Štose.

K těmto změnám vedlo představenstvo ČD Cargo zhodnocení stávající
úrovně řídicí práce v provozních jednotkách s ohledem na značné rozdíly
v zajišťování úkolů a technologii práce.
Motivem k personálním výměnám na
pozicích ředitelů provozních jednotek
bylo zvýšení jejich rozhledu a vzájemného posouzení kvality technologických postupů spolu s poznáním jiných
obvodů. Významnou roli při rozhodování o personálních změnách hrála
snaha o minimalizaci rizik vyplývající
z dosavadní vzájemné nezastupitel-

nosti. Zároveň představenstvo zvážilo
oživení pracovního nasazení v novém
pracovním kolektivu, a to oboustranně
i z pohledu liniového managementu.
Představenstvo předpokládá, že realizované změny nepřesáhnou dobu
šesti kalendářních měsíců a v následném období se nové zkušenosti projeví
při řízení původních provozních jednotek. V praxi to znamená, že podle
záměru v průběhu prvního pololetí
2017 dojde k personálním změnám,
při nichž se dotčení ředitelé vrátí do
původních pracovních pozic.

V úterý 6. září 2016 se uskutečnilo
ve velkém sále provozní jednotky
Praha za účasti předsedy představenstva Ivana Bednárika, člena představenstva pověřeného řízením úseku
provozu Ing. Zdeňka Škvařila a ředitele
odboru lidských zdrojů jednání vedoucích zaměstnanců provozních jednotek. Předseda představenstva Ivan Bednárik seznámil přítomné s důvody,
které vedly k výměně ředitelů provozních jednotek a informoval i o úkolech
naší společnosti v nejbližším období.
Zároveň poděkoval všem přítomným
za odváděnou práci a současně přítomné požádal, aby toto poděkování
tlumočili i ostatním provozním zaměstnancům. „Chlapi, robíte to dobre,
posielam vás na stáž, abyste to robili
ešte lepšie. Odkukajte od susedov, ako
to robia a čo rozumnejšie, to implementujte u vas.“ řekl Ivan Bednárik. Ředitelům provozních jednotek pak popřál

úspěšné zvládnutí práce v jejich nových působištích. Důvody změn působnosti ředitelů provozních jednotek
pak konkretizoval i Ing. Zdeněk Škvařil. S konkrétními kroky seznámil přítomné Ing. Mojmír Bakalář.
Na závěr došlo k prvnímu kontaktu
vždy dvou ředitelů a dalších vedoucích
zaměstnanců dotčených provozních
jednotek. Očekávání, že změny přinesou nový pohled na činnost provozních jednotek a nové zkušenosti pro
všechny, je pro danou chvíli prioritou.
Představenstvo společnosti bude na
svých jednáních pravidelně informováno jak o postupu předání funkcí, tak
i o samotném řízení a větší vyhodnocení provede již po třech měsících,
tj. v lednu 2017.
Text: Mojmír Bakalář
Foto: Michala Bílková

Zasedání TOP managementu ČD Cargo, ředitelů PJ a provozních zaměstnanců

v Praze-Libni.
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Navýšit podíl ČD Cargo není nemožné
úseku provozu s úsekem obchodu, kdy
se společnými silami snažíme posílit
pozici naší společnosti na trhu.

Do odboru obchodního managementu byli nově začleněni regionální
obchodní manažeři. Nejen o jejich
úkolech jsme si povídali s ředitelem
odboru Bc. Tomášem Eichlerem.
Máte velké množství zkušeností
z logistických firem, ve kterých jste
pracoval. V čem je práce na ČD
Cargo odlišná a jak se Vám podařilo
aklimatizovat?
Dlouhé roky jsem pracoval, jak se
říká „na druhé straně barikády“. Byl
jsem tehdy v roli zákazníka a tudíž ten,
který si může poroučet. Myslím si, že
právě tato zkušenost mi v mé současné
práci velmi pomáhá. Umím se vcítit
do potřeb, přání a představ našich zákazníků. Doba se velmi rychle mění
a s ohledem na rychle rostoucí konkurenci je stále důležitější nabídnout
zákazníkům nejenom to, co si přejí oni
sami, ale i něco víc. Něco o čem třeba
ani netušili, že je možné. A právě to
nás může odlišit od konkurentů, nejen
od těch železničních, ale i silničních.
Právě pochopení tohoto principu bylo
nejdůležitější součástí mé aklimatizace
v ČD Cargo.
Mohl byste nám přiblížit úlohu odboru obchodního managementu
(BDM)?
BDM by vždy mělo stát v první bojové linii a vyhledávat obchodní příležitosti pro naši společnost. Patří k tomu
nejenom vyhledávání nových zákazníků, ale i účast na logistických projektech apod. V některých případech
zastáváme i funkci vnitřního koordinátora mezi jednotlivými složkami
CD Cargo.
Jakých projektů se odbor obchodního managementu účastnil? Co se
podařilo rozjet?
Aktivně jsme se účastnili realizace
projektu Czech Xpress. Bohužel se nám
ho ale zatím nedaří naplnit dle našich
představ. I přesto jsem optimista a věřím, že nabídka tohoto spojení i zákazníkům mimo Belgii a Českou republiku může přinést velké objemy. Za
největší potenciál považuji zákazníky
v jižním Polsku, severní Francii a v Nizozemí. Dalším produktem, který
BDM rozvíjí, je přímý vlak mezi Če-

Myslíte, že je možné znovu zvýšit
podíl ČD Cargo na tuzemském trhu
a získat další zboží ze silnice?
Pro mě osobně je celý tento projekt
velkou výzvou a cestou k naplnění mého
snu o silnicích, na kterých se nebude
prohánět tolik kamionů. Ale zpátky k realitě, která samozřejmě není vůbec růžová. Silniční doprava je a bude i do budoucna rychlejší a flexibilnější než
železnice. To je fakt, s kterým zřejmě
nic neuděláme a ani jej nezměníme. Potřebujeme také změnit myšlení voličů
v této zemi, kteří musí po svých politicích vyžadovat, aby více podporovali
a preferovali železnici. Teprve až se nám
toto podaří, očekávám výraznější nárůst
objemů. Přesto se nevzdáváme a spo-

lečně se všemi pracovníky obchodu bojujeme o každou tunu. První výsledky
práce regionálních obchodníků ukazují,
že zájem o přepravy „jednotlivek“ je. Samozřejmě, že ne každá firma je připravena hned změnit svůj zaběhlý systém
přeprav a vydat se na, pro ně zatím neznámé koleje. Ale máme již „první vlaštovky“. Chtěl bych tímto apelovat na
každého zaměstnance naší společnosti
a požádat o maximální podporu při realizaci těchto nových zakázek, abychom
nové klienty neodradili již při prvních
zkušebních přepravách. Takže abych závěrem odpověděl na otázku. Navýšit
množství zboží na úkor silnice, minimálně do určité míry lze, bude to však
vyžadovat maximální nasazení nás
všech, kvalitní techniku a v neposlední
řadě i politickou podporu.
Připravil: Michal Roh
Foto: Klára Eichler

