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Mění se veřejné mínění
Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje „Otázky“ slovy: „ČD
Cargo na pokraji krachu. Situace,
která není nová. Jen čím dál tím víc
je dramatičtější.“ Výrok byl jen vyústěním předchozích výpadů řady
médií, které naši společnost poškozovaly před veřejností i našimi zákazníky. Negativně to ovlivňovalo
i atmosféru uvnitř společnosti.
Podobné výroky mají silný dopad
na hodnotu každé firmy. Stačí si připomenout například výrazný propad
akcií společnosti Apple v roce 2011,
když její zakladatel a spoluvlastník
Steve Jobs oznámil, že kvůli své nemoci opouští funkci výkonného ředitele. Na tuto událost jsem si
vzpomněl, když se mne jeden z novinářů dotazoval, zda se skutečně tak
výrazně lepší pozice ČD Cargo na
dopravním trhu, jak to dnes tvrdí
nový generální ředitel ČD i ministr
dopravy. Byl jsem rád, že mohu na

otázku novináře odpovědět kladně.
A pozvolna se obrací i veřejné mínění. Naši obchodní partneři mohou
věřit, že dostojíme svým závazkům.
Podařilo se zastavit úbytek přeprav
a získat řadu nových obchodních případů. V tomto trendu chceme pokračovat. Zůstáváme přitom nadále
jediným železničním dopravcem,
který zákazníkům nabízí jak přepravu ucelených vlaků, tak i přepravu
jednotlivých vozových zásilek. Pozitivní hodnocení ČD Cargo z úst nejvyšších resortních činitelů jistě příznivě ovlivní důvěryhodnost naší
společnosti, která je v obchodních
vztazích významnou devízou. Dobré
ekonomické výsledky pak mohou být
zase naším argumentem při utváření
státní dopravní politiky ve prospěch
železniční dopravy.
Ing. Oldřich Mazánek,
předseda představenstva
ČD Cargo, a. s.

V konkurenčním boji na dopravním trhu nemůže dnes uspět ten, kdo nedokáže nabídnout nebo pod „svojí taktov-

kou“ zorganizovat realizaci celého logistického řetězce, vysvětluje v dnešním úvodním článku člen představenstva
společnosti ČD Cargo Ing. Karel Adam.
Foto: Michal Roh

Máme perspektivu, šanci i možnosti
na evropském dopravním trhu uspět
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jsem velice rád, že vás mohu tímto
způsobem oslovit, osobně se vám představit a zároveň jako člen představenstva
a nový člen vedení naší společnosti odpovědný za oblast obchodu vás seznámit s mými názory na současné dění
a informovat vás o některých krocích,
které považuji za nezbytné pro další
správné směrování naší společnosti.
Moje konečné rozhodnutí přijmout
post „nejvyššího obchodníka“ padlo
bezprostředně po mém dvouhodinovém setkání s novým ministrem dopravy Antonínem Prachařem, při kterém jsem pochopil, že v naší branži je
opět šance na období odbornosti
a pragmatismu. Naše názory na další
fungování obchodu byly téměř shodné,
cítil jsem podporu a tím i příležitost
prosadit podstatné a správné věci. Důležitá pro mne byla i skutečnost, že
v představenstvu ČD Cargo budu spolurozhodovat s kolegy, kteří prošli železnicí tzv. od píky a kteří jsou si plně
vědomi souvislostí a důsledků každého
svého rozhodnutí, což bohužel v minulosti nebylo vždy pravidlem.
Ve své nové funkci bych chtěl v zájmu
ČD Cargo využít svých zkušeností jak
z oblasti provozu a obchodu, tak i zkušeností a kontaktů získaných během
svého dvacetiletého působení v zahraničí. Rád vzpomínám na své železniční
začátky, kdy jsme jako studenti střední
školy překládali o prázdninách na překladišti v České Třebové zboží z nejrůznějších vagonů a tím si přivydělávali nějakou tu korunu. Během studia
na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině byl čas letních prázdnin zase většinou vyplněn službou výpravčího
v nejrůznějších železničních stanicích.

Ing. Karel Adam

Po ukončení studia a povinné vojenské
služby následovaly profese výpravčího,
vlakového dispečera, přednosty železniční stanice, náměstka ředitele OPŘ
pro nákladní přepravu a další.
V roce 1994 jsem s vysvědčením potvrzujícím státní zkoušku z jazyka německého v kapse, mládím třiceti let
a s určitými obchodními zkušenostmi
vyhrál výběrové řízení na funkci generálního zástupce ČD, s. o., ve Frankfurtu nad Mohanem a přestěhoval se
s rodinou do Německa. V roce 2004
jsem byl tehdejším vedením ČD, a. s.,
pověřen vypracováním pilotního projektu – modelu fungování zahraniční
obchodní dceřiné společnosti se sídlem
ve Frankfurtu nad Mohanem. K založení historicky první zahraniční dceřiné společnosti CD Generalvertretung
GmbH, kde jsem byl jmenován jednatelem, potom došlo k 1. lednu 2005.
Tato společnost má dnes, jako jedna
ze dvou zahraničních dceřiných společností, na starosti zákazníky ČD
Cargo, kteří mají sídlo v 21 zemích zá-

padní Evropy. Její obrat i zisk neustále
rostou, zajišťuje ročně pro ČD Cargo
(včetně svojí vlastní činnosti) téměř
2 miliardy Kč tržeb.
Dne 17. února 2014 jsem na základě
rozhodnutí příslušných orgánů skupiny ČD, a.s., převzal vrcholově oblast
řízení obchodu ČD Cargo. Chtěl bych
vás tímto, vážené kolegyně a vážení
kolegové, všechny ujistit, že jsem si
plně vědom odpovědnosti, která z tohoto rozhodnutí pro mne vyplývá. Nejenom odpovědnosti před zákonem za
správné řízení a chod naší společnosti,
ale i morální spoluodpovědnosti za
osudy vás všech, kvalifikovaných
a zkušených odborníků a poctivých
lidí, kteří v naší společnosti pracujete
a díky nimž naše společnost vůbec
existuje a funguje.
Všichni víme, že situace na současném
dopravním trhu v České republice
i v celé Evropě není jednoduchá. Jsme
jako dopravní společnost neustále pod
velkým konkurenčním tlakem jak přirozené konkurence, tzn. jiných druhů
doprav, tak i pod tlakem našich konkurentů přímo na kolejích. Různí soukromí železniční dopravci i národní
železnice v současnosti rozvíjejí a uplatňují svoje celoevropské strategie s cílem
postupně pronikat za hranice a podnikat i v cizině. Vlastními prostředky i nákupem určitých výkonů chtějí nabízet
zákazníkům komplexní celoevropská
i mimoevropská řešení jejich přepravních požadavků. Je víc než evidentní
trend mnoha velkých dopravců posilovat svoji vlastní logistickou síť a své aktivity internacionalizovat.
Ten, kdo dneska nedokáže nabídnout
nebo pod „svojí taktovkou“ zorganizovat realizaci celého logistického ře-

tězce, nemůže v konkurenčním boji
uspět. Na tento vývoj je potřeba neustále reagovat. Nechceme být vždy
pouze subdodavatelem výkonů pro někoho, kdo nabídne později zákazníkovi
celé řešení (včetně našeho výkonu), ale
chceme být i těmi, kteří budou kompletní řešení nabízet sami nebo ho zastřešovat. Proto k prvním našim krokům patří posílení vlastní logistiky, a to
i odborníky „z venku“, a zavedení aktivního strategického obchodu, jehož
úkolem bude analyzovat neustále situaci na dopravním trhu, sledovat naše

Připravujeme
celoevropskou
obchodní strategii.
konkurenty, jejich aktivity a strategie,
zjišťovat možnosti nových potenciálních přeprav, spolupracovat s logistikou a komoditními manažery a obchodníky na kompletních logistických
řešeních apod.
Společně s kolegy z provozu pracujeme na vytvoření návrhu naší celoe-

vropské obchodní strategie, ve které
pevně zohledníme nejenom aktivity
konkurentů, ale i využití našich výhod,
technických možností i např. existujících dopravních licencí mimo Českou
republiku. Chceme aktivně využít
služby, know-how a kontakty našich
dceřiných společností i zahraničních
obchodních zastoupení, která máme
ve všech sousedních zemích. Je pro nás
velmi důležité i pravidelně komunikovat a řešit problémy s našimi strategickými partnery, mezi něž určitě patří
evropské národní železnice. Během
posledních týdnů proběhla jednání
o vzájemné spolupráci a strategii na
nejvyšší úrovni se slovenským a rakouským cargem. Na polovinu měsíce
dubna je plánováno setkání s německým národním dopravcem formou
jednání představenstev obou našich firem – ČD Cargo a DB Schenker.
Z vlastní zkušenosti z mého působení
v zahraničí vím, že naše společnost má
u evropských zákazníků dobré jméno.
Jsme vnímáni jako jedni z nejoperativnějších a nejspolehlivějších národních dopravců v Evropě. Za poslední
účetní rok 2013 se můžeme pochlubit
nemalým kladným hospodářským výsledkem, první měsíce tohoto roku
tento příznivý trend potvrzují. Osobně
jsem plný optimismu a přesvědčení, že
máme perspektivu, šanci i možnosti
na evropském dopravním trhu jako
společnost uspět. Přeji nám všem
k tomu trochu štěstí a hodně sil.
Ing. Karel Adam

