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Musíme se umět
prezentovat
Jméno naší společnosti bývá dosti
často zmiňováno v médiích a bohužel musím konstatovat, že zpravidla s negativním podtextem. Prostřednictvím Českých drah jsme
stoprocentně vlastněni státem, což
nás předurčuje k tomu, že jsme terčem dotazů zvídavých novinářů
a redaktorů. Do jaké míry jsou pak
jejich reportáže založeny na faktech
nebo zda se jedná jen o mediální
bublinu, či reportáž na objednávku,
nemůžou diváci a čtenáři bez podrobné znalosti věcí posoudit.
Bohužel negativní mediální obraz
firmy nás poškozuje v očích zákazníků a může do značné míry ovlivnit jejich rozhodování při výběru
vhodného dopravce. Konkurence je
velká. Nepamatuji si, že by se někde
v médiích probíralo, že jiný železniční dopravce přišel o přepravy
uhlí nebo že některý ze soukromých
dopravců neuspěl ve výběrovém řízení. Zato naše prohry v konkurenčním boji bývají často zveličovány
a zprávy o našich úspěších jsou téměř přehlíženy.
Proto je velmi důležité umět se
sami prezentovat. Intenzivně se připravujeme na účast na veletrzích
v Moskvě a v Mnichově, kde budou
zákazníkům k dispozici nové tiskoviny s nabídkou služeb ČD Cargo.
Graficky vydařený a atraktivní profil
se všeobecnými informacemi o naší
společnosti a také veletržní vydání
bulletinu ČD Cargo ve čtyřech jazykových mutacích, kde potenciální
zákazníci naleznou podrobné informace nejen o nabídce přepravy
zboží po železnici, ale i o dalších
doplňkových službách. S ohledem
na místo konání jednoho z veletrhů
je značný prostor věnován i nabídce
přeprav na východ, které pro nás
představují významný potenciál.
Vydáním veletržního bulletinu obnovujeme tradici vydávání tohoto
periodika, jehož poslední číslo spatřilo světlo světa v prosinci roku 2010.
Nově bude vydáván pouze v elektronické podobě a všem zákazníkům
bude k dispozici na našich internetových stránkách. K tomuto kroku
nás vedly opakované dotazy a žádosti
zákazníků. V podobných magazínech totiž prezentují své společnosti
téměř všichni zahraniční dopravci.
Věříme, že nový časopis si najde své
čtenáře, a naváže tak na desetiletou
tradici vydávání tohoto prezentačního periodika.
Michal Roh

Nákladní doprava v krajích
V časopise Železničář je postupně
uveřejňován seriál o nákladní dopravě ČD Cargo v jednotlivých krajích naší republiky. Prostřednictvím
našich internetových stránek si jednotlivé díly můžete přečíst i vy.
Prozatím je možné se seznámit
s tím, co a jak se přepravuje v hlavním
městě Praze, Libereckém, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Další
díly budou postupně následovat.

Fotograﬁe zachycující setkání manipulačního vlaku ČD Cargo a osobního vlaku Českých drah ve stanici Hronov nás vybízí k zamyšlení, zda v blízké budoucnosti

nedojde i na regionálních tratích ke kolizi zájmů osobních a nákladních dopravců při přidělování kapacity dopravní cesty tak, jako je tomu už na celé řadě tratí v okolí
větších měst. I tímto tématem se zabývali účastníci Železniční konference v Pardubicích, o jejímž průběhu přinášíme reportáž uvnitř čísla.
Foto: Michal Roh ml.

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější?
O tom, že Podnikatelský plán pro rok
2015 byl schválen, jsme vás informovali v minulém vydání. Co dalšího je
kromě sestavování plánu v gesci Odboru ekonomiky a finančního řízení,
bude jedním z témat pro jeho ředitele
Ing. Tomáše Tótha.
Máte za sebou rok a půl v pozici ředitele O1. Byla to velká změna, přejít
do pozice ředitele ekonomického
oboru? A kde jste vůbec v předešlém
období na Cargu působil?
Kde jsem v minulosti působil? Jednou
jsem na odboru lidských zdrojů zaslechl
hezké přirovnání, že jsem „cargo dítě“.
Tento příměr mě, myslím, hezky vystihuje. Na Cargu jsem od jeho vzniku,
kdy jsem přišel s přípravným týmem
zásobování. Začínal jsem tedy jako referent na odboru investic a zásobování,
kde jsem se spolu s kolegy věnoval logistickým procesům materiálově technického zásobování naší společnosti
a samozřejmě také souvisejícímu nákupu, především pak soutěžím podle
zákona o veřejných zakázkách. Díky
tehdejšímu řediteli jsem se mohl podílet
na výpočtech ekonomické návratnosti
investic a stanovení metodické základny
v této oblasti. Následoval úkol zavést
projektové řízení v ČD Cargo. Podílel
jsem se tak na etablování projektové
kanceláře v naší společnosti a účastnil
se klíčových projektů, o jejichž stavu
jsem informoval představenstvo. Postupem času se projektová kancelář zaměřila více do IT světa a já se ocitl na odboru informatiky. Zde jsem si poprvé
vyzkoušel práci s plánováním provozních a investičních prostředků, odpisů,
ale i obchodní jednání s dodavateli

Ing. Tomáš Tóth, ředitel Odboru ekonomiky a finančního řízení

a v neposlední řadě také práci s dotacemi. Samozřejmě jsem se také dozvěděl
spoustu o IT v naší společnosti, a proto
se teď může zdát, že to se mnou mají
kluci z IT trochu těžší (smích).
Postupně jsem tedy od svého nástupu
prošel nákupem a zásobováním, investicemi, projektovou kanceláří a oblastí
IT. V každé oblasti jsem se vždy snažil
maximálně přispět a posunout danou
oblast o kousek dál.
V předchozím pracovním zařazení
jsem se naučil pracovat v týmu, tým informovat, formovat a směřovat k dosažení cíle. Na O1 je to podobné, jen to už
není pouze jeden konkrétní tým, projekt
nebo úkol. Je to oblast firmy a větší odpovědnost. Dnes je třeba O1 vnímat jako
odbor, který má na starosti plánování,
ekonomické analýzy, investice, nákup
a dotace, agendu pojistných smluv,
řízení rizik a v neposlední řadě také
finanční řízení společnosti, chcete-li

treasury. Posledně jmenované pro mne
bylo při mém nástupu i přes teoretické
vědomosti v praxi v zásadě nové. Po roce
a půl, především díky skvělé týmové
práci, jsme na O1 kompaktní fungující
odbor s angažovanými zaměstnanci,
kteří se snaží maximálně přispět k tomu,
aby bylo Cargo zase o něco lepší.
Co považujete za prozatím nejobtížnější úkol v této pozici, bylo to převzetí agendy nákupu zpět od ČD?
Nelze hovořit o jednom nejobtížnějším úkolu, spousta našich úkolů je obtížných. Je to dáno celkovou působností
odboru. Velkou výzvou je vždy sestavení
a schválení Podnikatelského plánu, důležité je zajištění investic do obnovy našich „výrobních kapacit“, tedy nákladních vozů a hnacích vozidel, a s tím
související zajištění financování. Obecně
zajištění likvidity je důležitý úkol – v této
oblasti se mnohé v minulém období podařilo a pozice naši společnosti je dobrá.

S likviditou pak úzce souvisí zajištění
odpovídající struktury cizích zdrojů
(dluhu) a v neposlední řadě je obtížným
úkolem i nákup.
Velmi těžká je každá soutěž v oblasti
oprav nákladních vozů, což zmiňoval
i Zdeněk Štěpánek v minulém čísle. Také
je třeba připomenout, že jsme oblast nákupu plně převzali zpět od mateřské společnosti ČD, a.s., teprve v prvním kvartále loňského roku. Od té doby se již
v nákupu ČD Cargo mnoho podstatného událo. Po dvouletých přípravách,
které zahrnovaly mimo jiné kladná
právní stanoviska dvou nezávislých advokátních kanceláří a kladná stanoviska
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v červnu 2014 potvrdil,
že činnost ČD Cargo již dále nenaplňuje
podmínky relevantní činnosti definované zákonem o veřejných zakázkách.
ČD Cargo tak nemusí nadále podle tohoto zákona soutěžit. Po této události
následovala příprava nové metodiky pro
výběr dodavatele, která si klade za cíl zachovat transparentnost a otevřenost našich soutěží, přebírá zákonná pravidla
a postupy s jedinou výjimkou, a tou jsou
časové lhůty. Naše soutěže se snažíme
dělat rychleji, abychom dokázali pružně
reagovat na tržní podmínky našich zákazníků a byli na trhu konkurenceschopní. K normě jsme s odborem právním nachystali i řadu vzorových šablon
(zadávací dokumentace, výzvy k podání
nabídky, zápisy, rozhodnutí zadavatele…), to vše tak, abychom se v rámci
výběru dokázali soustředit již jen na to,
co skutečně poptáváme.
Pokračování na str. 2
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Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější?
Pokračování ze str. 1
Významným způsobem také vzrostl
podíl soutěží, které realizujeme s využitím elektronické aukce. Vše s jedinou
ambicí, získat dodavatele našich zakázek
co možná nejefektivněji a za podmínek
udržení transparentnosti a rovných
podmínek pro všechny uchazeče. Efektivitou pak rozumíme především rychlost výběru a odpovídající tržní cenové
podmínky.
Nákup tak patřil a bude patřit i do budoucna k důležitým úkolům našeho odboru. Punc nejobtížnějšího úkolu bych
mu ale vzhledem k dalším obtížným
úkolům nepřiznával.
O tom, že nám soutěže na dodávky

zboží a služeb mimo režim veřejných
zakázek pomůžou, jsme už slyšeli
mnohokrát. Můžete však uvést nějaký
konkrétní případ, kde tato změna přinesla pozitivní efekt pro ČD Cargo?
Ano, mohu. Jak jsem zmínil v předešlé
otázce, největší přidanou hodnotou je
zkrácení času potřebného k realizaci výběrového řízení. Čas v tomto případě
lze vnímat ze dvou hledisek. Je to procesní čas, kdy regulérně zkracujeme
lhůty pro podání nabídek a další dílčí
administrativní lhůty, a i přesto uchazeči
nabídky podávají a plnohodnotně soutěží. Dále je to čas, který jsme historicky
ztráceli tím, že neúspěšní uchazeči blokovali soutěže u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Posledním takovým

případem byly soutěže na revizní opravy
nosných řad nákladních vozů, ale vzpomeňte na brzdové špalíky a další.
Konkrétně bych uvedl, že v novém režimu se podařilo velmi rychle zajistit
externího partnera pro realizaci technických kontrol našich vozů, vysoutěžili
jsme partnery na opravy trakčních motorů našich hnacích vozidel a dodávky
netrakční elektřiny pro naše PJ a SOKV.
To vše ve velmi krátkém čase, s významnými nákladovými úsporami a hlavně
bez odvolání neúspěšných uchazečů.
Před dokončením jsou soutěže na zajištění revizních oprav dalších řad
našich nákladních vozů, kontrakt na
odpovědnostní pojištění, dodávky celistvých kol a mnoho dalších soutěží.