Bc. Tomáš Eichler

skou republikou a polskými Małaszewiczemi. Před dvěma lety jsme začínali
s jedním ad hoc vlakem týdně, ale
v brzké době již budou moci naši zákazníci využít nabídky dvou párů pravidelných vlaků týdně. Vlak je určen
nejen pro kontejnery, ale i pro konvenční zásilky.
Společně s kolegy z O6 pracujeme
na novém projektu přepravy ocelových svitků z Německa nejenom do
České republiky, ale i do jižního Polska. Svitky jsou v současné době převáženy po silnici a zákazníky chceme
oslovit nabídkou jednotlivých vozových zásilek. Vypadá to, že vše je na
dobré cestě.
Zmínil jste vlak do Belgie. Připravujete další podobné linky?
Zavedení každé podobné linky předchází podrobná analýza přepravních
toků. V současné době se spíše soustředíme na maximální vytížení stávajících dvou vlaků. Ve hře však může
být např. vlak do Litvy, kde máme díky
podpisu memoranda s Litevskými železnicemi, velmi dobré podmínky.
A o jedné nové lince v koutku duše
sním a přemýšlím. Jedná se o pravidelné spojení mezi Českou republikou
a Londýnem, přesně řečeno jeho městskou částí Barking. Je to projekt, na

kterém jsem již pracoval za svého působení u DB a který je pro mě nadále
obrovskou výzvou. Pro překonání Lamanšského průlivu bychom využili
volnou kapacitu Eurotunelu, který
v nočních hodinách není plně využíván osobní dopravou. Budeme však
muset ujít ještě pořádný kus cesty.
S přibývajícími problémy kamionů při
přepravách do Velké Británie ale projekt bude zcela určitě nabývat na důležitosti.
Od 1. srpna začali naplno pracovat
regionální obchodní manažeři. Co
od nich očekáváte?
Úkolem regionálních obchodních manažerů je získávat nové objemy zejména
v oblasti přepravy jednotlivých vozových zásilek. Pro tuto činnost byli na
základě rozhodnutí vedení společnosti
vybráni pracovníci z provozu. Zatím
sice nemají, až na dvě výjimky zkušenosti z prodeje, ale mají hluboké znalosti z provozu, které při svých jednáních se zákazníky plně využijí. Právě
pomocí těchto znalostí jsou totiž
schopni novým zákazníkům vysvětlit
srozumitelně zákonitosti přepravy po
železnici a přesvědčit je, že to nakonec
není tak složité, jak to na první pohled
vypadá. Další věcí, která se mně osobně
na tomto projektu líbí, je sbližování

Regionální obchodní manažeři
Pozice regionálních obchodních manažerů byly zřízeny k 1. srpnu 2016.
Jak již v rozhovoru zmínil Bc. Tomáš
Eichler, jejich primárním cílem je
kontaktovat potenciální zákazníky
v přiděleném regionu a oslovovat je
s nabídkou ČD Cargo, zejména ve
vztahu k přepravě jednotlivých vozových zásilek.
V případě úspěchu nabídky pak musejí zákazníkům poskytnout komplexní servis při podeji zásilky. Jednou
z věcí, která bývá zákazníky často kri-

tizována, je totiž složitost legislativních
procesů při odbavení zásilek a bohužel
mnohdy i ne zcela odpovídající přístup
zaměstnanců ČD Cargo.
Na regionální obchodní manažery
můžete směrovat své podněty, využít samozřejmě můžete i databázi
nových obchodních případů, resp.
podnětů. Regionální obchodní manažeři však budou potřebovat i podporu pracovníků napříč provozem
tak, aby jsme byli v plné míře
schopni dostát svým závazkům vůči
zákazníkům.

Kontakty regionálních obchodních manažerů

Vyhodnocení kampaně www.1vagon.cz
Přepravy jednotlivých vozových zásilek bohužel stále klesají. Důvodem
je především sílící konkurence silniční dopravy v důsledku nízké ceny
pohonných hmot.
Čelit konkurenci se dá kvalitními
službami, atraktivními cenami. Nabídku je pak vhodné prezentovat formou cílené reklamní kampaně, kterou
se v letošním roce stala kampaň
www.1vagon.cz.
Základními kreativami se staly:
l objednejte si jen 1 nákladní vagon
(řada potenciálních zákazníků se
domnívá, že po železnici je možné
přepravovat pouze velké objemy
zboží)
l vlak se nyní vyplatí (atraktivní cenová nabídka na nové obchodní případy)
l koleje až k vám (dokážeme zajistit
nejen železniční přepravu, ale i svoz

a rozvoz po silnici, včetně překládky).
Reklamní kampaň www.1vagon.cz
probíhala od 15. května do 22. června
2016. Jejím cílem bylo oslovit potenciální, zejména menší zákazníky, s nabídkou ČD Cargo, nabídnout jim jednoduchou kalkulačku přepravních
nákladů a kromě poptávek tak rozšířit
i databázi kontaktů. Databázi je pak
možné využít pro cílený emailing. Kampaň se setkala s poměrně velkým zájmem uživatelů internetu. Bohužel výsledky prvního kola jsou částečně
zkresleny „poptávkami“ zaměstnanců
ČD Cargo, kteří zvláště v prvních dnech
kampaně zbytečně zatěžovali nejen
server www.1vagon.cz, ale zejména pak
následně pracovníky infolinky pověřené
dalším zpracováním poptávek a další.
V průběhu kampaně se podařilo získat
několik reálných poptávek, kterými se
nyní zabývají obchodní manažeři.

Téměř denně přibývají další poptávky.
Internetová stránka www.1vagon.cz je
totiž stále v provozu, jen není podporována reklamní kampaní na internetu,
ale pouze na stránkách naší společnosti
a inzercí v různých odborných periodikách. Kampaň však nepřinesla jen nové
poptávky, ale také cenné informace. Je
zřejmé, že vlastní ceny za železniční přepravu jsou zajímavé, avšak v kombinaci
s překládkou a případnou last/first mílí
po silnici, jsou neatraktivní. U části přeprav také nerozhoduje cena, ale kvalita
služeb. Poptávajícími bývá kritizována
delší doba dodání ve srovnání s kamionem a také složitost a nepružnost
železnice.
Pro druhé kolo kampaně, které bude
zahájeno na konci měsíce září, byla přijata řada opatření. Zprovozněna bude
testovací verze kalkulačky dovozného,
jež bude k dispozici všem zaměstnancům, včetně nově zřízených regionál-

ních obchodních manažerů. Ti tak budou mít k dispozici jednoduchý nástroj
pro jednoduchý výpočet orientační
ceny. Zpřístupněním testovací verze by
měly být eliminovány falešné poptávky
zkreslující výsledky kampaně. Zredu-

kována bude také snaha o přesné zacílení kampaně a bude zvětšen její záběr.
Nově budou reklamní bannery zobrazovány nejen uživatelům vyhledávajícím přes google, ale rovněž přes seznam.
Michal Roh

Na závěr malá statistika
Zobrazení:
l počet zobrazených bannerů
l počet zobrazených textových inzerátů
Akce uživatelů:
odeslané poptávky
počet návštěv webu

l
l
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Innofreighty znovu v Praze, aneb technologie Innofreight
pomáhá železnici prosadit se v přepravách stavebního odpadu
S rozvojem technologie Innofreight
přibývá úspěšných příkladů zapojení
železniční dopravy do přepravních
řetězců rekultivací, resp. odtěžování
zemin na rozsáhlejších staveništích.
Tyto přepravy bývaly až donedávna
výhradní doménou přímé silniční dopravy, a to především z důvodů snadné
dostupnosti stavenišť i úložišť vytěžené
zeminy pro nákladní automobily a naopak komplikace, spojené s několikerou překládkou při eventuálním využití
železniční přepravy. Proto bývala železnice v těchto případech využívána

Technologie Innofreight přinesla
možnost jednodušší nakládky
a především vykládky hromadných
substrátů a tím železnici „otevřela
dveře“ k novým přepravám v rámci
velkých staveb a rekultivací. Jako
první proběhl v srpnu a v září 2012
odvoz zeminy ze sanovaného areálu
v Praze-Vysočanech, z prostor bývalé
továrny ČKD nacházejících se mezi
tratí Praha – Lysá nad Labem a Kolbenovou ulicí. Pro tyto přepravy byla
dokonce zprovozněna i část vlečky
vycházející ze stanice Praha-Vysočany
a dříve spojující všechny vysočanské

Snímky z 21. července 2016 zachycují nakládku v Praze-Bubnech a průjezd loženého vlaku po trianglu pražského

Negrelliho viaduktu.

jen skutečně výjimečně a jako nejznámější příklad můžeme uvést přepravy
zeminy a rubaniny ze stavby pražského
Nového spojení v letech 2004 – 2007
na několik úložišť, především do Jenečku na západním okraji Prahy. Tato
přeprava mohla být realizována ale jen
díky tomu, že staveniště i úložiště
umožňovalo přímou nakládku a vykládku do/ze samovýsypných vozů
řady Ua tzv. Dumpcarů.