Ojedinělá přeprava historické lokomotivy se uskutečnila v únoru. Na snímku

lokomotiva řazená ve vlaku Pn 64500 v Praze-Běchovicích. Čtěte na straně 7.
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Přepravujeme trolejbusy do Bulharska
Dopravce ČD Cargo spolu s dceřinou
společností ČD Logistics vyhráli výběrové řízení na přepravu trolejbusů
z Plzně do Bulharska. Kontrakt zahrnuje dodávku celkem 150 trolejbusů.
Smlouvu na dodávku 50 kloubových
trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris s pomocným dieselagregátem uzavřela
Škoda Electric se společností Stolichen
Elektrotransport, která provozuje trolejbusovou dopravu v Sofii. Jedná se
o kontrakt za 700 milionů korun. Výrobcem karoserií je polská firma Solaris Bus & Coach, dodavatelem elektrické výzbroje pak právě plzeňská
Škoda Electric, která tato vozidla kompletuje. Dalších 100 trolejbusů, tentokrát typu Škoda 26 Tr Solaris, bude dodáno do následujících bulharských
měst: Burgasu, Plevenu, Staré Zagory
a Varny. Tento projekt je realizován
s finanční podporou Operačního programu Životní prostředí 2007–2013,

který je spolufinancován Evropskou
unií.
Pro přepravu kloubových trolejbusů
Škoda 27 Tr Solaris byly vybrány vozy
řady Res dopravce ČD Cargo, „krátké“
trolejbusy budou přepravovány na vo-

Na překonání
cesty 1 400 km
do Soﬁe mají
železniční vozy
podle smluvních
podmínek pouhých
deset dnů.
zech řady Laadks (TWA 800 B) od
firmy Transwagon. Právě použití těchto
vozů, na které je možné naložit dva
trolejbusy, bylo jednou z konkurenč-

ních výhod, díky nimž společnost ČD
Logistics zvítězila ve výběrovém řízení.
Výrobní závod Škoda Electric v Doudlevcích sice disponuje vlastní vlečkou,
bohužel provozovatel drážní dopravy
na vlečce (společnost AWT) si za její
obsluhu účtuje poměrně vysoké poplatky, které by neúměrně prodražovaly celou přepravu. Proto byly trolejbusy přepraveny po vlastní ose
s využitím pomocného dieselagregátu
do nákladového obvodu stanice PlzeňKoterov. Tento areál nyní provozuje
společnost CP Servis a je zde k dispozici čelní rampa potřebná pro nakládku
silničních vozidel. Ve vztahu k nakládce bylo nutné vyřešit řadu problémů, jako např. nájezd trolejbusů na
plošinové vozy tak, aby nedošlo k poškození jejich podvozků, nebo způsob
jejich upevňování. To vše bylo odladěno při podzimní zkušební nakládce.
V pátek 28. února pak nastal slavnostní okamžik, kdy byly naloženy

Prototyp 18 m dlouhého kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr
Solaris byl vyroben v roce 2009
a s vozy tohoto typu se v České
republice můžeme setkat v Plzni,
Českých Budějovicích, Ostravě
a také ve Zlíně. Trolejbus 26 Tr
je dvounápravový a má délku
12 metrů, pojme 34 sedících
a 68 stojících cestujících. Pohon
je zajištěn asynchronním trakčním motorem o výkonu 160 kW,
který pohání zadní nápravu. Vozidla tohoto typu jsou v provozu
v řadě měst České republiky.
Nakládka prvních trolejbusů ve stanici Plzeň-Koterov

první dva kloubové trolejbusy. O den
později se pak vydaly na cestu do téměř 1 400 km vzdálené Sofie. Údaj
o vzdálenosti je velice důležitý. Na její
překonání mají železniční vozy podle
smluvních podmínek pouhých deset
dnů. To klade mimořádné nároky na
zajištění přeprav. Protože se jedná
o jednotlivé vozové zásilky, resp. několikavozové skupiny, byl pro ně vypracován speciální jízdní řád, včetně
přesného stanovení přechodu vozů
mezi jednotlivými vlaky. Velké problémy při realizaci přeprav působí rozsáhlá výluková činnost na síti SŽDC.
Bohužel již první jízdy byly poznamenány komplikacemi v řadě jednokolejných úseků, např. mezi stanicemi
Chrást u Plzně a Rokycany nebo Dobřichovice – Praha-Radotín. To klade

vysoké nároky na všechny provozní zaměstnance. Zásilky jsou samozřejmě
sledovány, a to i na území dalších států,
kterými projíždějí (Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko).
První dva vozy odjely z Plzně v sobotu 1. března v ranních hodinách.
V pondělí je přivítala Budapešť, ve
středu zamířily z bělehradské seřaďovací stanice směrem k srbsko-bulharské hranici. K příjemci do stanice Sofia-Tovarna dorazily v pátek 7. března
v ranních hodinách. Zde je čekala náročná přejímka, ale musím dodat, že
vše dobře dopadlo. Přepravy jsou však
teprve na začátku. Jejich ukončení je
plánováno na přelom září a října.
Michal Roh
Mapa: Milan Koska

Foto: Petr Franče

Změny personální a v řídících orgánech
Jediný akcionář České dráhy, a.s., při výkonu působnosti
valné hromady společnosti ČD Cargo, a.s., schválil s účinností od 15. 3. 2014 změnu stanov společnosti ČD Cargo,
ze které vyplývá zvýšení počtu členů dozorčí rady na sedm.
Novými členy dozorčí rady ČD Cargo, a.s., byli s účinností
od 22. února letošního roku zvoleni Ing. Daniel Kurucz,
MBA, a Ing. Michal Zděnek, M.A.
Na zasedání dne 11. 3. 2014 bylo přijato rozhodnutí s oka-

Tři otázky pro…

Hanu Zdechovanovou,
ředitelku
Odboru technologie
a organizace dopravy
Jaké hlavní činnosti má ve své
působnosti Odbor technologie a organizace dopravy?
Působnost Odboru technologie
a organizace dopravy, jako součásti
úseku provozu, je velmi široká. Mezi

mžitou účinností odvolat členy Dozorčí rady ČDC Ing. Miroslava Zámečníka a Ing. Dušana Svobodu.
Novými členy dozorčí rady byli s účinností od 12. 3. 2014
zvoleni Ing. Ludvík Urban a Ing. Jan Kasal a dále s účinností od 16. 3. 2014 pan Pavel Krtek.
Na jednání Dozorčí rady dne 19. 3. 2014 byl zvolen jejím
předsedou Ing. Daniel Kurucz, MBA, generální ředitel ČD.
Bc. Věra Drncová

jeho hlavní úkoly patří zajišťování jednotného výkladu dokumentů interní
legislativy, jichž je gestorem, podílí se
na práci výborů a odborných skupin
pro nákladní dopravu MD ČR, UIC,
SŽDC a dalších orgánů a organizací.
Sjednává a zpracovává vlečkové
smlouvy a v souvislosti s tím jedná
s Drážním úřadem ČR. Zajišťuje
platné úřední povolení pro provozování dráhy, platnou licenci pro provozování drážní dopravy, osvědčení dopravce pro provozování drážní
dopravy na dráze celostátní a regionální. Zajišťuje činnost bezpečnostního poradce RID pro jednotky organizační struktury (JOS). Zpracovává
podmínky pro bezpečné naložení. Posuzuje případy přepravy mimořádných
zásilek a ve složitých případech zabezpečuje jejich přejímku, kontrolu a doprovod. Organizuje, řídí a pověřenými
zaměstnanci vykonává činnosti provozní kontroly s cílem naplnit povinnosti dopravce a případně provozovatele dráhy ve smyslu udělených licencí,
úředních povolení a osvědčení dopravce. Vykonává kontrolní činnost na

úseku technologické kázně a na úseku
bezpečnosti práce. Řídí, organizuje
a vyhodnocuje činnost managementu
kvality dle VSP Přílohy 9 s kooperujícími dopravci. Je garantem zpracování
a vedení metodiky šetření mimořádných událostí vzniklých v souvislosti
s provozováním drážní dopravy a zajišťuje a organizuje činnost spojenou
s šetřením a uzavíráním škodních událostí a násilného poškozování vozů.
V neposlední řadě také spolupracuje
na provádění interních auditů. Z tohoto hrubého výčtu je patrné, že Odbor technologie a organizace dopravy
je v podstatě určitým garantem správného uplatňování legislativy ve vlastním provozu.
S jakými odbornými útvary ČD
Cargo spolupracujete nejintenzivněji?
V rámci úseku provozu úzce spolupracujeme s Odborem plánování kapacit a provozními jednotkami na
technologických opatřeních při zajišťování mimořádností a především na
zajištění nových obchodních případů.

První dva trolejbusy jsou ve stanici Sofia-Tovarna připraveny k odtažení do vo-

zovny.