ČD Cargo se podílí na zdvojkolejnění
tratě Hradec Králové – Pardubice
4. března 2015 se ve stanici Žďárec
u Skutče, konkrétně na vlečce Skanska a.s. – kamenolom Zárubka,
uskutečnila nakládka první dvacetivozové soupravy vozů Ua (Dumpcar) se štěrkodrtí pod štěrková lože.
V dalších dnech byl nakládán dle
požadavku zákazníka Skanska a.s.
i štěrk. Oba substráty byly určeny
na modernizaci tratě mezi Hradcem
Králové a Pardubicemi.
Vzhledem ke sklonovým poměrům
a omezené délce vlečkového kolejiště
byla nejprve provedena nakládka skupiny 10 vozů, která byla stažena do
stanice Žďárec u Skutče, a teprve poté
byla přistavena k nakládce druhá desetivozová skupina. Po spojení obou
skupin ve Žďárci odjel vlak do stanice
Stéblová, ležící na výše uvedené trati.
Odtud souprava v noci pokračovala
cestou posunu na vyloučenou kolej
směr Opatovice nad Labem. Zde bylo
podle pokynů zaměstnanců stavební
firmy Skanska provedeno vysypání
materiálu. Vykládku vozů zajišťovali

Tři otázky pro…

Mgr. Alenu Zátopkovou
specialistku pro přepravy
nebezpečných věcí
Problematika přepravy nebezpečných věcí má svá specifika. Mohla
byste nám proto podrobněji popsat
činnost Vašeho oddělení?
Zajišťujeme metodické vedení a dohled nad dodržováním předpisů,
včetně poradenství při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných
věcí. Sledujeme vyšetřování mimo-

vedoucí posunu provozního pracoviště Hradec Králové, kteří byli z obsluhy uvedeného typu vozů proškoleni. V první etapě bylo takto 13 vlaky
tvořenými vozy Ua přepraveno cca
12 000 tun materiálu.
20. března pak byla přepravou dvacetivozové soupravy vozů řady Faccs
zahájena 2. etapa přeprav. Takto odjelo dalších 9 vlaků, které přepravily
cca 8 500 tun štěrku. Přepravy probíhaly k oboustranné spokojenosti a pro

ČD Cargo představují významnou referenci při získávání dalších podobných zakázek. Na zdvojkolejnění tratě
jsou náležitostmi ČD Cargo dopravována i kolejová pole, a to ze stanic
Opatovice nad Labem a Praskačka.
Poděkování za bezchybnou součinnost a spolupráci patří Odboru obchodu, Odboru plánování kapacit
a zaměstnancům Provozní jednotky
Česká Třebová.
Text a foto: Jaroslav Sitter

řádných událostí a posuzujeme, zda splňují kritéria pro sepsání Zprávy o nehodě, kterou je poté nutné zaslat na Ministerstvo dopravy České republiky.
Vypracováváme odborné analýzy.
Z těch konkrétních můžeme jmenovat
např. Analýzu rizik pro přepravy fosforu
nebo zprávy týkající se závažných porušení předpisů. Podílíme se na posuzování projektů a implementaci problematiky nebezpečných věcí do informačních systémů. Uvedení a zhodnocení naší činnosti pak uvádíme ve
Výroční zprávě pro vedení podniku.
Vedeme a průběžně aktualizujeme
vše, co se týká přeprav nebezpečných
věcí – provádíme novelizace interních
norem a směrnic, vedeme početnou databázi bezpečnostních listů, aktualizujeme Bezpečnostní plán atd.
ČD Cargo se řídí vyhláškou UIC 471-3, na jejímž základě provádíme kontroly zásilek nebezpečných věcí, včetně
souhrnného vyhodnocování. Vyhláška
stanovuje dopravci povinnosti vyplývající z odstavce 1.4.2.2.1 RID. V souvislosti s výše uvedeným také vedeme
centrální databázi Hlášení RID, kde evidujeme, vkládáme a posuzujeme oprávněnost hlášení, která se sepisují na
zjištěné závady při přepravách buď za-

městnanci našimi, nebo cizích železničních dopravních podniků.
Provádíme poradenskou, lektorskou
a konzultační činnost pro zaměstnance,
buďto formou e-learningu nebo klasického školení či seminářů. Vedeme kurzy
a poskytujeme konzultace ke zkouškám.
Navrhujeme pracovní pomůcky, s kolegou jsme pro zaměstnance vytvořili
„Průvodce pro přejímku a kontrolu nebezpečných věcí“, který jim usnadňuje
kontrolu při přebírání zásilek. Zaměstnancům ČD Cargo jsme k dispozici na
telefonu téměř v jakýkoli čas, takže mají
možnost s námi projednat např. optimální postup při zjištění závad na cisternách apod. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem zaměstnancům, kteří
poctivě přistupují ke kontrolám jak zásilek, tak i přepravních dokladů, protože
náprava zjištěné závady má v konečném
důsledku příznivý dopad i pro zákazníka.
Zastupujeme ČD Cargo i na mezinárodní úrovni, jednáme s cizími železničními dopravními podniky. Jsme také
členy výboru RID při Drážním úřadu,
na jehož jednáních se vybraní odborníci podílejí na tvorbě materiálů a stanovisek pro Ministerstvo dopravy.
Jedná se o posuzování velkého množství složitých dokumentů, které jsou

Obecně lze konstatovat, že soutěžemi
realizovanými v druhé polovině loňského roku se nám podařilo snížit jednotkové ceny nakupovaných materiálů
a služeb s pozitivním dopadem přes
20 mil. Kč pro rok 2015.
Čeho dalšího se z Vašeho pohledu
podařilo v loňském roce dosáhnout?
Z pohledu finančního řízení firmy
bylo důležité dokončení třetí tranše
zpětného leasingu modernizovaných
lokomotiv řady 363.5. Tím jsme zajistili
desetileté financování pro tyto lokomotivy, odlehčili našemu cash-flow, a tím
samozřejmě posílili likviditu společnosti. Modernizované lokomotivy teď
vydělávají mimo jiné i na své splátky.
Je důležité, aby toto čtenář dobře pochopil. Dlouhodobě nemůže žádná
firma investovat do dlouhodobého majetku pouze z krátkodobých disponibilních zdrojů. Za chvíli by jí totiž na
účtech nezbyly prostředky na běžné
provozní výdaje. Investice do obnovy
výrobních prostředků jsou však nutností. Cargo není výjimkou, to však neznamená, že si bezhlavě půjčujeme peníze. Naopak, úroveň zadluženosti
společnosti je nyní zdravá a dlouhodobě neplánujeme její zvyšování. Na
O1 se dále snažíme zajistit dodržování
tzv. zlatého pravidla financování, které
zjednodušeně říká, že struktura aktiv
a pasiv by měla být časově sladěna. To
znamená, že dlouhodobá aktiva (např.
lokomotivy, nákladní vozy, budovy,
opravárenské stroje apod.) by měla být
kryta dlouhodobými pasivy (tj. základním jměním, případně nerozděleným
ziskem z minulých let a/nebo dlouhodobými cizími zdroji).
Dále velmi pozitivně vnímám, že jsme
v roce 2014 zahájili proces likvidace
dlouhodobě neprovozuschopných
a zbytných vozů, tedy šrotaci. Vysoutěžili jsme prvního partnera pro likvidaci
vozů ve Velkém Oseku a pokračujeme
dalšími soutěžemi. Teď nás sice trochu
brzdí ekologická a daňová problematika, ale věřím, že úkol dovedeme do
zdárného konce a zlikvidujeme celkem
čtyři tisíce vozů a přibližně 100 hnacích
vozidel. Příjmy z likvidace pak bude

dostupné výhradně v pracovních jazycích organizace OTIF, takže provádíme
i překlady odborných textů.
Působíte v této oblasti již řadu let.
Můžete nám prozradit nějaké zajímavosti z oblasti přeprav nebezpečných
věcí?
S úsměvem musím konstatovat, že
adrenalin nám zvedá každý nenadálý
případ, neboť vždy je nutné ho posuzovat individuálně. Nemohu zapomenout na několik „výzev“ Maďarského
úřadu proti katastrofám, což je obdoba
našeho Drážního úřadu, který po nás
chtěl v krátké lhůtě vyjádření k cisternovým vozům zadrženým na jejich
území pro různé závady. To by nebyl
žádný problém, kdyby ovšem jejich
kompletní dokumentace nebyla v maďarském jazyce. V tomto jazyce také
požadovali odpověď.
Nedávno se na nás obrátil kolega, bezpečnostní poradce z Dánska, abychom
zprostředkovali komunikaci s naším
zákazníkem – odesílatelem cisternového vozu, na kterém zjistili únik a jejich „fire brigade“ nemohla závadu
opravit, takže se látka musela přečerpávat do náhradních autocisteren.
Naše činnost je opravdu pestrá.

možné opět využít pro další investiční
rozvoj společnosti.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také v závěru roku uvolnil soutěže
na revizní opravy nosných řad nákladních vozů a několik soutěží se podařilo
uzavřít.
Ke konkrétním výsledkům za rok
2014 se prozatím vyjádřit nemůžeme.
Myslím ale, že se shodneme na tom,
že to byl pro ČD Cargo rok úspěšný.
Jednoznačně byl a přispěla k tomu celá
řada aspektů. Jsem rád, že se nám všem
společně podařilo udržet Cargo na pozitivní vlně roku 2013, což napovídal
již ohlášený pololetní výsledek. Konkrétnější však být nemůžeme.
Na druhou stranu není čas na velké
oslavy, protože je tu rok nový a ten bude
pro Cargo velmi těžký.
Jaké výzvy pro O1 vnímáte do budoucna?
Výzev vnímám hned několik, a to
v každé oblasti působnosti. Z pohledu
nákupu je to jistě každá soutěž, ale z těch
nejdůležitějších je to dokončení sady
soutěží na likvidaci zbytných vozů a plánované pořízení nových intermodálních
lokomotiv. Čímž se dostáváme do oblasti investic, kde bych rád doplnil další
výzvy v podobě nových dotačních titulů
vypisovaných v dotačním programovém období 2014 – 2020. Rád bych
zde navázal na úspěšné první období,
kde se nám podařilo investovat s finanční podporou dosahující hodnoty
200 mil. Kč. Z pohledu finančního řízení je bezesporu největší výzvou nová
emise dluhopisů, která nahradí dluhopisy splatné k 31. 12. 2015. Nová emise
nám pomůže zajistit odpovídající financování dlouhodobého majetku společnosti. S vybranými kolegy z finančního
úseku se také účastníme důležitých projektů v oblasti optimalizace údržby nákladních vozů, správy vozového parku,
spotřeby trakční energie a dalších zásadních projektů. Tyto projekty jsou
samy o sobě velkou výzvou a věřím, že
se povedou a do budoucna přinesou
pozitivní efekty.
Připravila: Petra Čermáková
Foto: Michala Bílková