průmyslové závody nejen s touto stanicí, ale i se stanicí Praha-Libeň
(horní nádraží). Nakládány zde byly
ucelené soupravy kontejnerů Innofreight ložených na šedesátistopých
vozech řady Sgnss. Ty byly přepravovány do Litvínova s určením k rekultivaci zdejších průmyslem a hornictvím zasažených lokalit.
Pro další akce již byla zvolena lokalita
Mydlovary, kde probíhá rozsáhlá sanace

prostoru někdejšího lignitového dolu,
resp. v jeho místech v letech 1962 –
– 1991 provozované úpravny uranových rud. Jako úplně první sem byl
v letech 2012 a 2013 navážen technologií Innofreight popílek z elektrárny
Počerady, na který postupně navázaly
přepravy materiálu ze sanovaného prostoru dolního nádraží v Karlových Varech (prosinec 2014 – červenec 2015)
a rovněž několik vlaků odtěženého materiálu ze stanic Janovice nad Úhlavou
a Nýrsko (prosinec 2015 – leden 2016)
na modernizované trati Klatovy – Železná Ruda. Jeden vlak dorazil do
Mydlovar (přípojná stanice Dívčice)

i z přestavovaného seřaďovacího nádraží Beroun (prosinec 2014).
Zatím poslední akcí tohoto typu jsou
odvozy vytěžené zeminy z lokality
Praha-Bubny. Ty byly zahájeny ve čtvrtek 14. července 2016, tradičně ve spolupráci se spediční firmou Interport
spedition, s.r.o. Zemina pochází z budovaného projektu Visionary, který
v části bývalého nádraží Praha-Bubny,
přiléhající ke křižovatce ulic Argentinské a Plynární v Praze 7 staví developer
Skanska Property. Vzhledem k rozsahu
výkopových prací, daných částečně odstraněním staré ekologické zátěže a též
hloubením prostoru pro podzemní ga-

ráže a tím vzniklého objemu vytěžené
zeminy, bylo zvoleno řešení odvozu železniční dopravou.
Ta především umožní ušetřit širší
centrum Prahy zátěže v podobě mnoha
set jízd kamionů ulicemi města. Vytěžená zemina je na přilehlých kolejích
nádraží Praha-Bubny nakládána do
kontejnerů systému Innofreight a odvážena opět na úložiště Mydlovary.
Vzhledem k dalším chystaným developerským projektům v centru Prahy
existuje šance na zapojení železnice do
řady dalších podobných přeprav.
Text a foto: Martin Boháč

Odklony na Mladoboleslavsku
Železniční tratě v okolí Mladé Boleslavi procházejí v letošním roce rozsáhlou modernizací, jejímž cílem je
mimo jiné zvýšení jejich kapacity.
To se týká zejména úseku Nymburk –
– Mladá Boleslav, který je klíčový pro

zásobování a odvoz výrobků z mladoboleslavské automobilky Škoda. Jedna
z nejdelších nepřetržitých výluk probíhala po dobu celozávodní dovolené
v automobilce, v červenci letošního roku.
V týdnu od 25. do 31. července, tzn.
již za plného provozu výrobního zá-

vodu, byla ještě vyloučena traťová kolej
mezi stanicemi Mladá Boleslav hlavní
nádraží a Mladá Boleslav město. Právě
druhá jmenovaná stanice je odbočnou
nejen pro vlečku automobilky Škoda,
ale i logistického areálu společnosti
Preymesser, která zajišťuje zásobování

Pn vlak s hutními výrobky v čele s lokomotivou 750.326 u zastávky Lítkovice na

trati Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov

Dvojče lokomotiv 742.380 + 253 se s uceleným vlakem loženým automobily blíží k zastávce Rohatsko.

Škodovky svitky plechů a dalšími hutními výrobky. Tento týden tak byl ve
znamení vedení odklonových vlaků po
regionálních tratích mezi Mladou Boleslaví, Dolním Bousovem a Bakovem
nad Jizerou. Na těch byla ve výše uvedeném týdnu zastavena osobní doprava,
aby byla zajištěna dostatečná kapacita
pro nákladní vlaky ČD Cargo. Malá stanice Dolní Bousov, ve které se zpravidla
křižují jen motorové vozy Českých
drah, se tak stala místem setkání dlouhých autovlaků, což kladlo velké nároky
na výpravčí SŽDC v této stanici.
Odklonová vozba byla kapacitně
velmi náročná a vyžádala si nasazení
vyššího počtu motorových lokomotiv

a také vyšší personální potřebu strojvedoucích. Nepodařilo se odvézt
všechno, ale 107 odklonových vlaků
v obou směrech je i tak úctyhodné
číslo. Poděkování za flexibilitu při řešení odklonové vozby vyjádřili i zástupci mladoboleslavské automobilky.
Vozba vlaků přes Dolní Bousov je signálem i pro ostatní zákazníky, že ČD
Cargo dokáže operativně řešit jejich
potřeby i netradičním způsobem. Pro
SŽDC jsou nákladní vlaky na „Bousovce“ připomínkou důležitosti i regionálních tratí.
Text: Michal Roh
Foto: Michal Roh ml.
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Představujeme jednotky organizační
struktury ČD Cargo (8. část)
SOKV Ústí nad Labem
V zářijovém čísle zavítáme na sever
Čech a představíme čtenářům Středisko oprav kolejových vozidel
(SOKV) Ústí nad Labem.
Středisko oprav kolejových vozidel
Ústí nad Labem vzniklo 1. prosince
2007 jako jedna ze tří jednotek orga-

slední údaje je skutečně úctyhodný, ale
jen v samotném Ústí nad Labem je
13,6 km kolejí s 42 výhybkami.
Ve správě SOKV Ústí nad Labem
bylo k 31. srpnu 2016 celkem 122 elektrických a 147 motorových lokomotiv.
Nejnovějšími přírůstky jsou lokomotivy řady 383, známé Vectrony. Jako

je nyní plně vytížena opravami nákladních vozů vracejících se po přepravách
dřeva a železného šrotu z Německa.
Rozhodnutí o jejím odkoupení v roce
2010, tedy bylo jednoznačně správné.
V oblasti oprav nákladních vozů je
ústecké depo téměř soběstačné.
Velmi zajímavým pracovištěm
v areálu ústeckého depa je podúrovňový soustruh H 106 s vlastním pohonem. Toto pracoviště je unikátní
v rámci celé skupiny ČD. Za jednu 12ti
hodinovou směnu je zde možné stočit
až tři lokomotivy nebo vozy. Díky
velké investici z loňského roku je hala
soustruhu průjezdná a nyní je zde
možné „točit“ jednotky a vozy pro ČD
i další dopravce. Cca 80 % tržeb představují tržby od externích subjektů. Rozestavěn je nový soustruh na „kolovku“, jehož dokončení se očekává
ještě v letošním roce.
V objektech SOKV Ústí nad Labem
proběhla řada dalších investic. Za
všechny můžeme jmenovat např. zate-

– Vectron. Jakým způsobem bude zajištěna jejich údržba?
V nedávné době proběhlo školení našich zaměstnanců, kdy se s Vectrony

Pro posun v depu jsou používány lokomotivy řady 799.

postupně seznamovali. V tuto chvíli
však ještě čekáme na další potřebné
věci, jakými jsou např. seznam náhrad-

Ve správě SOKV Ústí nad Labem jsou i lehátkové vozy používané např. pro vo-

jenské přepravy.
nizační struktury zabývajících se opravárenstvím a údržbou kolejových vozidel. Má několik podřízených jednotek – Opravny kolejových vozidel
(OKV) v Chebu, Mostě a Nymburce.
Ve správě SOKV Ústí nad Labem je
82 budov (včetně budovy řízení provozu v České Třebové), 276 tisíc m2
pozemků a také přes 27 km kolejí. Po-

jediné depo mají ústečtí ve stavu „staročešky“ řad 122 a 123, lokomotivy
řady 372, které jsou nasazovány na pohraniční trať do Bad Schandau i na
další vnitroněmecké výkony a třeba
také dvě lokomotivy řady 755, které
vznikly v roce 2005 rekonstrukcí starších lokomotiv řady 753 a dnes jsou
dislokovány v Kralupech nad Vltavou.
Linka na opravy vozů řady Eas

plení a rekonstrukci haly opravny
v Nymburce. Tato akce přinesla nejen
významné úspory, ale i zlepšení pracovního prostředí. Spotřeba plynu na
topení klesla meziročně o dvě třetiny
a elektřiny na osvětlení o 50 %. Postupně je rekonstruováno kolejiště
depa, zcela zmodernizována byla linka
na talové a těsnostní zkoušky
v opravně v Mostě.