Základem je ovšem velmi úzká spolupráce těchto útvarů úseku provozu
s kolegy z obchodního úseku. Bez informací o plánovaných obchodních
aktivitách a bez informací o představách zákazníků by se jen velmi těžko
nastavovaly konkrétní technologické
postupy tak, aby náš společný zákazník
byl ve výsledku s našimi službami spokojen. Spolupracujeme také s Odborem údržby a oprav kolejových vozidel
na návrzích mezinárodních a vnitrostátních předpisů a norem v oblasti
provozu a konstrukce železničních nákladních vozů. Úzce spolupracujeme
i s Odborem lidských zdrojů při přípravě zaměstnanců pro získání odborné způsobilosti. Zde zajišťujeme
a stanovujeme obsahovou náplň pravidelných školení a zkoušek.
Přináší zavádění nových technologií také požadavky na novou techniku?
V některých případech je potřebná
a vhodná i nová technika, jako například výstavba kompresních stanic
nebo předtápěcích stojanů pro hnací

Foto: archiv ČD Logistics

vozidla motorové trakce, jejichž realizací dochází k nemalým úsporám. Čas
od času se obměňuje nakládací technika, jako například vysokozdvižné
vozíky a jeřáby. Tyto investiční akce
vždy posuzujeme s dopadem na technologické procesy. Kromě nákupu
nové techniky se snažíme o maximální
využití IT techniky s cílem práci zaměstnanců provozu maximálně racionalizovat. V této oblasti byla v ČD
Cargo v roce 2012 zahájena realizace
nového provozně-obchodního informačního systému PROBIS. Jeho cílem
je vytvoření jednotného a provázaného
systému, který umožní přiřadit informace k základním sledovaným objektům, kdy data jsou pořizována a kontrolována pouze jednou. Financování
tohoto projektu je zabezpečováno
z prostředků Operačního programu
Doprava. Odbor technologie a organizace dopravy se podílí především na
tvorbě IS PRIS a jeho provázanosti
s dalšími informačními systémy, jako
je DISC, CNP, ÚDIV, CVA a další.
Irena Pospíšilová
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Podnikatelský plán s modernizací vozidel počítá
Park železničních kolejových vozidel
společnosti ČD Cargo může v někom
vyvolávat pocit poněkud konstantní
podoby. Ačkoliv jsou na kolejích při
vozbě nákladních vlaků viditelné
známé řady lokomotiv a nákladních
vozů, nelze říci, že by zlepšení technických, bezpečnostních i provozních vlastností u provozovaných vozidel neprobíhalo.
Součástí Podnikatelského plánu společnosti je každoročně i kapitola investiční činnosti s uvedením konkrétních
akcí. V případě železničních kolejových vozidel jsou na rok 2014 plánovány akce, které v okamžiku realizace
přinesou úspory provozních nákladů,
zjednoduší obsluhu a umožní zkvalitnit využívání dopravních prostředků.
Svým rozsahem stojí za povšimnutí
modernizace hnacího vozidla řady 210,
které je v SOKV České Budějovice přestavováno na řadu 218 a dostává se do

finální fáze. Jedná se o projekt, který
navazuje na již úspěšně vykonanou přestavbu jedné lokomotivy. Přestože základní obrysy zůstávají zachovány, tedy
úprava elektrické střídavé lokomotivy
na dvouzdrojovou, dojde k některým
změnám vyplynuvším z provozování
prototypového vozidla. Stroj 218 1022 se odlišuje od své starší sestry výkonnějším spalovacím motorem, který zároveň splňuje zpřísněné parametry pro
emise (emisní třída kategorie IIIA).
Nově zastavěný spalovací motor (Caterpilar C 18) má vyšší výkon, od toho
se odvíjí i zvýšený výkon synchronního
stroje. Ten byl nově vyvinut a umožňuje
napájení čtyř trakčních motorů TE 006
přes výkonový měnič.
Další odlišností je nově zkonstruovaná zdrojová souprava, která se
mimo jiné skládá z jednoho třífázového střídače, dvou jednofázových střídačů a dvou nabíječů. Dále se počítá
s dosazením zabezpečovače LS 06 spo-

lečnosti AŽD Praha s přenosem kódu.
Radiostanice bude mít systém GSMR. Spalovací motor může být temperován jednak ze zdroje 25 kV AC (při
jízdě pod trolejí), nebo ze synchronního stroje při spuštění spalovacího
motoru, popřípadě ze stacionárního
zařízení. Řídicí systém bude rozšířen
o systém vzdálené diagnostiky – informace z vozidla se budou přenášet na
server ČD Cargo. Výsledkem bude vozidlo s vyšší tažnou silou při použití
pojezdu se spalovacím motorem, která
se blíží spodní hranici výkonu lokomotivy řady 742.
Další investiční akcí je rozšiřování
počtu osazených elektrických lokomotiv měřicím zařízením pro sledování
spotřeby trakční elektrické energie.
Díky tomu bude možné přesně vyčíslit
spotřebovanou energii na konkrétní
výkon, resp. na vlak. Tím dojde

novišti strojvedoucího, u řady 122/123 bude pokračovat montáž čelních bezpečnostních skel a odhlučnění stanoviště.

nizaci vysokostěnných vozů řady Eas,
jejímž obsahem je náhrada kombinované podlahy za celokovovou a úprava
celé skříně vozu. Celkově se tak zvýší
životnost vozu, rozšíří se možnost pro
jeho použití a sníží se výdaje na opravy
vlivem poškození při nakládce i vykládce.
Investice u společnosti ČD Cargo nejsou orientovány jenom do železničních kolejových vozidel, nýbrž je pamatováno i na oblast informačních
technologií, stavební a strojní vybavenosti vlastních pracovišť. Vedle vlastních finančních zdrojů na investiční
činnost využívá společnost ČD Cargo
i evropských dotací. V roce 2014 bude
probíhat, jak jsme již informovali v minulém čísle, u 104 hnacích vozidel
montáž radiostanic systému GSM-R.
Ing. Zdeněk Štěpánek

Změny nejen ve zdravotní způsobilosti
Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, který nově
upravuje kromě jiného posudkovou
péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby (dále jen PLS) a posuzování nemocí z povolání.

Lokomotivy řady 731 a 742 budou vybavovány přídavným topením na sta-

k adresné úhradě, nikoliv založené na
matematickém výpočtu.
U hnacích vozidel budou probíhat
i další významné investiční akce, byť
v menším měřítku. Jde například o dosazování klimatizace na stanoviště
strojvedoucího u hnacích vozidel řad
130, 363 či 240, pokračování montáží
čelních bezpečnostních skel, odhlučnění stanoviště u řady 122/123, modernizace osvětlení stanoviště dieselových lokomotiv řady 742, v ČD Cargo
nejvíce rozšířených. Vybavení lokomotiv řady 731 a 742 přídavným topením
na stanovišti strojvedoucího přispěje
ke snížení spotřeby paliva v okamžiku,
kdy nebude nutné ponechávat nastartované vozidlo a přitom bude zachována teplotní pohoda v kabině.
Samozřejmě, že na nákladní vozový
park je taktéž pamatováno. Investiční
prostředky jsou plánovány na moder-

S ohledem na rozsah nové právní
úpravy PLS, včetně nově stanovených
podmínek, bylo pro jejich zajištění
a poskytování v uvedeném zákoně vymezeno přechodné ustanovení § 98
odst. 1, které bylo svým zněním pro

zaměstnavatele zásadní. Umožnilo
nám totiž postupovat v oblasti poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 3.
2013, podle dosavadních právních
předpisů a řádně se na nové podmínky
připravit.
Dnem 3. 4. 2013 vstoupila v účinnost
vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení
některých
ustanovení
zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje organizaci, obsah a rozsah PLS a posuzo-

vání zdravotní způsobilosti ve vztahu
k práci. Nahrazuje Směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku
MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, kterou se zaměstnavatelé dosud řídili. Tím došlo k zavedení nových zdravotních způsobilostí
a jiných časových lhůt pro periodické
prohlídky u některých skupin zaměstnanců.
Na straně 5 vám přibližujeme uvedenou problematiku formou otázek a odpovědí.
Bc. Věra Drncová

Vývoj informačních systémů ČD Cargo pokračuje (2)
Kartotéka nákladních vozů KNV-WIMO
V letech 2012 a 2013 byla v prostředí
SAP implementována kartotéka železničních nákladních vozů ZEVO-K
(ŽElezniční VOzy Kartotéka), základní informační systém pro správu
a evidenci údajů o železničních nákladních vozech. V tomto informačním systému jsou evidovány všechny
nákladní vozy, které společnost ČD
Cargo vlastní nebo je má v nájmu.
Kartotéka železničních nákladních
vozů jako zákaznická aplikace v prostředí SAP propojuje informace ze
standardních modulů tohoto systému:
modulu AM (který slouží pro evidenci
a vedení účetnictví dlouhodobého majetku) a modulu PM (který je určen
pro sledování provedených údržbových zásahů a s tím spojených nákladů
na kolejových vozidlech). Standardní
objekty těchto modulů SAP jsou formou zákaznického rozšíření doplněny
o datové objekty specifické pro odvětví
kolejových vozidel se zaměřením na
železniční nákladní vozy.
V rámci projektového programu „Upgrade informačních systémů ČD
Cargo, a.s., ve vazbě na TSI-TAF“ (dále
jen „Upgrade IS“) bude re-implementována a významně rozšířena komunikační část kartotéky železničních
nákladních vozů prostřednictvím aplikace KNV-WIMO, jež bude úzce svázána s implementovanou aplikací
ZEVO-K. Současně budou v kartotéce
železničních nákladních vozů rozšířeny
struktury dat ve vazbě na evidenci provozních událostí k železničnímu ná-

kladnímu vozu, plánování oprav železničních nákladních vozů a nově zavedenou komunikaci s evropskou databází železničních nákladních vozů
WIMO (Wagon and Intermodal Unit
Operating Database).
Účelem implementace aplikace KNVWIMO je širší využívání dat z provozních informačních systémů a informačních systémů pro evidenci oprav
za účelem sledování životního cyklu
železničního nákladního vozu z pohledu vlastníka a naopak rozšíření poskytování dat z kartotéky železničních
nákladních vozů pro účely držitelů či
jiných zákazníků.
Aplikace KNV-WIMO bude s dalšími
informačními systémy komunikovat

prostřednictvím ESB, což je centrální
integrační platforma pro výměnu dat
mezi jednotlivými systémy. Komunikace s informačními systémy majoritních dodavatelů služeb oprav železničních nákladních vozů bude zajištěna
přímo v rámci řešení SAP, jelikož společnost ČD Cargo s nimi sdílí společnou SAP infrastrukturu. Aplikace bude
zajišťovat komunikaci se systémy manažera infrastruktury a splňovat požadavky dle TAF-TSI na daný typ komunikace. Komunikace s WIMO a ISR
(International Service Reliability) bude
zajištěna prostřednictvím PRIS (Provozní informační systém).
Bezchybná vzájemná komunikace
navzájem oddělených informačních