V průběhu března tohoto roku probíhal v ČD Cargo audit SQAS. O jeho
průběhu informujeme na jiném místě
našeho magazínu. Jak byste jeho průběh hodnotila Vy?
Audit SQAS je systém zpracovaný Evropským svazem chemického průmyslu (CEFIC) posuzující na základě
jednotného dotazníku (obsahujícího
asi 500 otázek) zajištění bezpečnosti
a kvality ze strany certifikovaného subjektu. Hodnotitelé se zaměřili nejen na
samotnou přepravu nebezpečných
věcí, ale dále i na ochranu životního
prostředí, BOZP, management obchodu, management lidských zdrojů,
vzdělávání, řízení provozu a mnoho
dalších oblastí. Konečným výstupem
auditu SQAS pak bylo hodnocení společnosti, se kterým můžeme vstupovat
do výběrových řízení u zákazníků, kteří
tuto certifikaci požadují. Hodnoceno
bylo několik jednotek organizační
struktury a je zřejmé, že jsme dosáhli
velmi vysokého hodnocení. S udržením certifikátu SQAS budou patrně do
budoucna spojeny další povinnosti
i pro specialisty pro přepravy nebezpečných věcí.
Připravila: Michala Bílková

Cargovák | Duben 2015

3

ČD Cargo se účastnilo významných konferencí
ERRIC a IFRC 2015 v Praze
Kvalifikovaní specialisté z řad zaměstnanců ČD Cargo vystoupili se
svými přednáškami na dvou mezinárodních konferencích. Jednalo se
o 1. ročník mezinárodní konference
a výstavy ERRIC – European Railway
Research and Innovation Conference
/ Evropská konference železničního
výzkumu a inovací a 5. ročník mezinárodní konference a výstavy IRFC
International Rail Freight Conference / Konference o železniční nákladní dopravě.

sekci přednášek vystoupil také vzácný
host Vladimir Yakunin, prezident Ruských železnic a předseda UIC. Poukázal na aktuálnost probíraných témat,
která pak zněla v průběhu celé konference. Sám Yakunin se věnoval tématu
Mezinárodní vědecká a technologická
spolupráce v odvětví železniční dopravy,
kde se hovořilo o aktuálních trendech
a perspektivách rozvoje.
Mezi jednotlivými bloky přednášek
byly zařazeny přestávky, které účastníkům konference umožňovaly navázání

zvýšit šanci projektu na získání dotace
promluvil systémový analytik Odboru
procesního inženýringu ČD Cargo,
Ing. Petr Jindra, Ph.D. Ve své prezentaci
shrnul poznatky o tom, jak zvýšit šance
projektu na přijetí k spolufinancování
z prostředků EU. Dále posluchače upozornil na nejčastější chyby, kterým by
se mělo předcházet, a poskytl praktická
doporučení vycházející z dlouholetých
zkušeností.
Ve druhém sále probíhala konference
IFRC zaměřená na mezinárodní železKonference se zúčastnilo mnoho významných osobností z železniční branže.

Obě výše zmiňované konference probíhaly současně 18. – 20. března 2015
v pražském hotelu Clarion Congress.
Konaly se pod záštitou místopředsedy
vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva dopravy České republiky,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a mezinárodních organizací UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), CER
(Společenství evropských železnic
a provozovatelů infrastruktury), UIC
(Mezinárodní železniční unie) a OSŽD
(Organizace spolupráce železnic). Organizaci celé akce zajišťovala společnost OLTIS Group. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o mezinárodní konference, hlavními jazyky byla angličtina,
ruština a čeština. Příspěvky jednotlivých přednášejících byly tlumočeny.
První den se nesl v duchu představení hlavních účastníků akce. V roli
moderátora se představil pan Miroslav Haltuf, „státní“ zástupce pro
SHIFT²RAIL. Celá konference ERRIC/IRFC 2015 probíhala pod heslem
„Výzkum a inovace – hnací síla konkurenceschopnosti“. Přednášky prvního dne byly v programu konference
rozděleny do tří tematických sekcí –
– Hnací síla železniční konkurenceschopnosti: bezpečnost a interoperabilita, Společný podnik SHIFT²RAIL
a Strategické výzvy pro železniční sektor. V úvodu promluvil ministr dopravy České republiky Ing. Dan Ťok
o rozvoji infrastruktury na železnici
v kontextu čtvrtého železničního balíčku EU. Svým vystoupením podpořil
českou železnici a její rozvoj. Dále
podtrhnul fakt, že hlavní železniční
tratě v České republice jsou využity
až na 95 % své kapacity, což svědčí
o velmi husté železniční síti. V první

ška kolegy Ing. Vítěze poukazovala na
zkušenosti a praktické využití nákladního listu CIM/SMGS ve společnosti ČD
Cargo. Přednáška oslovila celou řadu
posluchačů, včetně zástupce generálního
tajemníka mezinárodní organizace CIT
pana Erika Evtimova, od kterého jsme
obdrželi poděkování za velmi přínosnou
prezentaci na konferenci.
Zajímavosti v číslech:
Konferenci podpořilo 13 partnerů,
zejména z řad mezinárodních organizací.
l Letošního ročníku se zúčastnilo
301 účastníků z 27 zemí, z toho
58 vrcholných představitelů předních železničních společností.
l Na konferenci se spolupodílelo rekordních 75 přednášejících.
l Průběh konference doprovázela odborná výstava železničních dopravců, IT firem a mezinárodních
organizací, kde se prezentovalo
15 vystavovatelů, mezi kterými byla
i společnost ČD Cargo.
l

Za společnost ČD Cargo byl jedním z přednášejících Ing. Michal Vítěz, MBA, který

l

Posluchači mohli vyslechnout až
81 přednášek.
Akci podpořilo 11 sponzorů, mezi
kterými byla i společnost ČD Cargo.

Nechyběl ani doprovodný program ve
večerních hodinách. První den byl na
programu galavečer, kde promluvili
předseda představenstva ČD Cargo pan
Ivan Bednárik a generální ředitel OLTIS
Group pan Ing. Štefan Mestický. Celý
galavečer moderovala modelka Iva Kubelková. V závěru večera diváky rozproudil energický zpěvák Dan Nekonečný spolu s exotickými tanečnicemi.
Druhý den byl na programu tradiční
český večer v Novoměstském pivovaru.
Třetí den konference (20. března 2015)
účastníky zaujala odborná exkurze do
zázemí pražského metra, při které mohli
navštívit v té době ještě neotevřené nově
vybudované stanice metra trasy A. Třídenní akce byla zakončena vyhlídkovou
jízdou historickou tramvají po Praze.
Text a foto: Michala Bílková

Vectron na vlaku ČD Cargo

svojí přednáškou o praktickém využití nákladního listu CIM/SMGS oslovil řadu
posluchačů.
nových kontaktů, posílení stávajících
dobrých obchodních vztahů, ale také
získání informací a poznatků při debatě s významnými odborníky nejen
na téma euro-asijské železnice.
Druhý den konference pokračoval již
ve dvou paralelních sekcích. První ze
zmíněných konferencí (ERRIC) se věnovala tématům IT řešení pro bezproblémovou a atraktivní osobní železniční
dopravu, technologiím pro udržitelnou
evropskou nákladní dopravu, vyspělé
řízení provozu a kontrolu. Na téma Jak

ČD Cargo bylo jednou z několika firem, které se na konferenci prezentovaly

vlastním stánkem.

l

niční nákladní dopravu zejména mezi
Evropou a Asii. Témata byla věnována
Euro-Asian Land Brige, rozvoji trhu železniční nákladní dopravy včetně intermodální logistiky a v neposlední řadě
technické podpoře železniční nákladní
přepravy. V tomto bloku promluvil i specialista Odboru podpory prodeje ČD
Cargo Ing. Michal Vítěz, MBA. Předná-

Shift²Rail | The Rail
Joint Undertaking
SHIFT²RAIL je první evropský
společný podnik pro Železniční výzkum a inovace. Cílem společenství je urychlit proces integrace nových a pokročilých technologií do
inovativních řešení železničních
produktů. Úkolem Shift²Rail je
podpora konkurenceschopnosti
evropského železničního průmyslu
a zároveň soustavné uspokojování
měnících se potřeb na dopravním
trhu EU. Mezi hlavní inovační programy Shift²Rail patří zejména nákladově efektivní a spolehlivé vlaky,
včetně vysokorychlostních vlaků,
IT řešení pro atraktivní železniční
dopravu a udržitelné vysokokapacitní infrastruktury.

18. března 2015 se poprvé na vlaku
ČD Cargo objevila lokomotiva Vectron 193.220, vyrobená firmou Siemens a poskytnutá firmou Lokotrain.
Z Břeclavi přednádraží odvezla relační vlak 44725 do stanice Bratislava-východ, poté pokračovala lokomotivně do maďarské pohraniční
přechodové stanice Rajka, kde byla
nasazena na ucelený vlak 46986
s automobily z Rumunska do Falkenbergu. Cílem zkušební jízdy byla

různá měření, zejména s ohledem na
rekuperaci na síti ŽSR.
I přesto, že zmíněná lokomotiva
byla na vlak ČD Cargo nasazena
pouze v krátkém úseku z Břeclavi na
státní hranici, jedná se o přelomovou
událost signalizující zájem dopravce
ČD Cargo o provoz moderních interoperabilních lokomotiv.
Text: Michal Roh
Foto: Radovan Plíšek

Personální změny ve společnosti
Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s., na svém jednání dne 11. března
2015 s účinností ke dni 31. 3. 2015 odvolalo ředitele Ing. Petra Maye
a s účinností od 1. 4. 2015 obsadilo do pracovní pozice finančního ředitele
Ing. Martina Šimka.
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Jak se přepravují mimořádné zásilky
„Zásilka se považuje za mimořádnou,
jestliže pro svoje vnější rozměry,
hmotnost nebo povahu s přihlédnutím k užitým drážním vozidlům
a schopnostem přepravou dotčených
tratí vyžaduje přijetí a provedení
zvláštních technických nebo provozních opatření na některé z železničních správ zúčastněných na přepravě“–
– tato stručná definice v sobě zahrnuje
rozmanitou škálu zásilek, které se jako
mimořádné přepravují. Mimořádné
zásilky (MZ) tedy můžeme rozdělit do
několika skupin:

Licí pánve

a) zásilky s překročením ložné míry
(PLM), které svými rozměry překračují
ložnou míru příslušné železniční
správy – do této kategorie patří přepravy různých kovových konstrukcí,
strojů, nákladní auta, trolejbusy, licí
pánve, výhybky, nádrže apod. K přepravám se využívají všechny typy plošinových a nízkostěnných vozů nebo
soukromé vozy se sníženou podlahou
tzv. TWA.
b) zásilky s překročenou hmotností
– sem se řadí překročení příslušné tra-

ťové třídy, překročení nejvyššího zatížení vozu. Týká se téměř všech přepravovaných komodit.
c) zásilky s mimořádnou délkou –
– tuhé ložné jednotky na dvou a více
oplenových jednotek a ohebné ložné
jednotky delší než 36 metrů na více
vozech. Jedná se tedy nejčastěji o přepravu kolejnic na vozech Res. Často se
využívají ochranné vozy, na které
dlouhé zásilky mohou přesahovat.
d) ostatní zásilky – to jsou většinou
kolejová vozidla na vlastních kolech
bez RIV/RIC/TEN nebo bez přísluš-