Nové pracoviště pro tlakové a těsnostní zkoušky cisternových vozů v OKV Most

Personální pracoviště
V Ústí nad Labem je personální
pracoviště společné nejen pro PJ,
ale i SOKV, a tak již bylo i se
společnou fotografií představeno
spolu s PJ v Cargováku číslo 3/2016.
Paní Alenu Hanusovou (mobil
725 781 397), Věru Mikolášovou
(mobil 725 547 046), Jaroslavu Fiveberovou (mobil 725 708 956)
a Zdeňku Jiterskou (mobil 724 309
496) najdete v budově SOKV (Pětidomí 7, Ústí nad Labem) v přízemí vpravo. V případě e-mailové
komunikace doporučujeme využít
zástupné e-mailové schránky
O10persUNLPJ@cdcargo.cz.

V SOKV pracuje 457 zaměstnanců.
Polovina zajišťovaných činností se
vztahuje k hnacím vozidlům – jejich
údržba je kromě Ústí nad Labem prováděna ještě na pracovišti v Mostě. Na
pracovištích v Chebu a v Nymburce se
provádějí jen opravy nákladních vozů.
V Ústí se zaměřují na opravy vozů režimu ss plus všechny dlouhé vozy, jako
např. Habbins apod. Jakousi samostatnou jednotku představuje linka na
opravu vozů řady Eas, i když v tuto
chvíli je funkční pouze její polovina.
Ale již se připravuje výstavba nové venkovní haly na čištění a bourání vozů
před jejich opravou. Dnes se zde opraví
asi 150 vozů ročně, výhled po dokončení zmíněné haly je 500 vozů v různých stádiích oprav. Chebská opravna

ních dílů, software a další. Je to podobné jako u jiných nových nebo modernizovaných lokomotiv. Ze strany

Ředitelem SOKV Ústí nad Labem
je Ing. Karel Skalický
Karel Skalický se narodil v roce 1961.
Na Střední průmyslové škole železniční
v České Třebové vystudoval obor elektrická trakce a kolejová vozidla. Stejné
oblasti se věnoval i na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po úspěšném absolvování vysoké školy v roce 1986 nastoupil k tehdejším ČSD, do vozového
depa Pardubice. Od roku 1990 zastával
pozici vedoucího opravny vozů v České
Třebové. V roce 2007 nastoupil do ČD
Cargo na pozici vedoucího oddělení konstrukce na O12. V květnu 2011 zvítězil
ve výběrovém řízení na ředitele SOKV
Ústí nad Labem.
Karel Skalický žije v Chocni, je ženatý – má dvě dospělé děti. K jeho koníčkům patří cestování, turistika, rybaření,
lyžování a také pes.
Ing. Karla Skalického jsme se zeptali
na následující:
Ve správě vašeho SOKV jsou i nejmodernější lokomotivy ČD Cargo –

Siemensu proběhla úspěšná předcertifikace našeho pracoviště a snažíme
se stát se v blízké budoucnosti pro
Siemens, resp. lokomotivy Vectron
hlavním opravárenským centrem v České republice. V oblasti údržby nových
lokomotiv bychom chtěli dělat maximum, i když minimálně v době záruky
to nebude úplně možné.

Ředitel SOKV Ing. Karel Skalický

V čem je činnost SOKV Ústí nad
Labem specifická oproti ostatním?
Jak již zaznělo v článku, jsme téměř
soběstačnou jednotkou na opravy nákladních vozů. Tou jedinou výjimkou,
kterou si necháme provádět v „externu“, je přelisování monobloků
a opravy nárazníků. Jinak opravujeme
pružnice, dvojkolí. Samozřejmostí jsou
opravy brzdové výstroje včetně potřebných zkoušek a diagnostiky. Naší specialitou je i podúrovňový soustruh
v průjezdné hale. Zajímavou novinkou
jsou opravy kontejnerů Innofreight,
které se rozběhnou v nejbližší době.
Zkušební opravy proběhly úspěšně,
takže časem bychom mohli opravit až
450 kontejnerů Innofreight, které se
po území naší republiky pohybují.
Znamená to práci pro další zaměstnance. Jejich nábor je však stále těžší
a těžší, a to i přes vysokou nezaměstnanost ve zdejším kraji.
Text a foto: Michal Roh
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Představujeme profese ČD Cargo (19) – celní deklarant
V dnešním vydání seznámíme čtenáře s dalším zaměstnáním, se kterým
se můžeme setkat v ČD Cargo.
Zaměříme se na zaměstnání celní deklarant (KZAM 33313), které je organizačně zařazeno v PJ.
Příklady pracovních činností celního
deklaranta:
l vystavuje písemná celní prohlášení
a další doklady v rámci celního řízení a sjednanýchobchodních smluv,
l zpracovává výkazy vnitro unijního
obchodu se zbožím Intrastat,
l počítá a eviduje poplatky doplňující
dle TVZ,
l provádí poradenskou činnost k celním předpisům Evropské unie, zbožíznalství, výpočet celního dluhu, sazební zařazování zboží,
l zpracovává a vede příslušné dokumentace k výše uvedeným činnostem,
l pořizuje data do informačních systémů související s výše uvedenými
činnostmi.
Pro zařazení do tohoto zaměstnání je
jako nejnižší doporučené vzdělání stanoveno střední odborné vzdělání s výučním listem. Odborná způsobilost
celního deklaranta je stanovena zkouškami PZ-1 Základní přepravní a PS-5
Služby. Z hlediska zdravotní způsobilosti je celní deklarant posuzován
dle zařazení do kategorie pracovního rizika 1 (stanovené vyhláškou
č. 432/2003 Sb.). Zaměstnancům, kteří
jsou zařazeni do zaměstnání celní deklarant, přísluší dle Katalogu zaměstnání tarifní stupeň 9 tj. v základním měsíčním tarifu 21 930,– Kč. Průměrná
měsíční mzda vyplacená v tomto zaměstnání za období leden až červenec
2016 je ve výši 24 177,– Kč. V zaměst-

nání celní deklarant je zařazeno 10 zaměstnankyň a jejich věkový průměr je
49 let.
O rozhovor jsme požádali paní Ladislavu Burdejovou, která pracuje na
železnici od roku 1982, dnes je organizačně zařazena na pracovišti PP Ústí
nad Labem západ, které spadá pod PJ
Ústí nad Labem.
Jak probíhá vlastní celní řízení?
Od zákazníka musím mít plnou moc
a musím s ním mít sepsanou příkazní
smlouvu. Odbavení většiny zásilek probíhá tak, že kamion přijede do celního
prostoru, řidič mi odevzdá všechny potřebné dokumenty. Důležitým dokumentem je faktura, kde musí být přesně
uvedeno zboží dle celního číselníku
a také jeho cena. Dalšími důležitými
dokumenty jsou pak doklady T1, nákladní list, tzv. „camrák“ nebo doklad
EUR 1. V kanceláři vše pořídím do počítače, vystavím vývozní doprovodný
doklad VDD nebo jednotný správní
doklad JSD, na kterém pak celnice vyměří clo a DPH při dovozu zboží ze
zemí mimo Evropskou unii. V elektronické formě odešlu tyto doklady na
celní úřad, poté je tam odnesu v papírové podobě a počkám na informaci,
zda vše proběhlo v pořádku, resp. že je
celní řízení ukončeno. Vyřízené doklady předám řidiči. Kromě běžných
režimů řeším např. v dovozu i různé
speciality, jako je třeba režim vrácení
zboží nebo režim dočasného použití.
Jaké zásilky celně odbavujete?
Portfolio zakázek je opravdu široké.
V současné době mám asi 11 pravidelných zákazníků zejména z Ústeckého
kraje, další přicházejí ad hoc mimo jiné
i na základě referencí od mých stálých

klientů. Začínala jsem jako celní deklarantka v Rumburku a část zákazníků jsem si přivedla s sebou do Ústí.
Z geografického hlediska převažují zásilky ve vývozu, dovozu je o trochu
méně. Z pohledu zbožového celně odbavuji téměř vše – od strojů, přes plastové a papírenské výrobky až třeba po
žulu. Určitou zajímavost představuje
vývoz nožů mikulášovické firmy MIKOV, výrobce známých „rybiček“.
Celně zastupuji i ústecké SOKV, zpravidla při vývozu náhradních dílů, které
jsou odesílány do zahraniční na opravy
nákladních vozů.