Upgrade informačních systémů ČD Cargo, a.s., ve vazbě na TSI-TAF
CZ 1.01/1.2.00/12.0287
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Doprava,
prioritní osy 1 – „Modernizace železniční sítě TEN-T“,
podprogramu 2 – „Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů“.

systémů je postavena na jednotných
číselníkových datech, která jsou spravována a do jednotlivých informačních
systémů poskytována aplikací CČA
(Centrální číselníková aplikace). Právě
aplikace KNV-WIMO významně rozšíří stávající používání číselníků CČA
v kartotéce železničních nákladních
vozů, zajistí pravidelnou aktualizaci
a bezproblémový provoz i v době nedostupnosti CČA.
Přínosem aplikace KNV-WIMO je
vytvoření podmínek pro:
zpracování informací o poškození
železničního nákladního vozu ČD
Cargo jako vlastníka nebo držitele;
zpracování informací o změně držitele železničního nákladního vozu ve
vlastnictví ČD Cargo;
zpracování informací o provedené
kontrole železničního nákladního vozu
ČD Cargo jako vlastníka nebo držitele,
podklady pro inventarizaci majetku
společnosti;
zpracování informací o provedené
opravě železničního nákladního vozu
ČD Cargo jako vlastníka nebo držitele;

plánování oprav železničních nákladních vozů, u nichž je ČD Cargo
subjektem odpovědným za údržbu;
zpracování dat o provedených
opravách železničních nákladních
vozů prostřednictvím datového
skladu a vytvoření podmínek pro reporting v rámci řešení Business Inteligence.
Projekt KNV-WIMO bude v rámci
programu Upgrade IS rozdělen do
dvou etap. Předmětem první etapy je
řešení vlastní aplikace KNV-WIMO,
jejíž plánovaný konec je v půli léta
2014. Předmětem druhé etapy je pak
vytvoření podmínek pro zpracování
dat v datových skladech a jejich další
využití v řešení business inteligence.
Plánovaný konec druhé etapy je na
podzim 2014.
I v příštím čísle se můžete těšit na
příspěvek z programu Upgrade IS,
který se tentokrát bude věnovat projektu DISC-KANGO.
Petr Drozd
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Na redakční návštěvě: Provozní jednotka Ostrava

Za našimi výkony se skrývá spousta práce
Oblast Ostravska je obecně vnímána
jako oblast s rozvinutým hutnickým,
těžařským a chemickým průmyslem.
Z toho vyplývá i charakter činností,
které v rámci ČD Cargo zajišťuje Provozní jednotka Ostrava se svými podřízenými provozními pracovišti.
V úvodu se na „péjéčko" podívejme
přes několik statistických údajů. Svoji
činnost rozvíjí na železničních tratích
Moravskoslezského, Olomouckého
a části Zlínského kraje, kde je obsluhováno 155 tarifních bodů a velké množství vleček (celkem 236), a dále na dvou
detašovaných pracovištích v zahraničí
– v pohraničních přechodových stanicích Chałupki a Čadca. Za rok 2013 se
v obvodu PJ Ostrava naložilo 259 997
vozů, vyložilo se 306 248 vozů. Ve stejném období vstoupilo přes pohraniční
přechodové stanice ležící v obvodu PJ
308 469 vozů, vystoupilo pak 275 715
vozů. Sečteno podtrženo, za loňský rok
se jednalo o 25 724 071 tun zboží.
S těmito objemy zaujímá provozní
jednotka Ostrava mezi ostatními vý-

Ostravu připadla většinová část obvodu rušené Provozní jednotky Olomouc. Proces slučování provozních
jednotek a začlenění provozních pracovišť Olomouc, Přerov a Valašské Meziříčí do struktury PJ Ostrava proběhl
zcela bez problémů. „S většinou vedoucích zaměstnanců se dobře známe z dob
tehdejších ČSD a ČD, z éry správ drah
a pozdějších provozních oddílů a i většina provozních zaměstnanců si ještě
pamatuje fungování obdobného modelu
v relativně nedávné minulosti. Nejdůležitějším byl úkol, aby zaměstnanci
měli klid a podmínky pro svou práci
a ten se podle mne podařil naplnit,“
dodává k realizaci tohoto kroku
Ing. Kuřil.
V naší reportáži se dnes budeme věnovat dvěma podřízeným provozním
pracovištím v Ostravě na hlavním nádraží a v Ostravě-Kunčicích. Dvě zdánlivě stejná pracoviště, charakterem své
práce jsou však naprosto odlišná. Podívejme se nejprve do Kunčic. „Do nedávné doby pro nás většinu práce znamenala obsluha vleček zákazníka

Zaplněné kolejiště stanice Ostrava-Kunčice

sostné postavení. „Tyto výkony rozhodně nemáme zadarmo, ale skrývá se
za nimi spousta tvrdé práce," říká ředitel
ostravské provozní jednotky Ing. Pavel
Kuřil a dál představuje „svůj“ obvod:
„Provozní práci řídíme prostřednictvím
sedmi provozních pracovišť, přičemž
sídlo dvou se nachází přímo v Ostravě.
V rámci výše uvedených krajů patříme
mezi významné zaměstnavatele.“
Velikost obvodu je zřejmá z přiložené
mapy. Největších změn doznal obvod
k 1. červnu loňského roku, kdy pod

ArcelorMittal Ostrava. Situace se však
mění a dnes je struktura našich činností
mnohem rozmanitější,“ popisuje situaci
v provozním pracovišti jeho vedoucí
Ing. Jiří Procházka.
ArcelorMittal Ostrava patří k nejvýznamnějším zákazníkům ČD Cargo.
Potvrzením dlouholeté kvalitní spolupráce byl podpis kontraktu na další tři
roky, který mimo jiné přinesl i řadu
nových přeprav. Nezbytnou podmínkou úspěchu ČD Cargo však bude jejich zajištění v mimořádné kvalitě, a to

Vozmistr Jan Havran vysvětluje princip nadstavby, která u kompresní stanice

v Ostravě na levém nádraží umožňuje při provádění úplné zkoušky brzdy vlaku
ovládat brzdič a regulaci tlaku dálkově pomocí SMS zpráv. Identické zařízení
bude ulehčovat vozmistrům práci i v Ostravě-Kunčicích. Vzhledem k tomu, že
jde o nově zaváděný, technicky náročný a v síti zcela nový způsob ovládání, jsou
obě zařízení momentálně ve zkušebním provozu.
jak v případě přeprav uhlí, tak např.
hutních výrobků do Saudské Arábie.
„Vlečka pro vstup surovin do bývalé
Nové huti odbočuje ze železniční stanice
Ostrava-Bartovice. Sem tedy míří
všechny vlaky s železnou rudou, uhlím,
vápencem nebo železným šrotem a dalšími surovinami. Hutní výrobky z AMO
vystupují vlečkou zaústěnou do železniční stanice Ostrava-Kunčice. Lokomotivy ČD Cargo zajíždějí pouze na
předávací kolejiště. Provoz na rozsáhlé
vlečce si vlečkař zajišťuje vlastními lokomotivami.“ Tolik stručný popis
vlečky z úst Ing. Procházky.
V současné době představuje AMO
jen jednoho ze zákazníků provozního
pracoviště a postupně se navyšuje podíl
činností realizovaných pro jiné zákazníky, např. pro operátora METRANS,
který má svůj terminál v Havířově-Suché, HMMC (automobilka Hyundai
v Nošovicích) nebo Biocel Paskov.
Kolejiště v Ostravě-Kunčicích tak nyní
zaplňují dříve méně obvyklé patrové
vozy na přepravu aut nebo plošinové
vozy s kontejnery. Doplňme, že pro
posun v Ostravě-Bartovicích, Havířově
a Ostravě-Kunčicích, kde se denně
v průměru zpracuje 18 příchozích
a 14 výchozích vlaků, slouží celkem