Požadavek byl předán prostřednictvím odboru obchodu, oddělení chemie a potraviny (O6/3). Dne 29. ledna
2015 bylo představenstvem společnosti
přijato usnesení o zavedení a certifikaci
ČD Cargo, a.s., podle tohoto standardu. Bylo rozhodnuto, že certifikovány budou pouze odbory centrály
(GŘ) a ty výkonné jednotky, které metodicky řídí a vytváří technologické
procesy, resp. zajišťují reálnou přepravu
zásilek chemických produktů. Jedná se
o zásilky nebezpečných věcí podle řádu
RID. Bez hodnocení SQAS není možné
se účastnit výběrových řízení pro přepravy vozových zásilek, pokud je
v rámci konkrétního výběrového řízení
dán požadavek na vlastnictví tohoto
certifikátu. V případě získání a realizace přeprav již v tomto roce posílí ČD
Cargo svou pozici a šance na úspěch

Transformátory

v případě přepravy PLM, která zasahuje mimo evidenční prostor SŽDC.
Poplatek se platí i v případě nerealizování přepravy. A tady nastává problém,
kdy se zákazníkovi nechce investovat
do projednání mimořádné zásilky ve
fázi rozhodování mezi jednotlivými

Foto: INTERFACHT s.r.o.
ného rastru přechodnosti, zásilky na
vozech s více než 8 nápravami a také
náklady, které nejsou zajištěné podle
mezinárodních předpisů třeba proto,
že se jedná o něco netradičního, co nakládací předpisy neřeší apod. V této
skupině jsou tedy zařazeny hnací vozidla, motorové a elektrické jednotky
jezdící na zkušební okruh ve Velimi;
železniční vozy určené k likvidaci, jejichž technický stav umožňuje přepravu jen sníženou rychlostí za pomoci
brzdicích vozů; různé speciální vozy –

Certiﬁkace SQAS
ČD Cargo je nově držitelem certifikátu SQAS – Safety & Quality Assessment System. V překladu se jedná
o systém hodnocení bezpečnosti
a kvality v oblasti přeprav nebezpečných věcí. Návrhy na certifikaci ČD
Cargo podle hodnocení SQAS, se
předkládaly již v předchozích letech,
nicméně na konci roku 2014 byl ze
strany našich zákazníků dán jednoznačný požadavek na certifikaci.

– podbíječky, čističky štěrkového lože;
brousící vlaky, stavební vlaky, kolejové
jeřáby; zásilky na speciálních hlubinových vozech ať už železničních nebo
třeba soukromých s doprovodnou obsluhou a umožňujících stranový odsun
zásilky i její zdvih a pokles.
Mimořádné zásilky se smí přepravovat
jen po splnění podmínek stanovených
provozovatelem dráhy (SŽDC) a jejich
přepravu musí dopravce předem projednat s oddělením URMIZA (Ústřední
registr mimořádných zásilek). U nás se
projednáváním zabývá skupina PREMIZA patřící pod Oddělení přípravy
tras a vlakotvorby. Zvláště mezinárodní
přepravy musí být plánovány dopředu,
protože MZ musí projednat všechny
zúčastněné železnice. Po podeji MZ
k přepravě nebo při jejím vstupu na naše
území, vydává SŽDC/URMIZA tzv. Příkaz k dopravě, kterým informuje pracovníky v dopravě o podmínkách přepravy této zásilky.
Projednání mimořádných zásilek je
SŽDC zpoplatněno – od 1 000 Kč při
překročení traťové třídy po desítky tisíc

v dalších vyhlášených tendrech.
Systém SQAS Rail (železniční doprava) je systém posuzující kvalitu,
bezpečnost, vliv na životní prostředí
a soulad s požadavky chemického průmyslu při realizaci dopravních služeb
poskytovaných v jednotné formě jednoznačným standardním posouzením,
které je prováděno nezávislým akreditovaným hodnotitelem – auditorem. Je
založen na:
l objektivním hodnocení na základě
jednotného a pro všechny společnosti stejného dotazníku;
l hodnocení systémů řízení v souvislosti s bezpečností, kvalitou a životním prostředím;
l nezávislosti kvalifikovaných akreditovaných hodnotitelů (auditorů);
l nalezení faktů (tzn. žádné opomenutí nebo zanedbání);
l jednotném souboru otázek chemických společností;
l minimálních standardech a požadavcích určených jednotlivými chemickými společnostmi.
Jde o evropský systém hodnocení používaný v silniční a železniční dopravě,
kombinované dopravě, námořní dopravě volně loženého i baleného zboží,
v režimu čisticích stanic, v distribuci,
ve skladovacích terminálech, náklad-

Pro srovnání pohled do minulosti (březen 1979): Přeprava jádra sta-

toru turboalternátoru 500 MW z Plzně do elektrárny Mělník. Zásilka
byla tehdy přepravena ze Škodovky do výhybny v Chotěšově na francouzském stavebnicovém podvalníku Nicolas a odtud putovala po železnici na speciálním 32nápravovém voze do stanice Hněvice.

ních lodích a vlečných člunech při spolupráci společností s ohledem na problematiku nebezpečných chemických
látek.
V únoru 2015 se uskutečnilo poradenství (formou cvičného auditu) na
GŘ – O13 a O14, dále na Řízení provozu Česká Třebová, PJ Praha a PJ Ústí
nad Labem. Na základě pozitivních výsledků tohoto auditu nás externí auditor přihlásil u organizace CEFIC (Evropský svaz chemického průmyslu)
k provedení vlastního „ostrého“
posouzení ČD Cargo, a.s., podle
standardu SQAS (Rail) v termínu
18. – 27. března 2015. Externí audit
(hodnocení) systému SQAS byl proveden podle metodiky „CEFIC SQAS
2011“. Platnost certifikace je tříletá, tzn.
pro období let 2015 – 2018. Re-audit
v roce 2018 tak bude proveden již
podle nové, přísnější metodiky „CEFIC
SQAS 2015“. Vedle výše zmíněných
certifikovaných JOS ČD Cargo se audit
uskutečnil i na dalších odborech centrály – KPP, O1, O6, O10, O12. Důvodem byla skutečnost, že řada hodnotících otázek byla z oblasti nájmů,
pronájmů, údržby a oprav kolejových
vozidel, compliance, personální administrace, kvalifikace zaměstnanců, investic apod. Certifikát SQAS byl vystaven zvlášť pro Generální ředitelství,
Řízení provozu Česká Třebová, Provozní jednotku Praha a Provozní jednotku Ústí nad Labem (celkem 4 certifikáty).

Vlastní audit ČD Cargo na SQAS
provedl hodnotitel akreditovaný organizací CEFIC (Evropský svaz chemického průmyslu), který používá standardizovaný dotazník – ten je volně
dostupný na webových stránkách CEFIC www.sqas.org. Zkušební otázky
v dotazníku jsou sestaveny z požadavků standardů ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, řádu RID, zkušeností
a technických požadavků podniků chemického průmyslu. Společnost ČD
Cargo,dosáhla úspěšnosti v rozmezí
87 až 91 % ze sto bodového dotazníku, což je velmi nadstandardní výsledek. Zvláště pokud bereme v úvahu,
že se jednalo o první hodnocení v historii naší společnosti. V České republice mají certifikát SQAS pouze dva železniční dopravci – ČD Cargo, a.s.,
a Advanced World Transport a.s.
(AWT). S výsledky byli seznámeni ředitelé auditovaných JOS, závěrečné vyhodnocení proběhlo dne 27. 3. za
účasti managementu společnosti.
Informace o provedeném hodnocení
v ČD Cargo, a. s., je zveřejněna na
stránkách www.sqas.org. Výsledky tohoto hodnocení jsou zpracovány ve
zprávách (samostatně vyhotovené
zprávy zvlášť pro každou JOS ČDC)
a umístěny na stránkách www.sqas.org;
tyto zprávy jsou však přístupné pouze
stanoveným vedoucím zaměstnancům
z provozního a obchodního úseku ČD
Cargo a vybraným členům CEFIC. Obchodní partneři i potenciální ob-

Foto: Jiří Vorel
druhy dopravy. Proto se snaží obchodní manažeři skupiny mimořádných zásilek ve spolupráci se skupinou PREMIZA a na základě zkušeností
s podobnými přepravami, nabídnout
zákazníkovi odhad podmínek a ceny
přepravy.
Ze zajímavých přeprav poslední doby
mohu jmenovat například přepravu
dvou čtyřicetitunových transformátorů
z Plzně do Púchova uskutečněnou současně na hlubinových vozech ČD
Cargo (6nápravový Uaaik a 8nápravový Uaaikks), tubusy železničních kolejových vozidel jezdící ze Šumperka
do Ostravy a zpět, licí pánve z Uničova
a Ostravy do Finska a Švédska nebo
stotunové zalomené hřídele z Ostravy
do přístavu v Mělníce na soukromém
hlubinovém voze firmy NH-Trans,
které se na vícekolejných tratích nesmí
setkat s železničními vozidly.
Zvýšený rozsah výlukových prací na
našem území znamená také navýšení
přeprav mimořádných zásilek – nových kolejnic a výhybek.
Text: Jana Lemberková

chodní partneři ČD Cargo mohou výsledek hodnocení (zprávu) získat
pouze s vědomím a na základě souhlasu vedení společnosti. Podle výsledku hodnocení SQAS si chemické
podniky, distributoři, obchodní společnosti i jiní dopravci a zasílatelé (obchodní partneři) vybírají nejvhodnějšího dopravce. Každý zájemce se zde
může přesvědčit, zda dopravce hodnocení absolvoval. Členové svazu evropských chemických podniků a stávající,
resp. potenciální obchodní partneři se
navíc na těchto stránkách se souhlasem
organizace dopravce mohou seznámit
s tím, jak tato organizace v hodnocení
uspěla. Výsledkem hodnocení není
pouze certifikát, ale zejména souhrnná
zpráva, jak organizace prokázala splnění požadavků zodpovězením cca
500 otázek. Organizace může vydávat
atest s informací o absolvovaném
SQAS hodnocení, opatřený logem
SQAS a CEFIC.
Auditu se vedle managementu a kontrolovaných zaměstnanců účastnili odborní průvodci z řad zaměstnanců centrály a SOKV. Poděkování
za
odvedenou práci a úspěšný výsledek
patří všem zaměstnancům hodnocených JOS a rovněž stanoveným průvodcům externího auditu SQAS 2015–
– specialistům přeprav nebezpečných
věcí (DGSA/RID), specialistům BOZP,
specialistům – ekologům a specialistům – technikům PO.
Roman Kunz
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Představujeme společnosti s kapitálovou účastí ČD Cargo (8)
Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o.
– brána pro přepravy na východ
Závěrečné díly našeho seriálu o společnostech s majetkovou účastí budou
věnovány 100% vlastněným dceřiným
společnostem působícím v okolních
státech, tedy na Slovensku, v Polsku,
v Německu a v Rakousku. Tyto společnosti představují významný obchodní kanál a výrazně rozšiřují teritoriální možnosti nabídky služeb ČD
Cargo nejen v zemích své působnosti,
ale i v dalších státech. Nejprve se podíváme na Slovensko.
Společnost Generálne zastúpenie ČD
Cargo, s.r.o., působí na Slovensku od
24. září 2008, ale zastoupení na Sloven-