V letošním roce proběhlo jednodenní
školení související s novým celním kodexem platným od května tohoto roku.
Dalším cenným zdrojem informací
jsou pro mne novinky rozesílané metodičkou celních služeb pí. Szczeponiecovou z odboru podpory prodeje. Samozřejmě se vzdělávám sama, řadu
věcí mohu konzultovat nejen s kolegyněmi z ČD Cargo, ale i ze soukromých firem, se kterými sedím doslova
na jednom patře. V souvislosti s celními záležitostmi je možné udělit vy-

soké pokuty, proto je nutné okamžitě
reagovat na všechny legislativní změny.
Vše musím mít dobře nastudováno
i proto, že pro zákazníky představuji
zdroj informací. Doufala jsem, že se
vstupem České republiky do Evropské
unie se vše zjednoduší, ale bohužel
nyní mám zcela opačný pocit a legislativa mi přijde ještě složitější.

Celní legislativa se neustále mění
a doplňuje. Jakým způsobem se v této
oblasti vzděláváte?

Zkoušky mostů s ČD Cargo

Text: Věra Drncová
Michal Roh
Foto: Michal Roh

Odklony Tršnice – Františkovy Lázně
Téměř dva měsíce trvala výměna
mostní konstrukce a železničního
svršku v Tršnici na Chebsku.
Nejprve částečné omezení jízd nákladních vlaků a následně úplné vyloučení obou traťových kolejí přimělo
dopravce ČD Cargo využít dnes již
nepojížděnou spojku mezi Tršnicí
a Františkovými Lázněmi. Z Františkových Lázní vlaky pokračovaly

úvratí do cílové stanice Cheb. Odklonová vozba se dotkla všech zde projížděných relací, jednak šlo o vlaky
kategorie Nex a Pn, které do PPS
Cheb dopravují vytěžené kalamitní
dřevo z Jesenicka, ucelené soupravy
s uhlím z Nové Sedla směřující do západních, ale i jižních Čech a v neposlední řadě např. štěpky jezdící mezi
Planou u Mariánských Lázní a Hněvicemi.

K výměně mostu se přistoupilo
z důvodu špatného technického stavu
stávající konstrukce, který v současnosti umožňoval pojezd železničních
vozidel maximální rychlostí 50 km/h.
Výměna staré konstrukce za novou,
moderní, umožní zvýšení rychlosti
až na 100 km/h. Díky novému mostu
nebudou projíždějící vlaky tolik slyšet
a sníží se náklady na údržbu mostu.
Text a foto: Antonín Němeček

Na snímku z 16. srpna 2016 vede lokomotiva 230.038 odklonovou trasou vlak prázdných vozů z Německa směřujících

k nakládce kalamitního dřeva v Jeseníkách.

Na jaře letošního roku jsme byli osloveni firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. s poptávkou na
provedení dynamické zatěžovací
zkoušky a brzdných zkoušek na
stavbě s názvem „Rekonstrukce
mostu v km 80, 930 trati Hohenau –
– Přerov“.
Hlavním cílem dynamické zatěžovací
zkoušky bylo ověřit skutečné chování
konstrukce ve vztahu k zjištění citlivosti mostu na příčné kmitání, jak
nosné konstrukce, tak závěsů. Zhotovitelem zkoušky bylo ČVUT v Praze,
Fakulta stavební. Zodpovědný řešitel
zkoušky zadal jako zatěžovací břemena
dva typy vlaků.
Pro dynamickou zkoušku to byla:
1 lokomotiva Siemens Taurus ES64U2
+ 9 vozů Falls + 1 lokomotiva Siemens
Taurus ES64U2. Pro brzdnou zkoušku
pak: 1 lokomotiva Siemens Taurus
ES64U2 + 1 vůz Falls + 1 lokomotiva
Siemens Taurus ES64U2. Vozy Falls
musely být loženy na celkovou hmotnost 80 tun. Vzhledem k požadované
maximální rychlosti 100 km/h tak mu-

sely být použity vozy sk. 54. Vzhledem
k předepsanému typu lokomotiv jsme
na realizaci zkoušky spolupracovali
s Rail Cargo Carrier – Czech Republic.
Po dopravní stránce zkoušku organizovali zaměstnanci SŽDC.
Zkoušky samotné se uskutečnily
24. září 2016. Nejprve proběhla dynamická zkouška. V průběhu této zkoušky projížděla souprava přes most
v obou směrech postupně rychlostmi
15, 30, 45, 60, 70, 80, 90 a 100 km/h.
Po ukončení dynamické následovala
brzdná zkouška. V průběhu brzdné
zkoušky se měla souprava rozjet na
danou rychlost a zastavit v určené pozici na mostě z předepsané rychlosti
50, 80 km/h a 100 km/h. Nejdříve měly
při rychlosti 100 km/h lokomotivy
problém s vyvinutím maximálního
brzdného účinku s pomocí EDB. Problém se podařilo vyřešit díky pracovníkům SŽDC a zkoušky mohly dále pokračovat podle plánu. Na závěr ještě
proběhly „mimo plán“ brzdné zkoušky
pouze s dvojicí lokomotiv.
Text a foto: Michael Andrle

Cargovák | Září 2016

6

Mimořádné události na železnici (3)
Při provozování dráhy a provozování
drážní dopravy je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a plynulosti. Pokud
je některá z těchto zásad porušena, je
velmi pravděpodobné, že se přiblížil
vznik mimořádné události.
Definice uvedená v § 49 zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném
znění, je velmi obsáhlá a je obtížné stanovit tu správnou hranici, kdy již se
jedná o mimořádnou událost a kdy
ještě ne. Troufnu si to přirovnat k jed-

pohybu vozidel. Samotná kategorizace
dle služebního předpisu SŽDC D17
pro hlášení a šetření mimořádných
událostí, resp. dle prováděcího opatření SŽDC D17-1 k tomuto předpisu,
se odvíjí od následků předmětné mimořádné události. Srážka tedy může
být jak závažnou nehodou, tak nehodou, tak také i jen ohrožením. Pro závažnou nehodu musí být splněno, že
následkem srážky došlo k úmrtí osoby
nebo k újmě na zdraví nejméně pěti
osob nebo došlo ke vzniku škody vel-

Srážky drážních vozidel patří mezi
nejzávažnější mimořádné události.
Svými následky mnohdy překračují
nejen mnoha milionové škody, ale nezřídka dochází k úmrtí a zranění osob,
nejen zaměstnanců zúčastněných na
provozování drážní dopravy, ale v případě osobní dopravy pak i cestujících.
Jistě si vybavíte z minulosti mnohé
srážky drážních vozidel s vážnými následky a to nejen na území naší republiky. Nedávno došlo ke srážce vlaků
osobní dopravy v Itálii a v Německu,
kdy následky byly hodně závažné, a došlo k úmrtí mnoha cestujících. Z našich
luhů a hájů pak stojí třeba za připomenutí srážka na úzkokolejné dráze
mezi Jindřichovým Hradcem a Obrataní dne 30. srpna 2016.
A právě srážka drážních vozidel byla
nejzávažnější mimořádnou událostí,
která se stala v roce 2015 při provozování drážní dopravy naší společností.
Došlo k ní dne 28. března 2015 mezi
stanicemi Velké Žernoseky a Litoměřice dolní nádraží, kdy vlak Nex
148359 nezastavil před návěstí „Stůj“
odjezdového návěstidla S1 v ŽST Velké
Žernoseky, řízl výhybku č. 1 a pokračoval v další jízdě, kde se na první traťové koleji srazil s již stojícím vlakem
Pn 53668, který reagoval na změnu ná-

Praha-Libeň 23. srpna 2011

věstního znaku vjezdového návěstidla
1L. Této události jsme se věnovali již
v předchozích číslech Cargováku.
Určitě vás ale zajímají především
konkrétní mimořádné události, a proto
si na tomto místě dovolím připomenout i některé srážky drážních vozidel
z minulých let, které se staly při provozování drážní dopravy ČD Cargo.
23. srpna 2011 ve 21:49 hodin v ŽST
Praha-Libeň vlak Os 9326 (dopravce