dvě zálohy v podobě lokomotiv řad
111. 742 nebo 731.
„Bohužel, ne vždy se nám podaří zajistit plynulý odvoz zátěže, neboť v danou chvíli nemáme k dispozici dostatečný
počet
lokomotiv
nebo
strojvedoucích. To pak komplikuje situaci v celém ostravském uzlu. Doba, kdy
měly hutě naplánovanou výrobu na půl
roku dopředu, je již dávno pryč a my
musíme umět pružně reagovat na
všechny požadavky zákazníků,“ říká šéf
ostravské provozní jednotky Ing. Pavel
Kuřil, který se s představiteli všech významnějších zákazníků pravidelně setkává a společně vyhodnocují průběh
železničních přeprav. „Záležitostí, která
nás delší dobu trápí, jsou vysoké poplatky za použití vlečkové sítě Vítkovice
Doprava, a.s. Je to značné obchodní
omezení, které pro nás v uplynulém roce
znamenalo ztrátu některých přeprav
z EVRAZu do Německa. Společně se zástupci majitele a s obchodními manažery hledáme oboustranně přijatelné řešení a snad se nám podaří v letošním
roce přepravy znovu navýšit. Vlečku
EVRAZu však i přes určitý pokles výkonů obsluhujeme několikrát denně.“
Těmito slovy Ing. Kuřila se přeneseme do obvodu Provozního pracoviště Ostrava hl. n., neboť obsluha zmiňované vlečky EVRAZu je zajišťována
právě z této stanice, po které nese provozní pracoviště své jméno.
Stanice Ostrava hlavní nádraží patří
k nejvýznamnějším seřaďovacím stanicím na síti SŽDC. Samotný „ranžír“
je rozdělen do několika obvodů,
z nichž nejdůležitější jsou levé a pravé
nádraží. Každé plní svoji specifickou

úlohu. Od 1. července 2012 byly
všechny vlakotvorné práce soustředěny
na kolejiště levého nádraží – odtud
jsou výchozí jak dálkové vlaky přepravující jednotlivé vozové zásilky, tak
vlaky končící svoji jízdu v ostravském
uzlu, jako např. vlaky s železným šrotem do Bartovic nebo vlaky do
EVRAZu. Kolejiště pravého nádraží
slouží k odstavování vozů před nakládkou v ostravském uzlu, před opravou
v dílnách SOKV Ostrava a také jsou
odtud obsluhovány místní vlečky, např.
Borsodchem – MCHZ. Z úst Ing. Tomáše Pilcha, vedoucího provozního
pracoviště Ostrava hl. n., se pak dozvídáme, že: „V lednu jsme zde měli
1 407 odstavených vozů, z toho 629 provozních (čekaček) a 778 neprovozních
vozů (zrušáků, správek, revizí, odročených revizí). Kdyby se z těchto vozů udělal vlak, tak by měl délku 21,5 km. Zajištění provozu mnohdy jen na dvou
kolejích bylo pro dispečery a ostatní zaměstnance v obvodu pravého nádraží
velice stresující.“
Ing. Kuřil jeho slova doplňuje: „Dispečeři z Řízení provozu Česká Třebová
si často myslí, že zde disponujeme neomezenými kapacitami a vůbec si nedovedou představit složitost a náročnost
podmínek, za jakých pak řazení, odstavování nebo další posun s vozy musíme
realizovat. Každému bych doporučil,
aby se do Ostravy přijel podívat.“
Z kolejiště levého nádraží odbočuje
vlečka společnosti Trojek, kde je do železničních vozů nakládán železný šrot.
„Zásilky se šrotem bývaly v minulosti
velmi často napadány zloději, kteří i za
bílého dne vylézali na vagony pod trolejí
a vyhazovali šrot ven. Jejich činnost,
kromě ztrát pro naši společnost, znamenala i ohrožení bezpečnosti zaměstnanců v kolejišti. Teď nám šrot hlídá
bezpečnostní agentura, která je velice
flexibilní a krádeže v této lokalitě klesly
téměř na nulu,“ pochvaluje si spolupráci s bezpečnostní agenturou Securitas Ing. Pilch a dodává: „Do kompetence provozního pracoviště spadá i tzv.
komerční obvod, kde je možná překládka zboží mezi kamionem a železnicí, jsou zde skladovací prostory. Každoročně se zde koná veletrh železniční
techniky Czech Raildays, jehož se ČD
Cargo aktivně účastní.“
Ostravsko stále patří k nejprůmyslovějším regionům České republiky. Prozatím na tom nic nemění ani zprávy
o uzavření vítkovické ocelárny nebo
připravovaném zavírání některých černouhelných dolů, ani čas od času prezentované informace o přesunu hutní
výroby do jiných lokalit, např. do Číny.
„Pokud budeme našim zákazníkům nabízet kvalitní služby, věřím, že zde pro
nás vždy bude práce dost,“ uzavírá naši
malou exkurzi po Ostravsku Ing. Pavel
Kuřil.
Text a foto: Michal Roh

Tabule obsazení kolejí na pracovišti vedoucího směny provozního pracoviště

Ostrava-Kunčice

Cargovák | Březen 2014

O vás - pro vás

5

Změny nejen ve zdravotní způsobilosti: otázky a odpovědi
Dokončení ze str. 3
Zásadním aktem pro aplikaci znění
zákona v naší společnosti bylo vydání
interní normy „PERs-25-B-2012 Zdravotní a psychická způsobilost zaměstnanců“, do které byly nové uvedené legislativní změny zapracovány a která
má účinnost od 1. února 2013. Její návrh bylo nezbytně nutné konzultovat
a dopracovat po odborné stránce i s poskytovatelem PLS – Dopravním zdravotnictvím, a.s., a také se smluvním
partnerem pro oblast psychologických
služeb v ČDC s DVI, a.s.
Základní zodpovědnost mají ředitelé
jednotek organizační struktury (JOS),
kteří plně zodpovídají za to, že příslušní
vedoucí zaměstnanci stanoví kritéria
(zdravotní normy) pro posouzení zdravotní způsobilosti jednotlivých zaměstnanců podle jejich skutečně vykonávané pracovní činnosti, popř. kumulace
činností, a plně zodpovídají za to, že
zaměstnanec je pro výkon všech stanovených pracovních činností zdravotně
způsobilý.
O tom, co obsahuje a přináší legislativní úprava v oblasti zdravotní preventivní péče zaměstnanců, nově PLS, bylo
všeobecně již napsáno mnohé. Cílem
tohoto příspěvku proto není novou
úpravu zákona a návazné vyhlášky
komplexně popsat, ale blíže rozebrat
některé dílčí otázky, které nová legislativní úprava vyvolává.
Musí zaměstnanec před nástupem
do pracovního poměru absolvovat lékařskou prohlídku?
Zaměstnavatel má povinnost zajistit
absolvování vstupních prohlídek nejen
uchazeči o zaměstnání, ale i pro zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (u dohod jedná-li se o práci
v riziku). Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného
vztahu nepodrobí lékařské prohlídce.
Bez doručeného posudku o zdravotní
způsobilosti uchazeče o zaměstnání by
neměl zaměstnavatel předložit k podpisu pracovní smlouvu či dohodu
mimo pracovní poměr.
Může zaměstnanec absolvovat lékařskou prohlídku u svého tzv. obvodního lékaře?
Při zajištění PLS není svobodná volba
lékaře možná. Každý zaměstnanec společnosti ČDC má určeného kmenového
lékaře PLS, u kterého je povinen absolvovat stanovené preventivní lékařské
prohlídky, očkování a další případná
vyšetření. Zdravotní způsobilost může
posoudit a Posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance může vystavit jen
lékař PLS určený pro ČDC, který má
pracovněprávní nebo smluvní vztah
s DZ.
Na žádosti o posudek zdravotní
způsobilosti mám uvedeno datum vykonání preventivní prohlídky. Musím
toto datum dodržet?
Osoba, která neabsolvuje vstupní prohlídku, se posuzuje za zdravotně nezpůsobilou pro výkon práce. To samé
platí, pokud se v určeném termínu zaměstnanec nepodrobí periodické nebo
mimořádné prohlídce. Zaměstnavatel
v takovém případě nesmí zaměstnanci
přidělovat práci.
Pokud by neobnovení platnosti zdravotní způsobilosti zavinil zaměstnavatel
například pozdním vysláním zaměst-