sku vzniklo již v 80. letech minulého
století. Hlavním posláním byla v minulosti reprezentace Českých drah, zejména pak nabídka a prezentace služeb
osobní dopravy. I díky zastoupení v Bratislavě se např. rozjela Pendolina na Slovensko apod. Změna nastala na počátku
90. let, kdy se hlavní činností postupně
stalo zastupování mateřské společnosti
v oblasti nákladní přepravy.
Trh nákladní přepravy se vyvíjel
a s tím také potřeba se profilovat. Bylo
nutné reagovat na vznik společnosti
ČD Cargo a změnit status zastoupení
na samostatně hospodařící obchodní
firmu, podobně jako to bylo v té době

v okolních zemích. Významným mezníkem byl proto rok 2008, kdy společnost pod názvem Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o., vznikla. Dne
24. září 2008 byl proveden zápis společnosti do obchodního rejstříku Slovenské republiky, 100% vlastníkem již
byla společnost ČD Cargo.
Nosnou činností bylo zastupování
ČD Cargo na základě mandátní
smlouvy. Hlavním teritoriem působnosti se stala Slovenská republika, kde
GZ Bratislava spolupracuje s řadou významných společností včetně speditérů. Významným partnerem je zde samozřejmě národní dopravce Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Další
změny na sebe nenechaly dlouho čekat.
Vedle zastupování mateřské společnosti se novou náplní společnosti stala
spediční činnost. Ta nabývala na důležitosti a od roku 2012 představuje
hlavní zdroj příjmů. GZ Bratislava se

tak stalo zákazníkem mateřské společnosti ČD Cargo, od níž nakupuje
služby na českém území, které potom
v balíku s dalšími úseky prodává koncovým zákazníkům.
V roce 2013 se majoritním vlastníkem staly Koleje Czeskie, Sp. z o. o.
Tento krok však nepřinesl očekávané oživení obchodních aktivit společnosti. S nástupem nového vedení
ČD Cargo na podzim 2014 se pak změnil pohled na uspořádání dceřiných
společností, a tak se od ledna 2015
100% vlastníkem společnosti znovu
stalo ČD Cargo, a.s.
Do působnosti GZ Bratislava spadá
tento vymezený atrakční obvod:
– Slovensko, Maďarsko, Rumunsko,
Bulharsko,
– státy bývalé Jugoslávie, pokud jde
o přepravní cestu přes Slovensko,
– Rusko, Ukrajina, pokud jde o přepravní cestu přes Slovensko.

V prosinci 2014 se společnost přestěhovala na novou adresu: Nitrianska
3, 821 09 Bratislava a věříme, že to
bude jeden z impulzů pro nový začátek. GZ Bratislava vlastní licenci k provozování drážní nákladní dopravy na
území Slovenska a je snaha získat také
licenci pro železniční síť Maďarska.
Mateřská ČD Cargo disponuje vozidlovým parkem provozuschopným
i v těchto oblastech. Toto spojení představuje velký potenciál, přestože konkurence v těchto lokalitách není rozhodně zanedbatelná. Zbývá jen využít
nabízených synergických efektů, eliminovat tím nutnost hledat smluvního
partnera na část přeprav a upevnit tak
pro skupinu ČD Cargo pozici ve
střední Evropě.
Text: Boleslav Tomšík,
Petra Čermáková
Mapa: Milan Koska
Foto: Michal Roh ml.

Představujeme profese ČD Cargo (3) – elektrikář, elektromechanik
Zaměstnanci jsou do uvedeného
mzdového rozpětí zařazování podle
vykonávaných pracovních činností.
V případě zaměstnání provozní elektrikář je jeho základní mzdové zařazení od 6. do 7. tarifního stupně (základní měsíční tarif ve stupnici 0 je
stanoven od 17 460,- do 18 920,- Kč).
Průměrná měsíční mzda vyplacená
v tomto zaměstnání za období leden –
únor 2015 je ve výši 23 642,-Kč.
U elektromechanika je jeho základní
mzdové zařazení stanoveno od 6. do
9. tarifního stupně (základní měsíční
tarif ve stupnici 0 je stanoven od
17 460,- do 21 710,- Kč). Průměrná
měsíční mzda vyplacená v tomto zaměstnání za období leden – únor 2015
je ve výši 22 329,- Kč.
V zaměstnání provozní elektrikář
pracují ve společnosti 2 zaměstnanci
a jako elektromechanik je zařazeno
166 zaměstnanců.

V dnešním vydání pokračujeme v seznamování našich čtenářů se zaměstnáními, která se ve společnosti vyskytují nebo o kterých se předpokládá, že
se mohou vyskytnout. Organizačně
jsou následující profese zařazeny
v SOKV.

Provozní elektrikář (KZAM
74110) a elektromechanik
(KZAM 74122)
Provozní elektrikář zajišťuje např.
tyto pracovní činnosti:
l práce při opravách, údržbě a revizích
elektrických strojů a energetických
zařízení,
l řízení chodu a obsluha energetického zařízení.
V zaměstnání elektromechanik se
zajišťují např. tyto činnosti:
l měření a nastavování elektrických
parametrů jednotek propojení analogových vstupů a výstupů,
l opravy a seřízení mechanické i elektrické části zabezpečovacích relé,
l základní údržba elektrické výzbroje
kolejových vozidel dle udržovacího
předpisu,
l výměna baterií, uhlíků točivých
strojů a lišt sběračů,
l oprava elektrické výzbroje ŽKV,
l přezkoušení, opravy a výměny dílů
lokomotivního vlakového zabezpečovače (LVZ),
l opravy rychloměrů a jejich součástí,
l měření, nastavování a oživování číslicových řídicích systémů,
l diagnostika funkčnosti a případná
výměna regulačních ovládacích
prvků kolejových vozidel,

l
l

kontrola a seřízení spínacích prvků
trakčních obvodů kolejových vozidel,
zprovoznění (oživování) vozidla.

Pro zařazení do těchto zaměstnání je
jako nejnižší doporučené vzdělání stanoveno střední odborné vzdělání s výučním listem.
Z hlediska zdravotní způsobilosti je
zaměstnanec posuzován v kategorii

pracovního rizika 2, dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 432/2003 Sb.
Základní odborná způsobilost je pro
obě zaměstnání stanovena rozsahem
„pracovníci znalí“, dle ustanovení
§ 5 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti
v elektrotechnice.

O rozhovor jsme požádali pana
Josefa Rozbouda, který pracuje na
dráze 31 let. Dnes je organizačně zařazen v opravně hnacích vozidel SOKV
České Budějovice. Kromě svého zaměstnání elektromechanika zastává
i funkci četaře, tzn., že rozděluje práci
dalším kolegům „elektrikářům“ a zároveň ji i kontroluje a zodpovídá za ni.
Vaše práce je náročná nejen na manuální zručnost, ale také na odbornost. Jakým způsobem si ji udržujete,
resp. jak rozvíjíte své znalosti?
Za vším jsou nejen léta praxe, ale také
účast na školeních, která absolvujeme
zejména při dodání nových nebo mo-

dernizovaných lokomotiv. Velmi pečlivě si musíme nastudovat dokumentaci, resp. schémata k lokomotivám.
Také každá závada, na jejímž odstranění se podílíme, je pro nás poučením
a rozšiřuje naše znalosti. Mladší kolegové se učí od nás, od starších.
Jaké lokomotivy v SOKV „servisujete“?
Jako jedno ze dvou středisek oprav
kolejových vozidel u ČD Cargo se zabýváme opravami a údržbou lokomotiv střídavé trakce řad 210, 230 a 240.
Ve spolupráci s kolegy z plzeňské Škodovky zajišťujeme údržbu a opravy našich vlajkových lodí, jak říkáme třiceti
interoperabilním lokomotivám řady
363.5. Zapomenout nesmíme ani na
hybridní dvouzdrojovou lokomotivu
řady 218. Zaměstnání elektromechanik
však najde své uplatnění i při údržbě
dieselových lokomotiv, neboť většina
z nich má elektrický přenos výkonu
a řada z nich je už vybavena i řídicí
elektronikou.
Jakou techniku při své vysoce specializované práci používáte?
Základem jsou měřicí přístroje k měření odporu kolejí a izolačního stavu
a další diagnostické přístroje. Kolegové
elektronici pak používají další specializované testery, osciloskopy nebo „datalogery“, které zaznamenávají v průběhu jízdy lokomotiv řadu potřebných
veličin. U nás na dílně pak často přijde
ke slovu i „těžší“ nářadí – sekáče, šroubováky nebo kladiva.
Text: Věra Drncová, Michal Roh
Foto: Michal Roh
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Přepravy recyklovaného papíru z Prahy-Strašnic do Hněvic
Recyklovaný a tříděný papír je důležitou a nezbytnou surovinou k výrobě nového papíru. Sběr starého papíru má u nás dlouhou tradici a spolu
s výkupem kovového odpadu patří
mezi nejznámější formy recyklace
odpadu, a to již z dob, kdy zdaleka
nebyl kladen takový důraz na ekologicky šetrný způsob života jako dnes.
Zvláště v dobách před rokem 1989
byl sběr starého papíru a jeho výkup
chápán spíše jako určitý přivýdělek
a zřejmě každý pamětník si vzpomene
alespoň na jednu výkupnu starého papíru, kam pravidelně nosil úhledně
svázané papírové balíky, které mizely
v útrobách lisů výkupen. Naopak
v dnešní době, kdy je třídění odpadu
chápáno jako společenská „dobrovolná

povinnost“ a odpovědnost, je papír recyklován prostřednictvím sítě kontejnerů, jejichž obsah je svážen na centralizovaná místa zpracování.
Jeden obyvatel České republiky ročně
průměrně spotřebuje zhruba 150 kg
papíru. Aktuálně je u nás recyklováno
asi 45 % použitého papíru, přičemž
tento podíl neustále stoupá, až o 10 %
ročně a celkem je tak u nás ročně zpracováno okolo 450 tisíc tun recyklovaného papíru. Zhruba 70 % recyklovaného papíru zpracovává český
papírenský průmysl a zbytek je exportován. Samozřejmě je k nám recyklovaný papír i dovážen a z tohoto pohledu se jedná o běžnou průmyslovou
komoditu. V dnešní době by na skládkách nebo ve spalovnách mělo skončit
jen minimum použitého papíru, pro-

Obsluha nákladového obvodu Praha-Strašnice průjezdem přes někdejší seřa-

ďovací nádraží Praha-Vršovice.