Olomouc 3. července 2010

nomu vyjádření z dob mých studií, kdy
jistý pan profesor při probírání pojmu
„adheze“ vyslovil nádhernou poučku,
že nikdo vlastně neví co to adheze je,
ale hlavně ví, že má „blbej“ rozměr.
Zpět ale k mimořádným událostem.
Zmiňovaným paragrafem jsou tyto
události rozděleny na závažné nehody,
nehody a ohrožení. Podstatné je, že tou
nejzávažnější skupinou, tedy závažnou
nehodou, může být pouze srážka nebo
vykolejení drážních vozidel. Dnes bych
se rád stručně věnoval srážkám, přesněji řečeno srážkám drážních vozidel
ve smyslu následné definice.
Srážka drážních vozidel je případ nedovoleného najetí drážního vozidla na
jiné drážní vozidlo bez ohledu na směr

kého rozsahu, což je škoda dosahující
částky nejméně 5 000 000 Kč. Pokud
nejsou splněny podmínky pro kvalifikaci srážky jako závažné nehody
(srážka je bez úmrtí nebo byly zraněny
nejvíce čtyři osoby a výsledná škoda
nepřesáhla škodu velkého rozsahu)
a vzniklá škoda dosahuje značné výše,
což je částka nejméně 500 000 Kč,
jedná se o nehodu. V případech, kdy
není splněna žádná z uvedených podmínek, se jedná o ohrožení. Obdobné
rozčlenění jako pro srážky platí i pro
vykolejení drážních vozidel. Ostatní
mimořádné události lze kategorizovat
jen ve skupinách nehody a ohrožení,
kdy pro příslušné zařazení platí podmínky uvedené výše.

ČD) nedovoleně projel kolem návěstidla Lc6 s návěstí zakazující jízdu
a v prostoru výhybky č. 34N se následně srazil s posunovým dílem ČD
Cargo, a.s. Při mimořádné události došlo k újmě na zdraví u třech cestujících
a dvou zaměstnanců ČD. Došlo k vykolejení a rozsáhlému poškození hnacího drážního vozidla (dále jen HDV)
ČD Cargo a HDV ČD a dále k poškození jednoho drážního vozidla řady
Shimmns posunového dílu. Celková
vzniklá škoda činí 27 407 442,– Kč.
3. července 2010 v 13:05 hodin došlo
ve stanici Olomouc hlavní nádraží na
výhybce č. 9 za odjezdu vlaku Rn 53033
ze třetí staniční koleje na první traťovou
kolej směr Grygov k boční srážce s posunujícím dílem ČD. Odpovědnost za
vznik má strojvedoucí posunového dílu
ČD, který nerespektoval návěst zakazující jízdu světelného seřaďovacího návěstidla Se 48. Došlo k značnému poškození drážních vozidel dopravce
ČD Cargo, k poškození HDV dopravce
ČD a výraznému poškození zařízení
provozovatele dráhy SŽDC. Celková
vzniklá škoda z této mimořádné události činí 6 838 921,– Kč.
Jan Hnilica

Následky srážky v úseku Velké Žernoseky − Litoměřice dolní nádraží

pokračování příště

28. března 2015

Automobily z Jihoafrické republiky na vlacích ČD Cargo
Není asi žádným tajemstvím, že Česká
republika nebo třeba Slovensko, jsou
minimálně v přepočtu vyrobených
osobních automobilů na jednoho
obyvatele, skutečnými evropskými
a možná i světovými velmocemi.
Díky tomu tak nejsou ani železniční
přepravy nových automobilů z výrob-

ních závodů na našich kolejích nijak
vzácné. Asi jedinou odlišností od ostatních komodit je vysoká cena přepravovaného zboží.
Ale i v komoditě automotive se občas
dá narazit na skutečnou zajímavost,
která ovšem nemusí být na první pohled příliš patrná. Za všechny můžeme
jmenovat jeden případ z poloviny

srpna, kdy na importním vlaku operátora BLG v trase Zeebrugge – Kolín,
který přepravoval osobní a užitkové
vozy Toyota pro český a středoevropský trh, bylo dovezeno i několik
„pickupů“ Toyota Hilux, vyrobených
v Jihoafrické republice.
Výroba osobních automobilů značky
Toyota v této pro nás exotické zemi má
více než padesátiletou tradici. První
montážní závod firmy Motor Assemblies ve městě Durban byl uveden do
provozu již v roce 1962 a kromě vozů
značky Toyota produkoval ještě Volva
a automobily již dávno zaniklé americké značky Rambler. Samotné prodeje vozidel značky Toyota na jihoafrickém trhu jsou ještě o rok starší, byly
zahájeny v roce 1961 modelem Stout,
což byl typický menší pickup té doby.
Vlastní závod Toyoty byl v Prospectonu jižně od Durbanu otevřen v roce
1970 a později též pro místní trh montoval i vozy Renault 5. Dále zde působili i tradiční britští výrobci, jako například British Leyland, kteří ale byli
vytlačeni japonskou a západoevrop-

skou konkurencí a koncem sedmdesátých let se nejprodávanějšími vozy na
jihu Afriky staly Mazda 323 a Volkswagen Golf.
To je však z dnešního pohledu dávná
historie a počátky moderního jihoafrického automobilového průmyslu
můžeme hledat až v roce 1995. Po přelomu tisíciletí nastává silný rozvoj zdejšího automobilového průmyslu. V roce
2003 zaměstnává toto odvětví přes
300 tisíc pracovníků a v roce 2004 jsou
z JAR exportovány osobní automobily
do 53 zemí světa včetně Japonska, Spojených států a Evropy. V tomtéž roce je
v JAR vyrobeno 84 % automobilů z celé
Afriky a podíl automobilového průmyslu dosahuje sedmi procent HDP
země. V roce 2007 bylo dosaženo roční
výroby 500 000 vozů a například v roce
2010 bylo 270 000 vozů exportováno.
Pro vývozy Toyot do zámoří, což je
v případě JAR naprostá většina zahraničních trhů, slouží přístav Durban.
Jde o největší jihoafrický přístav, kterým ročně projde 60 % vyváženého
a dováženého zboží. Stejný podíl si pří-

stav drží i u přeprav nových osobních
automobilů, což je způsobeno mimo
jiné i tím, že jako jediný jihoafrický
přístav slouží jako otevřený pro libovolného zákazníka a terminály zde nemají vybudovány pouze jednotliví
konkrétní výrobci. Přístav mimoto
slouží i k vývozu ojetých automobilů
do jiných afrických států; jako určitou
zajímavost lze uvést, že do Jihoafrické
republiky naopak není dovoleno dovážet ojeté automobily k dalšímu prodeji a provozování. V terminálu pro
přepravy automobilů pracuje několik
desítek zaměstnanců a je schopen obsloužit i největší zaoceánské lodě pro
přepravy automobilů. Těch zde měsíčně přistane v průměru 20 – 30.
Snímek Ing. Lukáše Soukupa zachytil
automobily Toyota Hilux na cestě vlakem do Kolína. I tyto automobily na
své cestě prošly přístavem Durban, odkud přes Atlantický oceán dopluly do
belgického přístavu Zeebrugge. Automobily byly určeny pro maďarský trh.
Text: Martin Boháč
Foto: Lukáš Soukup
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Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora:
Železniční nákladní doprava v Evropské unii
„stále není na správné cestě“ (1. díl)
V květnu tohoto roku vydali auditoři
Evropského účetního dvora Zvláštní
zprávu č. 08 – 2016, ve které popsali
vývoj a aktuální stav železniční nákladní dopravy v Evropské unii.
V tomto článku vás seznámíme se
souhrnnými zjištěními, stanovisky
a doporučeními komise s tím, že
v dalším pokračování přineseme podrobnější výstupy z této zprávy.
Na úvod k vlastní instituci, která
zprávu vydala. Evropský účetní dvůr
je orgánem Evropské unie, který byl
založen, aby prováděl kontrolu finanč-

ních prostředků Evropské unie. Jako
externí auditor se podílí na zlepšování
finančního řízení Evropské unie a vystupuje jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Vznikl v roce
1977, sídlí v Lucemburku. Jako nezávislý orgán kontroluje účetnictví všech
příjmů a výdajů Unie a jejích orgánů.
O této činnosti každoročně informuje
ve výroční zprávě, kterou je povinen
uveřejnit po roční uzávěrce. Tato