nance na periodickou prohlídku, půjde
o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V ostatních případech, kdy
například zaměstnanec (uchazeč) prohlídku odmítne, se jedná o překážku
v práci na straně zaměstnance, a potom
mu nepřísluší mzda ani její náhrada.
Může se i stát, že zaměstnavateli v souvislosti s touto situací vznikne škoda,
kterou bude po zaměstnanci požadovat.
Zaměstnanci si skutečně již musí uvědomit, že doba, kdy termíny vyslání na
prohlídky bez strachu ignorovali, je
zcela jistě minulostí. Bez absolvování
lékařské prohlídky v řádném termínu
a se závěrem kladného posudku o zdravotní způsobilosti přidělovat práci prostě nejde.
Co když zaměstnanec absolvování
lékařské prohlídky odmítne?
Zaměstnavatel má nově v zákoně výslovně stanovené právo vyslat zaměstnance i na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti
o jeho zdravotní způsobilosti, a zaměstnanec je povinen se takové prohlídce
podrobit. Pokud se zaměstnanec odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo
vyšetření, jejichž provedením je podmíněno vydání lékařského posudku,
tak je povinností lékaře PLS oznámit
tuto skutečnost ihned zaměstnavateli
a v tomto případě nelze posudek
o zdravotní způsobilosti vydat. V takovém případě se na takového zaměstnance pohlíží jako na osobu zdravotně
nezpůsobilou pro činnost, pro kterou
měla být zdravotně posouzena, nebo
jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky,
s ohledem na něž byl posuzován.
K periodické prohlídce je nutné
mít s sebou výpis ze zdravotní dokumentace. Za ten jsem zaplatil
200,- Kč. Dále byla na poliklinice požadována i úhrada v hotovosti ve výši
600,- Kč za dopravně psychologické
vyšetření nezbytné pro žádost o licenci strojvedoucího. Platí vůbec něco
zaměstnavatel?
Podle nové zákonné úpravy platí zaměstnavatel všechny výdaje spojené
s PLS. Poplatek za výpis ze zdravotní
dokumentace proplácí zaměstnancům
naše společnost již od svého vzniku,
tzn. od prosince 2007. Smluvní vztah
s poskytovatelem PLS s Dopravním
zdravotnictvím, a.s., je nastaven tak, že
za žádný úkon by zaměstnanec naší
společnosti přímo v ordinacích nic platit neměl. Jednotlivá pracoviště, která
zajišťují úkony a vyšetření v rámci PLS,
si vše proúčtovávají přímo s naším poskytovatelem, tj. Dopravním zdravotnictvím, a.s. Pokud se i přesto objeví
situace, která je v dotazu uváděna, je
třeba neprodleně informovat při předání posudku o zdravotní způsobilosti
příslušné personální pracoviště oddělení personálního GŘ ČDC a po prověření situace bude zajištěna okamžitá
náprava.
Jak je to s platností posudku zdravotní způsobilosti? V lednu 2014 jsem
obdržel z personálního pracoviště žádost o vystavení posudku s tím, že
mám posudek platný do 17. 4. 2014
a do tohoto data musím i prohlídku
vykonat. Což ale není pravda, protože
původní posudek byl vydán v dubnu
2012 s roční platností do 27. 4. 2013.
Vloni jsem byl na prohlídce 18. 4.
2013 a posudek byl vydán s platností
1 rok. Předpokládám, že i v roce 2014
zůstává platnost posudku do 27. 4.

2014, a nikoliv do 17. 4. 2014. Proč se
mám objednávat tak dopředu a proč
mám platnost současného posudku
zkrácenu o 10 dní?
Problematika platnosti posudků
o zdravotní způsobilosti je v posledním
období značně diskutovanou oblastí
nejen mezi zaměstnanci společnosti,
ale i v odborných kruzích. Na datum
platnosti posudku není k dispozici jednoznačný výklad ani od poskytovatele
PLS, ani od metodiků z oblasti legislativy. S ohledem na skutečnost, že v oblasti dopravy je zdravotní způsobilost
zaměstnanců zásadní podmínkou pro
zajištění bezpečnosti při výkonu jejich
práce, rozhodl ředitel Odboru lidských
zdrojů GŘ ČDC, že bude zadán právní
rozbor této problematiky. Očekáváme
jednoznačné doporučení, závěry, které
budou závazné pro aplikaci platnosti
posudků o zdravotní způsobilosti

v naší společnosti a současně budou
i dokladem právního výkladu pro případné vzniklé spory. Do doručení uvedeného výkladu bude platnost posudků počítána ode dne jeho vystavení
lékařem PLS.
Pro účely posouzení dalšího trvání
zdravotní způsobilosti lze lékařskou
prohlídku (zpravidla periodickou) provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku. Tato doba je stanovena hlavně
z důvodu, aby se stihla všechna potřebná odborná vyšetření, která jsou
nově nastavena, a nenastala tak situace,
kdy aktuální lékařský posudek ztratí
platnost dříve, než bude vydán nový.
V tuto chvíli posuzujeme i zkrácení
doby předkládání žádosti o vystavení
posudku, kterou příslušná personální
pracoviště zaměstnancům předávají.
Po definitivním vyřešení bude opravena příslušná interní norma (IN) ČD
Cargo, o které budou všichni zaměstnanci společnosti řádně informováni.
Na lékařském posudku mám uvedeno, že jsem způsobilý práce s omezením nošení brýlí. Co to pro mě znamená?
Uzavře-li lékař PLS posouzení zdravotní způsobilosti s hodnocením „zdravotně způsobilý jen za podmínek", je
dodržení těchto konkrétních podmínek
předpokladem zařazení posuzovaného
zaměstnance na výkon činnosti, tj. podmínkou zdravotní způsobilosti. Příslušné personální pracoviště je povinno
omezení zdravotní způsobilosti zaměstnance prokazatelně (např. odesláním
informace e-mailem) vedoucímu zaměstnanci neprodleně oznámit. Vedoucí zaměstnanec je povinen kontrolovat dodržování této podmínky. Touto
podmínkou však nesmí být cokoliv, co
by bránilo výkonu příslušné pracovní
činnosti v souladu s jinými předpisy či
IN. Jde např. o zákaz nošení stanoveného druhu OOPP nebo např. nošení

lehké obuvi pro zaměstnance posunu.
V případě stanovení takovéto podmínky lékařem PLS se zaměstnanec považuje za zdravotně nezpůsobilého pro
danou pracovní činnost. Příslušné personální pracoviště je povinno ihned po
doručení posudku zajistit zápis zdravotní způsobilosti zaměstnance do IS
EGJE. Pravidelným přenosem dat je informace o zdravotní způsobilosti předána do docházkové úlohy. Zodpovědný zaměstnanec zodpovídá
skutečně za to, že k výkonu práce bude
zařazen jen zaměstnanec zdravotně
způsobilý.
Příkladem může být závěr posudku
zdravotní způsobilosti v zaměstnání
strojvedoucí – osoba způsobilá s omezením nošení brýlí.
Problematika zdravotní způsobilosti
osob řídících drážní vozidlo (zaměstnání strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě) je řešena Vyhláškou Ministerstva
dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní
dopravy v platném znění. Osoba řídící
drážní vozidlo musí být zdravotně způsobilá ke všem úkonům, které jsou jí
Vyhláškou Ministerstva dopravy
č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah v platném znění, ukládány, včetně svěšování a odvěšování
drážních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. c),
a tudíž je jí vždy stanovena zdravotní
způsobilost dle Příl. č. 1 část A nebo B
vyhlášky č. 101/1995 Sb.
V případě provádění činností jednoduchého posunu je sice zaměstnanci
přiřazena zdravotní způsobilost dle § 2
písm. a) vyhlášky č.101/1995 Sb., ovšem
nemusí být splněna podmínka v Příl.
č. 2, část A., bod 1., písm. b) a B., bod
1., písm. b), při které je stanoveno, že
u osob vykonávajících činnosti spočívající v posunování a spojování drážních vozidel nesmí být dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí, tzn.
že osoba může být způsobilá i s omezením (např. s brýlemi).
Podle čeho se určí u zaměstnance
perioda lékařské prohlídky?
Četnost provádění periodických prohlídek se stanoví podle zařazení práce
do kategorie zdravotních nebo i bezpečnostních rizik. Se zařazením práce
a zaměstnanců do konkrétních kategorií rizik musí být každý zaměstnanec
společnosti prokazatelně seznámen.
Podle kategorie práce první až čtvrté
je četnost od 6 let do 1 roku ve věku do
50 let (od 4 let do 1 roku ve věku nad
50 let). U zaměstnanců vykonávajících
práci nebo činnost, jejichž součástí je
riziko ohrožení zdraví, se provádí periodická prohlídka jednou za 4 roky do
50 let věku a jednou za 2 roky, jde-li
o zaměstnance, který dovršil 50 let
věku. Uvedené periody se nepoužijí,
pokud je jiným právním předpisem stanoveno jinak – v ČDC se jedná pro
provozní zaměstnance o vyhlášku
č.101/1995 Sb., nebo pokud orgán
ochrany veřejného zdraví určí kratší
termín pro provedení periodické prohlídky.
Pracuji jen v kanceláři; týkají se mě
nějak změny legislativy v oblasti zdravotní způsobilosti?
Pokud je zaměstnanec zařazen do kategorie první, prodlouží se u něho termín mezi periodickými prohlídkami
na 6 let ve věku do 50 let a 4 roky nad
50 let věku (místo dosavadních 5 a 3
let). Novinkou je nutnost provést mimořádnou prohlídku po přerušení del-