tože již existují technologie schopné
ho v jeho nejrůznějších typech recyklovat do podoby druhotné suroviny.
Speciálními technologiemi je takto
možné recyklovat dokonce až donedávna obtížně zpracovatelný papírový
odpad, jako jsou například tapety, bariérové papíry odolné proti vlhkosti
nebo mastnotě, papírové lamináty (například Tetrapack) a mnohé další. Papírový odpad musí být před zahájením
recyklace roztříděn na jednotlivé
druhy, jejichž zpracování potom jednotlivé recyklační technologie umožňují. Touto činností se zabývají specializované firmy, které papírový odpad
vykupují od polygrafických podniků,
sběren surovin a dalších subjektů, provedou jeho vytřídění a potom jej jako
surovinu pro recyklaci prodávají podnikům papírenského průmyslu.
Jednou z těchto firem je Papkov s.r.o.,
patřící do skupiny Marius Pedersen.
Tato firma sídlí v areálu železničního
nákladového obvodu Praha-Strašnice,
který je součástí bývalého seřaďovacího
nádraží Praha-Vršovice. Toto unikátní,
tzv. gravitační seřaďovací nádraží
vzniklo zhruba v letech první světové
války a strašnický nákladový obvod
(tehdy Staré Strašnice), přiléhající
k ulici V Korytech, byl dle dostupných
informací uveden do provozu v roce
1921. Recyklovaný papír, který je určen
pro papírnu Mondi Štětí, je zde nakládán do krytých vozů řady Taes. Tyto
vozy, ve své době velmi progresivní
konstrukce s širokými bočními vraty
a otevíratelnou střechou, byly tehdej-

Vozy stejného typu sloužívaly k přepravám recyklovaného papíru i do jiných

papíren – na snímku z roku 2003 je vidíme přistavené k vykládce v papírně
v Loučovicích na trati Rybník – Lipno.
ším ČSD dodávány vagonkou v České
Lípě v letech 1965 – 1973. Z výroby
byly původně označeny řadou Zaz, po
roce 1968 Taes, po roce 1981 do počátku 90. let Has a dnes opět Taes. ČSD
bylo dodáno více než čtyři tisíce těchto
vozů a ještě v roce 1993 jich nově
vzniklé ČD převzaly 1 725. Pak ale následoval rychlý úpadek, v roce 2001
bylo ve stavu ČD již jen 670 těchto
vozů a dnes je provozováno jen posledních několik kusů, přičemž právě
přepravy starého papíru mezi Prahou-Strašnicemi a Hněvicemi patří mezi
jejich poslední významnější působiště.
Kromě ČSD byly tyto vozy dodány

i některým přepravcům, například
sedm vozů pořídily ještě v roce 1977
Severomoravské dřevařské závody
Šumperk. Asi nezajímavějším provozovatelem těchto vozů byla pronajímatelská firma UNIWAGGON (dnes
TRANSWAGGON), která jich zakoupila zhruba dvě stě a zaregistrovala je
u ČSD. Tyto vozy už jsou samozřejmě
dávno minulostí a byly později nahrazeny vozy řad Habins a podobnými,
nicméně dokládají slušnou úroveň
a konkurenceschopnost, tehdejšího
československého vagonářského průmyslu.
Text a foto: Martin Boháč

Železniční tratě, kde vládne jen nákladní doprava (30)

Tršnice – Františkovy Lázně
Tato krátká, jen něco málo přes 4 km
dlouhá spojovací trať byla uvedena do
provozu 9. prosince 1871, tedy během
éry největšího rozmachu výstavby železničních tratí v českých zemích.
Ten trval zhruba od rakousko-pruské
války v roce 1866 do krachu na Vídeňské burze v květnu 1873. Tato epocha
přinesla největší rozvoj české železniční
sítě, tehdy financované řadou privátních
společností; například v letech 1871
a 1872 bylo přivedeno nejvíce železničních tratí i do Prahy, tehdy hlavního
města českého království (a jednoho
z největších měst Rakousko-uherské
monarchie). Jednou z nejaktivnějších
společností té doby byla Buštěhradská
dráha (Buschtěhrader Eisenbahngesellschaft, BEB). Tato úspěšná firma
vznikla v roce 1852 a od roku 1856 začala provozovat parostrojní železniční
dopravu, a to nejprve na své první trati
Kralupy (dnes Kralupy nad Vltavou) –
– Dubí (dnes Kladno-Dubí). Společnost
byla pojmenována podle města Buštěhradu, kolem kterého relativně blízko
vedla a které bylo tehdy zdaleka nejvýznamnějším sídlem podél této trati.
Tento tradiční a se středočeským regionem svázaný název společnosti zůstal
až do jejího zestátnění československým
státem v roce 1923, kdy její síť dosáhla
délky 481 km a jejím nejzápadnějším
bodem byl západočeský Cheb.
Úspěch společnosti byl dán dvěma důležitými faktory, jedním v nákladní dopravě a druhým v dopravě osobní. Tím
prvním bylo prakticky monopolní

ovládnutí celé západní části podkrušnohorské uhelné pánve od Chomutova
až po Sokolov. Druhým pak spojení významných světových lázní ve stejném
regionu doslova s celým světem.
V první řadě mezi tyto lázně patřily samozřejmě Karlovy Vary, které ležely
přímo na hlavní trati Chomutov – Cheb
(provoz na úseku Cheb – Karlovy Vary
byl zahájen 19. září 1870 a Karlovy
Vary – Chomutov 9. prosince 1871).
Dalšími v regionu pak byly Mariánské
Lázně, ležící na trati KFJB Vídeň – Plzeň
– Cheb a s Karlovými Vary propojené
místní tratí přes Bečov nad Teplou, a konečně třetí Františkovy Lázně.
Františkovy Lázně měly železniční
spojení se světem z uvedené trojice
jako první, a to již od 1. listopadu 1865.
Ovšem v jejich případě se jednalo o naprostou kuriozitu, která zřejmě neměla
obdoby jinde v Evropě. 1. listopadu
1865 totiž dosáhly Františkových Lázní
hned dvě trati dvou společností, ze kterých ani jedna nepatřila rakouskému
státu nebo alespoň rakouskému kapitálu: jednalo se o tratě Královských Bavorských státních drah (K.Bay.Sts.B.)
a Královských Saských státních drah.
První trať vedla z Chebu přes Aš do
Selbu a Hofu a druhá přes Vojtanov do
Plauenu (Plavna). Obě tratě vedly
z Chebu přes Františkovy Lázně až
k tehdejší odbočce Schweinebeutel (Seníky) v jedné stopě (některé zdroje ale
uvádějí, že saská trať se odpojovala až
zde a v úseku Cheb – Schweinebeutel
se na českém území jednalo o peáž saských státních drah na trati bavorských

státních drah). Tento, v určitém
smyslu, monopol německých státních
drah na železniční dopravu do Františkových Lázní byl narušen až výše zmíněného roku 1871, kdy BEB, v rámci
dobudování své podkrušnohorské magistrály, uvedla do provozu odbočku

stýkaly tratě DR a ČSD, což skončilo
v roce 1938, kdy po záboru pohraničí
celou zdejší síť převzaly DR, a to se
„zrcadlově“ otočilo v létě 1945, kdy
naopak všechny tratě na území obnoveného Československa převzaly
ČSD. Tento stav (s mírnými změnami
po vzniku ČD, resp. SŽDC) trvá
dodnes.
Popisovaná trať zřejmě nikdy nepřesáhla charakter místní dráhy a hlavní

Tento charakter provozu se nezměnil
ani po válce, na což neměla zásadní vliv
ani elektrizace celého trianglu Cheb –
– Tršnice – Františkovy Lázně (– Vojtanov). Trať byla a je dosud, kromě místní
nákladní a osobní dopravy, využívána
především k odklonové vozbě v případě
mimořádností a výluk v uzlu Cheb. Jedinou změnu tak přineslo zastavení
pravidelné osobní dopravy od začátku
platnosti GVD 2010/2011, kdy na trati

Typický zdejší manipulační vlak vedený lokomotivou 742.392 míří dne 25. března 2011 z Františkových Lázní do Tršnice.

ze stanice Tršnice. Majetkoprávní poměry se na celém trianglu Cheb –
Františkovy Lázně – Tršnice měnily jen
velmi pomalu: v roce 1922 byly saské
i bavorské státní dráhy začleněny
do tehdy nově vzniklých DR, které
s nimi převzaly i obě tratě do Chebu,
a v roce 1923 byla zestátněna BEB a její
tratě se staly součástí ČSD. Od roku
1923 se tak ve Františkových Lázních

tíhu spojení lázní s rakouským a českým
vnitrozemím vždy nesly obě německé
tratě. Jízdní řád z roku 1914 uvádí na
trati BEB do Tršnice sedm dvojic smíšených vlaků (z nichž žádný nepokračuje ani na jednu stranu) a stejný rozsah
uvádějí na trati 422a Franzensbad –
– Tirschnitz jízdní řády DR z let 1940
a 1944, pouze se již zřejmě nejedná
o smíšené vlaky.

zůstaly jen občasné manipulační vlaky
Františkovy Lázně – Tršice (vedené jen
v tomto směru), které dále pokračují do
Kynšperka nad Ohří. Jejich vozbu zajišťují zpravidla lokomotivy řady 742,
a není tak ani využíváno možnosti vedení vlaků elektrickou trakcí.
Text: Martin Boháč
Foto: Antonín Němeček

Cargovák | Duben 2015

7

Rozvoj osobnosti – Vize (1)
Připravili jsme pro vás nový seriál
Rozvoj osobnosti, který si klade za cíl
vás seznámit se zajímavými tématy
a předat vám i užitečné tipy, návody
a inspiraci v oblasti osobního rozvoje.
Využitelnost těchto témat se prolíná
jak pracovním, tak osobním životem.
První díly se dotýkají témat, jako je
vize a práce s cíli, v dalších dílech se
objeví například témata komunikace,
relaxace, koučem sám sobě. Budeme
rádi, když se aktivně zapojíte do návrhů obsahu tohoto seriálu tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Pokud je oblast osobního rozvoje to, co vás zajímá,
ozvěte se prosím přímo na mail
Jana.Novakova@cdcargo.cz. Seriál
vzniká pod vedením specialistky personálního rozvoje, NLP terapeutky
a koučky Jany Novákové.
Vize
Japonské přísloví říká, že vize bez akce
je sněním a akce bez vize je noční můrou. Jde tedy o to uvést do souladu svoji
vizi i jednotlivé cíle a činnosti. V prvním
díle seriálu Rozvoj osobnosti budeme
hovořit nejprve o vizi. V příštím vydání
se pak budeme věnovat technikám,
které nám pomohou stanovit si cíl
a akční plán, jak vizi naplnit a snést ji
ze sféry snových představ ke konkrétním akcím a krokům.
Vytvoření vize není žádné kouzlení
ani esoterika. Lidský mozek se skládá
z několika částí, přičemž jedna z nejmladších a přitom nejkomplexnějších
částí, neokortex, nám umožňuje vytváření vizuálních obrazů. Tvorbou vize
využíváme z čistě „technického“ hlediska přirozenou schopnost našeho
mozku.
Vize je představa, sen. Možná si vzpomenete, že vize vám již mnohokrát v ži-

votě pomohla – našli jste nakonec
v sobě sílu, dávalo vám to smysl, i když
jste promoklí a zmrzlí hráli na hřišti,
když jste byli unaveni výchovou vašeho
potomka, když jste dřeli na škole
a mohlo se zdát, že už nemůžete, že je
to těžké. Naproti tomu jste se někdy