zpráva je podkladem pro kontrolní
činnost Evropského parlamentu. Velká
pozornost je přisuzována rozpočtovému hospodaření a zejména otázce,
zda jsou finanční prostředky EU vynakládány podle schválených zásad na
určené účely. Účetní dvůr funguje jako
kolektivní orgán s 28 členy. Každý
členský stát zastupuje jeden člen, jmenovaný Radou Evropské unie.
Dále již pokračujeme vlastní zprávou.
Přestože Evropská komise již před
mnoha lety stanovila cíl přesunout přepravu zboží ze silnice na železnici,
podle této zprávy podíl železniční do-

pravy na nákladní dopravě v Evropské
unii od roku 2011 ve skutečnosti lehce
poklesl. Železniční doprava je ohleduplnější k životnímu prostředí a využívá
méně dovážené ropy, uvádí se ve
zprávě. Nedaří se jí však reagovat na
konkurenci silniční dopravy.
Podpora efektivnějších a udržitelnějších způsobů dopravy a zejména železniční nákladní dopravy je klíčovou
součástí politiky Evropské unie posled-

ních 25 let. Již v roce 1992 stanovila
Evropská komise změnu poměru mezi
různými druhy dopravy jako jeden ze
svých hlavních cílů. V roce 2001 Evropská komise potvrdila význam revitalizace odvětví železniční dopravy
a jako cíl stanovila udržet do roku 2010
tržní podíl odvětví železniční nákladní
dopravy ve státech střední a východní
Evropy na 35 %. A konečně v roce 2011
stanovila Komise cíl převést 30 % nákladní silniční přepravy na vzdálenosti
nad 300 km do roku 2030 na jiné
druhy dopravy, například na železniční
či lodní dopravu, a do roku 2050 by to

mělo být více než 50 %. Objem vnitrozemské nákladní dopravy v Evropské unii (zahrnující silniční dopravu,
železniční dopravu a vnitrozemské
vodní cesty) dosahuje přibližně 2 300
miliard tunokilometrů ročně, přičemž
zhruba 75 % celého objemu připadá
na silniční dopravu.
Na dopravu připadá asi jedna třetina
spotřeby energie a celkových emisí CO2
v Evropské unii. Podpora efektivních
a udržitelných způsobů dopravy, jako
jsou železnice a vnitrozemské vodní
cesty, proti silniční dopravě by mohla
omezit závislost Evropy na dovážené
ropě a snížit znečištění. Podle Evropské
agentury pro životní prostředí jsou
emise CO2 z železniční dopravy na tunokilometr 3,5krát nižší než emise ze
silniční dopravy. Udržitelnější způsoby
dopravy by rovněž mohly snížit náklady
spojené s přetížením silniční sítě (které
se mají podle odhadů do roku 2050 zvýšit asi o 50 % na téměř 200 miliard eur
ročně) a omezit počet obětí dopravních
nehod.
Auditoři prověřovali výkonnost železniční nákladní dopravy v Evropské
unii od roku 2000. Od poloviny roku
2014 do poloviny roku 2015 navštívili
pět členských států: Českou republiku,
Německo, Španělsko, Francii a Polsko.
Z rozpočtu Evropské unie bylo na financování železničních projektů v letech 2007 až 2013 poskytnuto přibližně
28 miliard eur. Navzdory této skutečnosti a prioritě, kterou Komise přisoudila přesunu nákladní dopravy ze silnice
na železnici, nebyla železniční nákladní
doprava v Evropské unii v uplynulých
15 letech schopna účinně reagovat na
konkurenci silniční dopravy. Její celková
výkonnost zůstává neuspokojivá. Auditoři zjistili, že zasilatelé při dopravě
zboží jasně upřednostňují silniční dopravu před železniční. Ačkoli některým
členským státům (například Rakousku,

Německu a Švédsku) se podařilo dosáhnout lepších výsledků, průměrný
podíl železniční nákladní dopravy na
úrovni Evropské unie ve skutečnosti od
roku 2011 lehce poklesl. Také průměrná
rychlost nákladních vlaků v Evropské
unii je velmi nízká (na mnoha mezinárodních tratích pouze kolem 18 km/h).
Auditoři konstatují, že jednotný evropský železniční prostor není ještě
zdaleka vybudován. Železniční síť Evropské unie zůstává systémem samostatných sítí s různými vnitrostátními
orgány a velmi odlišnými vnitrostátními předpisy upravujícími přidělování tras, řízení a cenotvorbu. Postupy
řízení provozu nejsou přizpůsobeny
potřebám železniční nákladní dopravy,
a to ani na železničních nákladních
koridorech: nákladní vlaky musí platit
poplatky za každý kilometr použité železniční infrastruktury. U silniční dopravy tomu tak vždy není.
Ve třech z navštívených členských
států bylo v období 2007–2013 více
prostředků přiděleno na silnice než na
železnici, a pokud byly prostředky Evropské unie přiděleny na železniční
dopravu, nebyly v první řadě využity
na potřeby železniční nákladní dopravy. A konečně udržitelnost a výkonnost může ovlivňovat také špatná
údržba železniční sítě.
Auditoři doporučují, aby se Komise
a členské státy zabývaly nedostatky,
které byly zjištěny v souvislosti s liberalizací trhu železniční nákladní dopravy, postupy řízení provozu, správními a technickými omezeními,
monitorováním a transparentností výkonnosti železniční nákladní dopravy
a spravedlivou hospodářskou soutěží
mezi různými druhy dopravy. Mají-li
se prostředky Evropské unie lépe využívat, auditoři dále doporučují, aby
Komise a členské státy našly větší soulad mezi cíli politiky na jedné straně
a přidělenými prostředky a výběrem,
plánováním a řízením projektů
a údržbou sítě na druhé straně.
„Nebudou-li otázky, na něž poukazujeme ve své zprávě, řešeny“, uvedl
Ladislav Balko, člen Účetního dvora
odpovědný za zprávu, „pak další financování samo o sobě tento problém
nevyřeší. Komise a členské státy musí
provozovatelům vlaků a dopravní
cesty pomoci zlepšit spolehlivost, četnost, pružnost, zaměření na zákazníky a přepravní dobu i cenu železniční nákladní dopravy.“
Připravil: Milan Koska

Ze zahraničí
SLOVENSKO
Nový generální ředitel ZSSK
Cargo
Ministr dopravy Ing. Roman Brecely jmenoval 7. července 2016 do
funkce generálního ředitele a předsedy představenstva ZSSK Cargo
Ing. Martina Vozára, MBA. Ing.
Martin Vozár se narodil v roce 1970
a působil v manažerských pozicích
ve více mezinárodních společnostech v USA a na Slovensku, od roku
2012 ve společnosti STM POWER,
a.s., na pozicích výkonný ředitel a
Business Development Director. Má
bohaté zkušenosti v oblasti nastavování řídicích procesů a vyhledávání a vytváření nových obchodních příležitostí.
Představenstvo společnosti ZSSK
Cargo je pětičlenné a tvoří jej Ing.
Martin Vozár, MBA, Ing. Miroslav
Hopta (ředitel úseku provozu), Ing.
Jaroslav Daniška (ředitel úseku obchodu a služeb, Ing. Robert Nemčík,
PhDr. a Ing. Ľubomír Kuťka (ředitel
úseku služeb ŽKV). Zároveň ve společnosti došlo k dalším personálním
změnám.
Investice do překládkových kapacit v Čiernej nad Tisou
V loňském roce rozběhla společnost BULK TRANSSHIPMENT
SLOVAKIA (BTS) významné investice do modernizace překládkových
kapacit v Čiernej nad Tisou. Na východním zhlaví stanice, vedle
Obecné rampy buduje v pořadí už
druhý překládkový komplex. Na
jaře tohoto roku začala s rekonstrukcí Druhé rozmrazovny a u Východní rampy přibyde do konce
roku portálový jeřáb na překládku
zboží. Připomeňme, že ve společnosti BTS má ZSSK Cargo 40% podíl.
ČÍNA – EVROPA
Nové spojení Číny s Evropou
K relacím, na nichž se zkušebně
uskutečnila jízda vlaků z Číny do
Střední Evropy, patří od června letošního roku i trasa z čínského přístavu
Lianyungang do kontejnerového terminálu Herne v Porúří. Je zajímavé,
že na jízdě vlaku se podílel mimo jiné
i kazašský dopravce KTZ Express.
Vlak trasu dlouhou 11 300 km
urazil za 17 dní. Přístav Lianyungang
leží jihovýchodně od Pekingu a má
příhodnou polohu pro překládku
zboží z Jižní Koreje a Japonska. Logistický terminál v přístavu má pravidelné spojení s terminálem v kazašském Almaty.
Michal Roh