ším než 6 měsíců – např. dlouhodobá
nemoc. Je-li zaměstnanci stanovena kategorie druhá (vždy při nepřetržitém
pracovním režimu, jinak dle zařazení
osobou pověřenou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), musí
absolvovat mimořádnou prohlídku i po
nemoci delší než 8 týdnů.
Koho se ještě týká změna četnosti
periodických prohlídek?
Není účelem tohoto textu vyjmenovat
detailně dopad všech změn; zmíníme
ještě zaměstnance, kteří byli posuzováni
jako osoby, které vykonávaly „činnosti
ohrožující zdraví spolupracovníků
nebo obyvatel“ – mezi ně patřili jeřábníci, svářeči, vazači apod. Tyto osoby
absolvovaly periodickou prohlídku
každé 3 roky a mimořádnou po nemoci
delší než 4 týdny. Po legislativní úpravě
se změnil termín mezi pravidelnými
prohlídkami na 4 roky ve věku do
50 let a na 2 roky nad 50 let a mimořádnou prohlídku je nutno vykonat po
nemoci delší než 8 týdnů.
Letos v červenci mi bude 50 let;
jaký to má vliv na provedení lékařské
prohlídky?
Dosažení věku 50 let nemá na nutnost
vyslání zaměstnance na lékařskou prohlídku žádný vliv. Na další periodickou
prohlídku bude odeslán až ve vazbě na
ukončení platnosti platného posudku
a teprve platnost nového posudku bude
stanovena až dle nové legislativy na
dobu stanovenou příslušnou zdravotní
způsobilostí s přechodem do období
s kratší platností posudku.
V kolika vyhotoveních lékař vystaví
posudek o zdravotní způsobilosti?
Posuzující lékař PLS vyhotoví tři stejnopisy posudku o zdravotní způsobilosti. Posuzovaného zaměstnance seznámí s jeho obsahem a s možností
podání návrhu na jeho přezkoumání.
Všechny stejnopisy opatřené razítkem
a podpisem lékaře potvrzuje svým podpisem také posuzující zaměstnanec,
který si jeden stejnopis ponechá pro
svou potřebu, jeden stejnopis neprodleně předá na příslušné personální pracoviště. Jeden stejnopis zakládá lékař
PLS do zdravotnické dokumentace posuzovaného zaměstnance.
V případě strojvedoucích, kteří jsou
již držitelem licence strojvedoucího
a kteří absolvují pravidelné lékařské
prohlídky, vyhotoví posuzující lékař
PLS 4 stejnopisy posudku o zdravotní
způsobilosti. Dle ustanovení § 46 písmeno f) zákona o dráhách č. 266/1994,
v platném znění, je lékař, který prohlídku provedl, povinen jeden stejnopis
založit do zdravotnické dokumentace
posuzovaného zaměstnance, jeden stejnopis zaslat přímo na Drážní úřad,
který je v tomto případě správním úřadem, a dva stejnopisy předat posuzujícímu zaměstnanci (držiteli licence),
který má jeden stejnopis pro svou potřebu a jeden stejnopis musí opět neprodleně doručit na příslušné personální pracoviště.
Ve výjimečných případech se doručení posudku na personální pracoviště
zajistí prostřednictvím zodpovědného
zaměstnance JOS, který je určen ředitelem JOS a má uloženu povinnost posudek neprodleně doručit na příslušné
personální pracoviště.
Pokud máte k oblasti PLS další případné otázky, neváhejte se obrátit
přímo na příslušné personální pracoviště.
Připravila: Bc. Věra Drncová
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Jak se přepravuje přes hranice v Českém Těšíně
Český Těšín je po Jablunkovu a Třinci
třetím nejvýchodnějším městem České republiky. Žije zde okolo 25 tisíc
obyvatel. Město leží přímo na českopolské státní hranici, kterou zde tvoří
řeka Olše.
Jeho historie je dosti pohnutá. Vzniklo
v roce 1920 při rozdělení sporného
území Těšínska mezi nově vznikající
Československo a Polsko. Zdánlivě klidnému aktu předcházela bouřlivá jednání
a také krátká, tzv. sedmidenní válka
o Těšínsko, ve které československé jednotky zaútočily na Polskem obsazenou
část Těšínska, aby zde zabránily konání
voleb do polského Sejmu. Na nátlak Dohody (vítězné mocnosti po 1. světové
válce) byl útok zastaven a jednotky podplukovníka Šnejdárka se bohužel musely stáhnout zpět. Nově stanovená demarkační čára pak rozdělila město Těšín
na dvě části. Pod polskou správou zůstala historická část nesoucí nadále pojmenování Cieszyn. Ta byla ještě v nedávné době známá milovníkům

nakupování svými rozsáhlými tržnicemi. Československé republice připadla část ležící na levém břehu řeky
Olše, která obdržela nový název Český
Těšín. V této části se nacházela i významná komunikační křižovatka – stanice Košicko-bohumínské dráhy.
Tato důležitá spojnice slezských hutí
a uhelných dolů se Slovenskem, kde se
nacházela ložiska železné rudy a také
pobočné závody slezských hutí, byla
postavena v letech 1866–1872. Do tehdejšího Těšína přijel první vlak od Bohumína 1. února 1869, pokračování
směrem do Žiliny bylo otevřeno
8. ledna 1871. Železniční křižovatkou
se Těšín stal 1. června 1888, po dokončení dráhy Moravskoslezských měst.
O její výstavbu se postarala neméně
prestižní společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda a nová spojnice měst
Kojetína, Kroměříže, Valašského Meziříčí – Frýdku-Místku, Těšína a Bílska
v Haliči měla velký strategický význam.
Vývoj těšínského železničního uzlu byl
završen 1. září 1914, po dokončení

Lokomotiva řady ET 41 dopravce PKP Cargo s těžkým rudným vlakem čeká 28. lis-

topadu 2010 na souhlas k odjezdu ze stanice Cieszyn Marklowice do Českého Těšína.

místní tratě z Ostravy-Kunčic a Prostřední Suché.
Události z počátku dvacátých let
20. století, spojené s vytyčením nové
státní hranice, výrazně ovlivnily železniční provoz v této oblasti. Z dráhy
Moravskoslezských měst se stala trať
mezinárodní, ukončená v polském souměstí Bielsko-Biała. Problémy působilo
i vedení závěrečného úseku tratě z Prostřední Suché přes nové polské území

Po mostě přes
hraniční řeku Olši
dnes jezdí jen
nákladní vlaky.
(stanice Cieszyn Marklowice) na pravém břehu řeky Olše, které bylo vyřešeno výstavbou přeložky v roce 1931.
Jednou z příčin sporu mezi Polskem
a Československem bylo vedení tratě
Košicko-bohumínské dráhy. Ta nakonec v celé délce připadla ČSR a Polsko
muselo vyřešit spojení Cieszyna s oblastí Horního Slezska. Stalo se tak až
10. listopadu 1934 zprovozněním tratě
Cieszyn – Zebrzydowice.
Popis vývoje železnic na Těšínsku by
vydal na samostatnou publikaci. Takže
dost už historických událostí, podívejme
se raději na současnost mezistátního železničního provozu. Osobní doprava
mezi městy Český Těšín a Cieszyn byla
v roce 2009 zastavena, a tak na hraničním mostě přes Olši duní jen vlaky nákladní. Ve většině případů je v jejich čele
elektrická lokomotiva dopravce PKP
Cargo. S dopravcem ČD Cargo jsou

Pohraniční most o délce 65,2 m se skládá ze tří mostních polí. Státní hranice

probíhá středem koryta řeky, proto je střední mostní pole společným vlastnictvím
SŽDC a PKP PLK.
vlaky vyměňovány v nákladovém obvodu stanice Český Těšín. Jednoznačně
dominuje dovoz představující 85 % přeprav (cca 1,2 mil tun v roce 2013), vývoz
je slabší, jen cca 190 tisíc tun. Denně
přes přechod Český Těšín/Zebrzydowice
přejede cca 2 – 5 párů vlaků. Jejich počet
se odvíjí od objednávek odběratelů, zejména pak nedalekých Třineckých železáren, pro které je určena většina dovozové zátěže – černého uhlí a koksu
(65 %), železné rudy (18 %) a železného
šrotu (5 %). Zajímavé jsou rovněž přepravy dřevní hmoty (11 %) pro příjemce
BIOCEL Paskov. Většina dřeva k nám
touto cestou míří z Běloruska a Polska.
Ve vývozu jsou přepravovány výrobky
Třineckých železáren, včetně např. kolejnic. Podíl ostatních komodit je zanedbatelný.
Možná by ještě bylo na místě malé vysvětlení, proč pohraniční přechodovou
stanicí není Cieszyn, ale až 16 km vzdálené Zebrzydowice. Za hraničním mostem je kolejový triangl, který umožňuje

buďto pokračovat doprava do stanice
Cieszyn 1, nebo doleva do Kaczyc a Zebrzydowic. První z větví využívaly
osobní vlaky, druhá je pak využívána
právě vlaky nákladními. Stanice Zebrzydowice pak disponuje dostatečným
zázemím, které bylo v minulosti důležité
pro odbavení vlaků na státní hranici.
Na závěr ještě jedna malá „kolejová“
zajímavost. Historickou část Těšína spojovala s nádražím Košicko-bohumínské
dráhy tramvajová linka. I tu přetnula
v roce 1919 státní hranice. Na hraničním mostě byly prováděny důsledné pasové a celní kontroly – nejen cestujících,
ale prohlížel se i interiér a podvozek
tramvají. Tyto komplikace nakonec vyvrcholily rozhodnutím o zastavení provozu v roce 1921 a snesením tratě.
Text a foto: Michal Roh
1
Na pokračování tratě ze stanice Cieszyn do
Goleszówa byla veškerá doprava zastavena
v prosinci 2009. Od té doby je Cieszyn koncovou stanicí.