Ilustrační foto
možná zbytečně dřeli a nevěděli jste,
proč to děláte, k čemu to všechno je.
A uznejte, v tu chvíli člověku chybí energie. Rozdíl je v tom, že v prvním případě
vám vaše činy zapadaly do většího obrazu, podporovala vás vaše vize. Možná
jste si svojí vize vědomi a jen jste na ni
pozapomněli skrze každodenní rutinu
a povinnosti. Zkuste si následující postup, ať už jste o své vizi nikdy neuvažovali, nebo uvažovali.
Co ke stanovení vize potřebujete: uvolněnost a alespoň jednu hodinu nerušeného času, obrázky, lepidlo, nůžky, velký
papír, například formátu A3, svoji fo-

Železniční konference
Pardubice 2015
Ve čtvrtek 26. března 2015 se v prostorách pardubického zámku uskutečnila Železniční konference Pardubice 2015, nesoucí podtitul „Rozvoj
železniční infrastruktury v České republice“. Záštitu nad setkáním převzal
Ing. Martin Kolovratník, poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, a primátor města
Pardubic Ing. Martin Charvát.
Program konference byl rozvržen do
několika tematických bloků, které se
týkaly současného stavu a především
rozvoje železniční infrastruktury v České republice. První blok se zaměřil
na budoucnost české železnice v rámci
dopravní politiky státu a hovořili
v něm Ing. Tomáš Čoček, 1. náměstek
ministra dopravy, poslanec Ing. Karel
Šídlo a Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel
SFDI. Mezi probíraná témata patřila
například podpora multimodální nákladní dopravy, vyšší podíl investic do
železniční než silniční infrastruktury,
a to v uplynulé i nadcházející „sedmiletce“ financování z evropských fondů,
ale i kritika nekoncepční dopravní politiky státu. Zazněly též informace
o absolutních hodnotách financování
dopravní infrastruktury v České republice. Konkrétně přes SFDI projde
v letech 2014 – 2020 z evropských

tografii, tužku, pastelky, propisku, papír
na zápisky, případně inspirativní hudbu,
kterou máte rádi.
Najděte si doma, na chalupě, v přírodě
nerušený čas skutečně jen a jen pro sebe.
Nemáte takovou chvilku? Pak je potřeba
něco změnit.

fondů celkem 5,8 mld. EUR, z toho
2,8 mld. EUR jsou určeny pro železnici. Spolufinancování České republiky dosáhne výše 95 mld. Kč. V dalším bloku hovořili například Ing.
Jaromír Dušek nebo Ing. Václav Cempírek o problémech železniční regionální dopravy, samozřejmě především
v Pardubickém kraji. Zde mimo jiné
zazněla kritika poměrů ve veřejné
dopravě, konkrétně např. neexistence
jednotného tarifu mezi dopravci a integrovanými dopravními systémy. Jednotný tarif a vzájemné zúčtování tržeb
a nákladů mezi dopravci je ovšem
komplikovaný problém, který není
uspokojivě vyřešen ani v často idealizovaném Švýcarsku, kde celý vzájemný clearing probíhá jen na základě
odhadů přepravních výkonů dopravců, zjišťovaných pouze příležitostnými přepravními průzkumy.
V dalších blocích vystoupili ještě Ing.
Pavel Surý, generální ředitel SŽDC,
který hovořil na téma priorit výstavby
a modernizace železniční sítě, nebo
v bloku věnovanému vysokorychlostním tratím, tratím systému TEN-T
a sítím GSM-R Ing. Antonín Blažek,
ředitel Výzkumného ústavu železničního, nebo Ing. Petr Šlegr, ředitel Centra pro efektivní dopravu.
Martin Boháč

V nerušené chvilce se zkuste uvolnit.
Podívejte se do dálky na svou vizi.
O čem sníte? Dívejte se na vizi jako na
panorama nádherných možností bez
omezení. Spatřete tam to, co si opravdu
přejete. A popište to. Řekněte o tom víc.
Můžete zapisovat, nebo nahrávat to,
co říkáte. Vždy je užitečné myšlenky zachytit na papír, a mít je tak hmatatelné.
Vezměte si velký papír a do jeho prostředku nalepte svoji fotografii, posílíte
tak uvědomění, že se jedná o vás, o vaše
sny, o vaši vizi. Pokud nemáte fotografii,
napište alespoň doprostřed svoje jméno.
Vizualizace velmi pomáhá k rozvíjení

myšlenek, proto kreslete, nalepujte obrázky. Pohled na vaši vizi by vás měl
rozveselit, dodat vám dobrou náladu
a chuť něco dělat. Sníte o tom, že chcete
cestovat k moři? Obdivujete kočky pro
jejich svobodu? A psy pro jejich přátelství? Chcete více radosti? Chcete posílit
tělo? Vše lepte, malujte, heslovitě nebo
pomocí symbolů zapisujte…
Je dobré vizi umístit na viditelné a oblíbené místo doma. Je to dobrá připomínka vašich snů. Pokud je pro vás nemožné toto doporučení realizovat, ať už
z ostychu, nebo strachu z kritiky okolí,
můžete vizi založit a připomínat si ji
pohledem, když jste sami. Můžete také
využívat symboly a obrázky, abyste
smyslu své vize rozuměli jen vy sami.
Může vás napadnout myšlenka, že dosud jste žili nějakým způsobem a že na
vizi nemáte čas, nebo že už je to jedno.
Takové uvažování není špatné, ani
dobré. Zkuste na chvíli odložit tuto myšlenku, a to doslova – napište ji na papír,
papír složte, dejte do zásuvky a nechte
ho tam ležet. Nepopíráte tím tuto svoji
domněnku, jen ji na chvíli odložíte.
A zkuste se nad svojí vizí zamyslet.
Užijte si možnost se zabývat svojí vizí.
A případně si nakonec dovolte tento
pohled na vizi jako na zbytečnost změnit.
Na internetu se můžete inspirovat řadou obrázků:
Až budete mít hotovo, uvědomte si,
co pro vás bylo silné, co jste si uvědomili, co vám tvorba vize přinesla. Je
možné, že se objeví různé emoce. Nechte je projít, všechny jsou užitečné
a mohou vám třeba napovědět, že jdete
správnou cestou, že je na co se těšit, že
už svoji vizi žijete, že je na čase něco
změnit. Přeji vám, abyste si tento svůj
čas plně užili.
Text: Jana Nováková

Personální oddělení odpovídá
V minulém roce probíhala pro
zaměstnance soutěž o poukazy
cestovní kanceláře Čedok. Bude
obdobná soutěž i letos?
Ano, máte pravdu, v roce 2014 byla
vyhlášena spotřebitelská soutěž, kterou
připravovala ING Životní pojišťovna
nejen pro naše zaměstnance, ale i pro
zaměstnance společností České dráhy,
a. s., (ČD) a Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace (SŽDC). Hlavní
výhrou byl poukaz na služby cestovní
kanceláře Čedok v hodnotě 10 000 Kč.
S účinností od 23. 3. 2015 došlo
k přejmenování ING pojišťovny na NN
Životní pojišťovnu. Přestože se mění
název i značka, pro nás jako obchodní
partnery a pro naše zaměstnance, jako
klienty, k žádným změnám nedochází.
Bližší informace získáte v kolekci
dokumentů na portálu ČDC, cesta: Interní normy/Platné normy/PER- personální/Směrnice/Oblast zaměstnaneckých benefitů/Životní pojištění.
V současné době připravuje NN Životní pojišťovna spotřebitelskou soutěž
pro rok 2015 a měla by být vyhlášena
pravděpodobně od 15. 5. 2015. Hlavní
ceny budou opět hodnotné a ve chvíli,
kdy obdržíme vše potřebné pro vyhlášení soutěže, budeme všechny zaměstnance včas informovat.
Kolik zaměstnanců přistoupilo
na změnu pracovní smlouvy?
Myslím, že se nám podařilo většinu

zaměstnanců přesvědčit o tom, že
předkládané návrhy dohod o změně
pracovní smlouvy, kde bylo nově definováno místo výkonu práce, zaměstnání a pravidelné pracoviště pro účely
cestovních náhrad, nejsou žádným pochybným záměrem zaměstnavatele, jak
je poškodit. Možná i díky kladně hodnocenému článku v lednovém čísle
Cargováku o této personální „akci“,
máme jen celkem mizivé procento zaměstnanců, hlavně v zaměstnání strojvedoucí, kteří návrh dohody o změně
odmítají podepsat.
Zpracovaných návrhů dohod
o změně pracovní smlouvy bylo na
personálních pracovištích celkem
7 269. Zatím máme zaměstnanci
přijato a podepsáno 6 931 dohod,
tj. splnění na 95,35 %, a to je možná
až neočekávaně výborný výsledek.
Nepodepsaných ovšem stále zůstává
338 návrhů dohod. Z tohoto počtu je
stále k podpisu připravených 311 návrhů, což je pouhých 18 % z celkového počtu zpracovaných a nepodepsaných návrhů předložených
zaměstnancům zařazených v zaměstnání strojvedoucí.
Nejen našim zaměstnancům, kteří
pochopili smysl této „akce“, ale i všem
těm, kdo se podíleli nejen na zpracování návrhů dohod, ale poté i na jejich
projednání se zaměstnanci, patří velký
dík.
Bc. Věra Drncová