Personální oddělení odpovídá
Proč požaduje personální pracoviště potvrzení o studiu dcery?
Potvrzení o studiu jsou každým rokem požadována nejen pro účely ponechání nároku na zaměstnanecké
jízdní výhody, ale i pro daňové účely.
Touto cestou informujeme zaměstnance, kteří uplatňují slevu na dani na
děti, o jejich povinnosti dodání originálu potvrzení o studiu dětí ve věku
18 – 26 let pro školní rok 2016/2017
na mzdovou účtárnu do 30. 9. 2016.
Pro účely ověření nároku na ponechání In-karty je třeba na příslušné

personální pracoviště potvrzení dodat
v termínu do 31. 10. 2016, a to u dětí,
které dosáhnou 16 let do 28. 2. 2017.
V případě dětí starších 18 let je dostačující kopie potvrzení. Pokud nebude
potvrzení o studiu na personální pracoviště doloženo v uvedeném termínu,
není doložen nárok na poskytnutí jízdních výhod a po stanoveném termínu
bude v příslušném informačním systému dítěti automaticky zneplatněna
aplikace železniční průkazka, a to do
31. srpna 2017.
Bc. Věra Drncová
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Slavnostní ukončení Léta na Bechyňce
V neděli 28. srpna 2016 se konalo
slavnostní ukončení akce Léto na
Bechyňce, která probíhala již od
4. června. V rámci této letní akce byly
pořádány nostalgické jízdy historickými vozidly, a to „Elinkou“ a také
„Bobinkou“.
Elinka je čtyřnápravový elektrický
vůz řady EM 400.0 (zvaný též „Křižík“)

z roku 1903 určený pro osobní dopravu
na trati Tábor – Bechyně. Má dvě
kabiny strojvedoucího, zavazadlový
oddíl a dva oddíly pro cestující. Jediným dochovaným vozem je EM
400.01, který je provozuschopným exponátem v majetku Národního technického muzea. Bobinka je elektrická
lokomotiva řady E 422.0 určená pro
přepravu osobních a nákladních vlaků
na tratích Tábor – Bechyně a Rybník –

– Lipno nad Vltavou. Lokomotiva je
skříňového provedení se dvěma kabinami strojvedoucího, jednou strojovnou a zavazadlovým oddílem.
Trať č. 202 z Tábora do Bechyně projektovaná Františkem Křižíkem, tzv.
Bechyňka, je první elektrifikovanou
tratí na našem území, na které byl pravidelný provoz zahájen 21. června
1903, tedy již před 113 lety. Přitom

koncese pro stavbu této dráhy byla
udělena pouhý rok před dokončením
stavby 19. dubna 1902. Také se můžeme u Bechyňky setkat s označením
„lehká trať“, což je dáno ušetřením
200 tun oceli při stavbě. Toho bylo docíleno např. použitím kolejnic s hmotností 21,75 kg/m, oproti 26 kg/m používaných na jiných tratích. Také
nejmenší poloměr oblouku byl snížen
na 125 metrů a největší průměrný spád

trati byl schválený na 35 promile. Nejprve se uvažovalo o užití proudu střídavého, avšak nakonec byl použit
proud stejnosměrný. Na trati je 13 stanic a zastávek. Původní délka trati činila 23,267 km. Konečná stanice v Bechyni byla tehdy zbudována před
městem, na levém břehu Lužnice,
a proto byla roku dráha prodloužena
postavením železobetonového obloukového mostu přes řeku Lužnici blíže
k městu. Současná délka trati tak činí
24,092 km.
Bechyňský most zvaný Bechyňská
duha je unikátní společnou mostovkou
pro železniční i silniční dopravu. Byl
slavnostně otevřen v den 10. výročí
založení Československé republiky
28. října 1928, proto byl také původně
nazýván „Jubilejní“. Železniční kolej je
umístěna ve východním okraji vozovky
a po dobu průjezdu vlaku je zastavena
silniční doprava směrem od Týna nad
Vltavou. Pro beton byl použit písek
z Lužnice a štěrk z nedalekého kamenolomu Čermák, stavba dala práci čtyřem stovkám lidí a během celé výstavby nepřišel nikdo o život a nedošlo
k žádnému většímu úrazu. Málo
známá je informace, že vzorem pro
stavbu se stal železniční most ve švýcarském Langwiesu. Roku 2014 byl
most prohlášen národní kulturní památkou.

Kromě nostalgických jízd proběhlo
v rámci celé akce Léto na Bechyňce několik doprovodných programů. Např.
jízdy drezíny v Táboře před bývalou
remízou Bechyňky, na nádraží byl
umístěn informační stánek města Tábor, u kterého jste mohli spatřit také
kejklíře. Při slavnostním ukončení byl

v Bechyni na náměstí dětem postaven
skákací hrad, kde si děti také mohly
zahrát Elfíkovy hry. A nejen pro ty nejmenší návštěvníky byla pak v městském muzeu k vidění modelová železnice Pavla Kohoutka.
Text a foto: Leona Pecková

Podzimní akce VPN Family
Milé kolegyně, milí kolegové,
využijte speciální nabídku zaměstnaneckého programu VPN Family –
– výhodného mobilního volání a internetu pro zaměstnance Skupiny
České dráhy, SŽDC a jejich rodinné příslušníky.

Internet na zkoušku a hlasový paušál ZDARMA
Vyzkoušejte si Mobilní připojení 1 GB a neplaťte ani korunu
Pro všechny nové SIM, ale i pro stávající zákazníky, kteří ještě datový
tarif nemají, nyní od 16.9.2016 rozdáváme internet na září a říjen
zdarma. Akce VPN Family – Vodafone se vztahuje na datový tarif Mobilní
připojení 1 GB v hodnotě 2 x 129 Kč. Internet s LTE na zkoušku si můžete jednoduše objednat na portále http://family.cdt.cz. Koncem měsíce
října se sami rozhodnete, jestli si internet v mobilu ponecháte aktivní.

Paušál na měsíc ZDARMA
Objednejte si novou hlasovou SIM a získejte paušál na měsíc
zdarma. U VPN Family – O2 platí akce na tarify VÍM a MLUVÍM. S tarifem MLUVÍM navíc voláte na služební mobilní telefony Skupiny ČD
a SŽDC a pevné linky 972 ZDARMA! Ve VPN Family – Vodafone objednávejte ZAČÍNÁM a VOLÁM. S tarifem VOLÁM získáte volání do sítě
Vodafone ZDARMA. Akce platí pro prvních 500 zákazníků, tak neváhejte
a pořiďte sobě nebo členům vaší rodiny služby VPN Family a společně
ušetřete!
Obě akce se dají kombinovat – pokud si objednáte novou SIM VPN
Family – Vodafone s tarifem ZAČÍNÁM nebo VOLÁM spolu s mobilním
internetem 1 GB, tak získáte ZDARMA hlasový i datový paušál na září
a říjen!
Chcete se dozvědět více? Na zákaznické lince 972 326 459 vám operátoři ochotně poradí a pomohou s registrací nebo objednávkou.
Výhodné mobilní i datové tarify VPN Family si může každý zaměstnanec Skupiny České dráhy a SŽDC objednat na portále http://family.cdt.cz
po bezplatné a nezávazné registraci.
Už více než 45 500 zaměstnanců se svými rodinami se připojilo do drážní rodiny VPN Family.
Zeptejte se svého kolegy a ušetřete i vy!

Foto měsíce



Expanze do Evropy, aneb ubírá se ČD Cargo správným směrem? I tak by
mohl znít popisek k této fotografii Martina Boháče. Zajímavý snímek byl pořízen
při letošních odklonech u zastávky Bechov na trati Mladá Boleslav – Dolní
Bousov a my jsme se rozhodli jej vybrat jako foto měsíce.
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