Ze zahraničí
Vstup amerického operátora
intermodální dopravy RailRunner
na německé koleje
Americká společnost RailRunner plánuje během roku 2017 zahájit v Německu intermodální
přepravy svojí technologií přepravy silničních návěsů po kolejích. Za tímto účelem byla
v Hamburku založena společnost
RailRunner Europe, u níž se
předpokládá udělení všech potřebných osvědčení a schválení
během roku 2016. Technologie
RailRunner využívá jednoduchého principu, kdy jsou speciální
bimodální návěsy (ovšem z hlediska užitných vlastností stejné
jako konvenční návěsy) nasazeny
na železniční podvozky a sdruženy do uceleného vlaku. Jedná se
o na první pohled velmi jednoduchou technologii, nenáročnou
na vybavení terminálů a manipulační techniku. Ve Spojených státech jde o poměrně úspěšný systém, který ale ani tam nenahradil
konvenční přepravy návěsů na
speciálních železničních vozech.
Nutno ale uvést, že nepůjde
o první pokus uvést tuto technologii na německé koleje. Již v roce
1999 zahájila společnost Bayerische Trailerzug Gesellschaft mbH
(BTZ) ve spolupráci s DB provoz
vlaku této technologie mezi severoněmeckým Soltau a Itálií. Provoz byl ukončen po dvou letech
bankrotem BTZ.
Ovládnutí spedice PS Trade
Trans polským PKP Cargo
Po nedávných nákupech polského PKP Cargo, tedy převzetích podílů v českém AWT a polském Pol-Miedź Trans byla
oznámena další podobná akvizice,
kdy PKP Cargo přebírá zbývající
podíl 44,44 % ve spediční skupině
PS Trade Trans. Jde o největší
polskou železniční spedici, která
zaměstnává 350 lidí a generuje
roční tržby okolo 500 milionů zlotých (zhruba 3,3 miliardy korun).
Firma provozuje devět terminálů
intermodální dopravy a zajišťuje
železniční, silniční, námořní i leteckou nákladní přepravu o ročním objemu 10 milionu tun zboží,
především biomasy, obilovin, ale
též nadrozměrných a těžkých nákladů. PKP Cargo si od této akvizice slibuje především usnadnění
vstupu na některé zahraniční trhy
a ovládnutí delších přepravních
tras.
Green Cargo snížilo
provozní ztrátu
Švédský nákladní dopravce
Green Cargo snížil v obchodním
roce 2014 díky úsporným opatřením provozní ztrátu. Deficit
obnáší v přepočtu 8,7 milionů
EUR proti 19,3 milionům EUR
v roce 2013. Naopak tržby ve výši
452 milionů EUR (cca 12 miliard
Kč) zůstaly téměř na stejné
úrovni. Podle oficiálních vyjádření managementu GC je cílem
zvýšení tržeb o alespoň 45 milionů EUR a dosažení ziskového
hospodaření.
Martin Boháč
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Ozubnicové dráhy v Bavorsku
Prostředkem k zpřístupňování horských vrcholů široké turistické veřejnosti se v druhé polovině 19. a zvláště
pak v první polovině 20. století staly
ozubnicové dráhy. První ozubnici
a ozubnicovou lokomotivu si nechal
v roce 1811 patentovat správce uhelných dolů v Middletonu u Leedsu,
první skutečnou horskou železnicí na
evropském kontinentu však byla až
železnice na vrchol Rigi-Kulm ve Švýcarsku. Zubačky pak dobývaly i další
alpské vrcholy nejen ve Švýcarsku, ale
i v Bavorsku.

polohy blíže pod horami. Důvodem
byla konkurence silniční dopravy po
souběžné hlavní silnici, stejně jako vysoké náklady na udržení pomalé železniční dopravy a potřeba vybudování
nového kapacitního parkoviště pro cestující. Dnes je dráha 7,7 km dlouhá,
z toho 6,15 km dlouhý úsek je vybaven
kónickou Strubovou ozubnicí. Výše
uvedenou vzdálenost překonají žluté
vlakové soupravy vyrobené v roce 1990
firmou Siemens za 30 minut a zdolají
přitom převýšení 1 217 metrů (největší
sklon je zde 237 ‰). Trať je elektrifi-

Elektrická jednotka č. 10 již na ozubnicovém úseku za stanicí Grainau – říjen 2012.

Ta starší z bavorských ozubnicových
drah zpřístupňuje turistům a lyžařům
1 838 m vysoký vrchol Wendelstein ve
východní části bavorských Alp. Její výstavba byla z iniciativy Otto von Steinbeise zahájena v březnu 1910 a trvala
přes dva roky. Celkové stavební náklady se vyšplhaly na 3 mil. tehdejších
zlatých marek. Provoz na Wendelsteinbahn byl slavnostně zahájen 12. května
1912. Původní, téměř 10 km dlouhá
trať začínala ve stanici Brannenburg
na trati Kufstein – Rosenhaim. V roce
1961 byl spodní adhezní úsek o délce
2,3 km opuštěn a nová výchozí stanice
„Tahlbahnhof “ byla přesunuta do jiné

kována stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 1,5 kV, kolejnice mají rozchod 1 000 mm. Elektřina pro zajištění
provozu je dodávána z vlastní vodní
elektrárny. Vlaky se z údolní stanice
vydávají na cestu k vrcholu každou hodinu, ve stanici Aipl probíhá křižování
s protijedoucí soupravou. Vlak na své
cestě projede po dvanácti mostech
a sedmi tunely a cestujícím se z oken
vlaku nabízejí nádherné výhledy do
údolí. Ve vybraných dnech jsou na zubačku vypravovány historické vlakové
soupravy z roku 1912.
Z důvodu stále rostoucího zájmu turistů byla na vrchol Wendelstein v roce

1969 z druhé strany, z městečka Bayrischzell-Osterhofen, postavena 2,9 km
dlouhá visutá kabinová lanová dráha.
A co nás na vrcholu čeká? Především
nádherný panoramatický rozhled na
centrální Alpy. Přibližně 20 minut pak
trvá chůze ke kříži na vrcholu hory. Za
pozornost ovšem stojí i kamenný kostelík z roku 1890 nebo vápencová jeskyně. Nevyjde-li počasí, čeká nás zde
jen hustá oblačnost nebo mlha. Ale tak
je tomu na každém horském vrcholu.
Novější ozubnicová dráha vycházející
z bavorského města Garmisch-Partenkirchen se může pochlubit také jedním
primátem. S její pomocí se totiž turisté
mohou dostat na nejvyšší vrchol Německa, na horu Zugspitze (2 962 m)
v Severních vápencových Alpách. Bayerische Zugspitzbahn je také delší, dosahuje délky 19 km. Na 7,5 km dlouhém
úseku mezi stanicemi Garmisch-Partenkirchen a Grainau je adhezní
provoz, zbylá část tratě o délce 11,5 km
je vybavena Riggenbachovou žebříkovou ozubnicí. Trať o rozchodu
1 000 mm je elektrifikována stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 1,5 kV.
Maximální stoupání dosahuje v ozub-

Sportovní akce tvoří v posledních letech neoddělitelnou součást marketingového kalendáře naší společnosti. Halový tenisový turnaj čtyřher pod
hlavičkou ČD Cargo je pořádán již od
roku 2005. I letošní jubilejní desátý
ročník byl proto koncipován jako sportovně-společenská akce pro zákazníky
a obchodní partnery. Pozváni tak byli
nejen aktivní účastníci (hráči) z řad

těchto firem, ale i další (nehrající)
hosté.
Turnaj se těší velké oblibě. Má velmi
dobrou sportovní úroveň a organizaci,
mezinárodní účast (pravidelně se
účastní hráči ze Slovenska) a doprovodný program pro nehrající hosty. Samozřejmostí je kompletní sportovní,
relaxační a gastronomický servis během celého turnaje.

Předseda představenstva Ivan Bednárik s vítězi turnaje.

a vůz na prohlídku trakčního vedení č. 15 (původní lokomotiva pro horský úsek
tratě) – říjen 2009.
nicovém úseku hodnoty 250 ‰. Jízda
vlakem na vrchol trvá cca hodinu a čtvrt.
První visutá lanovka vedoucí z obce
Obermoos u Ehrwaldu v Tyrolsku ke
Gratu ležícímu asi 300 m pod vrcholem
Zugspitze byla postavena již v roce 1926.
Výstavba ozubnicové dráhy byla zahájena v roce 1928 a bylo při ní využito
i nákladních lanových drah pro dopravu
rubaniny z tunelu. Veřejný provoz na
celé dráze byl zahájen 8. července 1930
ozubnicovými lokomotivami vyrobenými firmou AEG. Pro přepravu cestujících bylo k dispozici 18 čtyřnápravových osobních vozů. Byly označeny čísly

Elektrická jednotka „Otto von Steinbeis“ v údolní stanici dráhy Wendelstein-

bahn − březen 2015.

Tenisový turnaj ČD Cargo
1. dubna 2015, Park Holiday Benice, Praha 10

Na konečné stanici Zugspitzplatt se vedle sebe sešly elektrická jednotka č. 10

V nádherném sportovním komplexu
v Praze - Benicích, známém jako Park
Holiday, se letos sešla rekordní účast
20 deblových párů. Ty ve čtyřech základních skupinách sváděly tuhé boje
o postupové příčky ze skupin do vyřazovacích zápasů. Výkony byly vyrovnané, a tak o postupujících rozhodoval
každý vyhraný game. Sítem hracího
pavouku se nakonec do finále probojovali obhájci titulu hájící barvy společnosti ZSSK Cargo Slovakia, pár Vladimír Ĺupták a Imrich Sloboda.
Tentokrát však narazili na velice silného soupeře a po boji plném krásných
tenisových okamžiků nakonec podlehli
debutujícímu páru Josef Truhlář
(Pelmi, s.r.o.) a Libor Vaculík (IMP
Jablonec) poměrně jednoznačně 6:2.
Celý den komentoval dění na tenisových kurtech zkušený sportovní moderátor Petr Vichnar, nutno podotknout,
že s lehkostí a noblesou jemu vlastní.
Na závěr za společnost ČD Cargo poděkoval všem účastníkům turnaje předseda představenstva Ivan Bednárik,
který zároveň ocenil obětavé výkony
všech hráčů a s předstihem je pozval na
další ročník této vydařené akce.
Zdeněk Šiler

1 – 19, přičemž číslo 13 bylo jako nešťastné vynecháno. Zvláště náročnou
součástí stavby byl 4 466 metrů dlouhý
tunel, ve kterém byla umístěna i výhybna Hollental, a vrcholová stanice
Schneeferner Haus. Změn doznala
vrcholová trasa až na konci 80. let minulého století, kdy byl dokončen 975 m
dlouhý tzv. Rosi tunel a vybudována
nová vrcholová stanice Zugspitze v nadmořské výšce 2 588 metrů. Jako určitou
zajímavost můžeme uvést, že až do roku
1992 byly paralelně provozovány oba
koncové úseky. V roce 1950 byly na zubačku dodány první čtyři elektrické jed-

Začátek Strubovy ozubnice v blízkosti

výhybny Aipl na Wendelsteinbahn.
notky od konsorcia firem AEG, MAN
a Works. Další vozy byly dodány v letech 1978 a 1987. Poslední čtyři elektrické jednotky Stadler byly na Zugspitzbahn dodány v roce 2006 a jsou
označeny čísly 12, 14, 15 a 16.
Na zubačku ve vrcholové stanici od
roku 1931 navazuje visutá lanovka
o délce 730 metrů vedoucí přímo na
vrchol Zugspitze. Tím však výstavba lanových drah na nejvyšší horu Německa
neustala. V důsledku poválečného rozvoje letní turistiky a zimních sportů byla
v roce 1963 zprovozněna 4,6 km dlouhá
visutá kabinová lanovka od jezera Eibsee na vrchol Zugspitze a o rok později
i lanová dráha z tyrolské strany. Vrchol
nejvyšší německé hory je dnes téměř
celý zastavěný – jsou zde tři stanice lanových drah, meteorologická stanice,
Max Planckův ústav pro fyziku a astrofyziku a další objekty. Výhled odtud je
úžasný.
Nové ozubnicové dráhy se dnes již nestaví. Důvodem je značná investiční náročnost jejich výstavby, stejně jako fakt,
že moderní pozemní a visuté lanové
dráhy jsou rychlejší a tím i kapacitnější.
Nástup moderních kolejových vozidel
také umožnil přestavbu některých tratí
na dopravu adhezní. Tak tomu bylo
i u nás v Kořenově nebo ve slovenském
Tisovci. Proto využijme příležitosti nechat se vyvézt některou z doposud provozovaných ozubnicových drah – třeba
těmi v blízkém Bavorsku.
Text a foto: Michal Roh

Foto měsíce
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