Železniční tratě, kde vládne jen nákladní doprava (18)
Trať Petrovice u Karviné – Karviná město
Druhou slezskou tratí, kterou v našem seriálu navštívíme, je dnes pět
kilometrů dlouhá trať Petrovice
u Karviné – Karviná město. Jedná se
o pozůstatek někdejší tratě Petrovice
v Rakouském Slezsku (Petrowitz
i. Österreichisch-Schlesien, dnes Petrovice u Karviné) – Karviná nádraží
Severní dráhy (Karwin Nordbahnhof, v místech dnešního neveřejného
nádraží Karviná-Doly) o celkové
délce 11,4 km.
Trať vybudovala a provozovala společnost Místní dráhy Petrovice – Karviná (Lokalbahn Petrowitz – Karwin),
která byla plně vlastněna a ovládána Severní drahou císaře Ferdinanda
(KFNB). Koncese pro tuto trať byla udělena 26. července 1896 a již 1. září 1898
na ní byla zahájena pravidelná doprava,
i když zpočátku jen nákladní. Význam
trati spočíval v propojení oblastí Fryštátu (dnes součásti Karviné), Lázní Darkov a Karviné se sítí KFNB a pochopitelně též v propojení tratí KFNB
a Košicko-bohumínské dráhy (KsOd,
KBD). Je totiž třeba si uvědomit, že v té
době neexistovala trať Louky nad Olší
– Dětmarovice; tratě KFNB a KsOd
vedly v oblasti víceméně paralelně a setkávaly se až v Bohumíně.
Po svém vybudování měla místní trať,
výchozí z nádraží KFNB v Petrovicích,
jedno mezilehlé nádraží, Fryštát (Freistadt i. Österreichisch-Schlesien, dnes
Karviná město), a dvě zastávky: Ráj

(Roy) a Lázně Darkov (Bad Darkau).
Ukončena byla v prostoru stanice KsOd
v Karviné (dnešní Karviná-Doly) ve
vlastním nádraží Karwin Nordbahnhof,
později Karviná Petrovické nádraží.
Jeho kolejiště a provozní budovy ležely
na severní straně nádraží KsOd a dnes
již po něm zřejmě nezůstaly žádné památky. Pravděpodobně jedinou významnější umělou stavbou trati byl ocelový most přes řeku Olši u Lázní
Darkov. Po zestátnění mateřské KFNB
k 1. lednu 1906 převzaly i trať této
místní dráhy rakouské Státní dráhy
(kkStB), resp. jejich nově zřízené ředitelství pro tratě Severní dráhy (Nordbahndirektion), které k 1. lednu 1907
převzalo i dopravu.
V jízdním řádu 1914 byla trať označena číslem 136s a byl na ní udržován
obvyklý rozsah provozu, tedy čtyři dvojice smíšených vlaků v parní trakci

denně; pro jejich vedení byly velmi
pravděpodobně využívány lokomotivy
řady IX, po zestátnění u kkStb 197
a u ČSD 310.1. Po první světové válce
a vzniku ČSR a ČSD byl rozsah provozu
mírně navýšen až na šest dvojic smíšených vlaků, což už byl ovšem limit parní
trakce a smíšených vlaků. Ty totiž byly
velmi pomalé a na zdolání celé krátké
tratě potřebovaly 45 až 60 minut. To
pochopitelně již ve dvacátých letech
přestávalo vyhovovat rostoucím nárokům na kvalitu osobní přepravy. ČSD
se proto i zde rozhodly zavést pokrokovou technologii lehkými dvounápravovými motorovými vozy a oddělit
osobní a nákladní dopravu. Motorové
vozy ovládly trať během třicátých let.
Například jízdní řád 1937/1938 udává
již šestnáct dvojic osobních vlaků,
všechny v motorové trakci, které trať
zdolaly v průměru za 23 minut.

Výpravní budova v Karviné-městě je typickou stavbou Severní dráhy císaře

Ferdinanda.

Obsluha nákladiště Karviná-město je prováděna zálohou z Petrovic u Karviné.

Po Mnichovské dohodě v říjnu 1938
zabralo oblast Polsko, po vypuknutí
2. světové války v září 1939 Německo
a provoz na trati převzala DR. Ta trať
označila číslem 149p „Petrowitz (Olsa)
– Freistadt (Olsa) – Karwin“ a mírně
na ní redukovala rozsah osobní dopravy: v roce 1940 na osm dvojic osobních vlaků a v roce 1944 na devět dvojic,
z toho jedna jezdila jen v pracovní den.
Po osvobození a připojení území zpět
k Československu byl provoz obnoven
v mírovém rozsahu, který ale netrval
dlouho. Již v roce 1959 byla trať v úseku
Karviná město – Karviná Petrovické nádraží zrušena, a to z důvodu výstavby
přeložky trati Bohumín – Louky nad
Olší, jejíž trasa se s lokálkou z Petrovic
křížila. Na zachovaném úseku Petrovice
u Karviné – Karviná město byla pravidelná osobní doprava zastavena
26. května 1962.
Již více než padesát let na zbylém
úseku tratě panuje jen pravidelná ná-

kladní doprava, ovšem ve zdejším případě velice intenzivní. V současné době
sem jezdí obsluha až čtyřikrát denně,
a to od pondělí do neděle. Nakládán je
především kovový odpad a vykládány
různé hutní výrobky a polotovary, určené především pro dva místní příjemce
– ArcelorMittal Tubular Products (dříve
firma Jäkl) a Kovona Systems. K přepravám jsou používány především speciální vozy řady Shimms, ale i konvenční vozy plošinové a vysokostěnné.
Určitou kuriozitou zdejších přeprav je,
že kromě dovozů a vývozů z/do vzdálenějších destinací, jako je například
Haniska pri Košiciach nebo německý
Ziltendorf EKO, je nemalý objem zboží
odesílán a dovážen do/z nedalekých ostravských hutí. To jasně dokazuje, že
i v 21. století má železnice, včetně regionálních tratí, význam i pro přepravy
na krátké vzdálenosti.
Martin Boháč
Foto: Michal Roh (2x)
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Ojedinělá přeprava lokomotivy T 211.0569
Přepravy historických lokomotiv na
vlastních kolech, navíc řazených v běžných nákladních vlacích, nebývají častým jevem. Dokonce lze říct, že se
jedná o velkou vzácnost, což má řadu
důvodů.
V první řadě se jedná o to, že takové
lokomotivy jsou buď v provozuschopném stavu, a pak jsou schopné přemísťování vlastní silou, nebo naopak nejsou
schopny jízdy po kolejích ani jako tažené a pak je taková přeprava samozřejmě naopak vyloučena úplně.
Vzácný případ, kdy byly splněny
všechny podmínky a mohlo dojít k přepravě „studené“ lokomotivy běžnými
nákladními vlaky běžnou vlakotvorbou,
se odehrál letos v únoru. Na poměrně
dlouhou pouť z východočeského Meziměstí až do středočeského Slaného se
vydalo „Prasátko“ T 211.0569 (700.569).
Jedná se o nejmenší typ z první poválečné generace motorových lokomotiv
ČKD, vyvíjené od počátku padesátých
let 20. století.
Prototyp lokomotivy řady T 211.0 byl

Výročí tratí na území
České republiky
v roce 2014
Dokončení z minulého čísla
125 roků 1. 9. Prostějov hl. n. – Třebovice v Čechách
Chornice – Velké Opatovice
Kostelec na Hané – Želechovice na Hané
1. 10. Rohatec – Sudoměřice
nad Moravou
21. 11. Tábor – Písek
Putim – Ražice
120 roků 12. 7. Jablonec nad Nisou – Lučany nad Nisou
18. 7. Šakvice – Hustopeče
u Brna
2. 9. Havlíčkův Brod – Humpolec
1. 10. Olbramovice – Sedlčany
11. 10. Lučany nad Nisou – Tanvald
15. 10. Smržovka – Josefův Důl
115 roků 1. 4. Horní Blatná – Potůčky
15. 5. Karlovy Vary horní nádr.
– Nová Role
11. 6. Strakonice – Březnice
Nepomuk – Blatná
Březnice – Rožmitál pod
Třemšínem
9. 7. Rakovník – Čistá – (Mladotice)
15. 7. Brandýs nad Labem –
Neratovice
26. 9. Borohrádek – Heřmanův
Městec
Chrudim – Chrudim
město
8. 10. Zlín střed – Vizovice
16. 10. Prachatice – Volary
6. 11. Volary – Lenora
7. 12. Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou
30. 12. Dolní Lipka – Štíty
110 roků 24. 9. Rakovník – Louny
12. 11. Petrov nad Desnou –
Kouty nad Desnou
15. 11. Mikulášovice dolní nádr.
– Dolní Poustevna
18. 11. Dobronín – Polná
100 roků 1. 8. Senice na Hané – Litovel
předměstí
Litovel předměstí – Mladeč
1. 9. Český Těšín – Albrechtice
u Č. T. – (Prostřední Suchá)
90 roků 3. 11. Prosenice – Dluhonice
50 roků 22. 12. Ostrava-Kunčice – Ostrava-Svinov/Polanka nad
Odrou
30 roků 3. 6. Třebušice – Chomutov
(2. stavba)
Připravil: Pavel Schreier

dokončen již v roce 1955, ale sériová
výroba probíhala až do roku 1962, a to
v libeňském závodě podniku ČKD. Celkem bylo vyrobeno více než 800 těchto
strojů, které pak byly dodávány jak tehdejším ČSD a československým průmyslovým podnikům, tak i pro železnice Sovětského svazu, NDR, Číny,
Rumunska, Albánie a Bulharska. V letech 1977 až 1991 byly některé lokomotivy této řady rekonstruovány na
řadu T 211.1 (701). Hlavním bodem rekonstrukcí bylo dosazení výkonnějšího
spalovacího motoru. Rekonstrukce prováděla lokomotivní depa ČSD, zejména
LD Břeclav, LD Jihlava, LD Zdice a slovenské RD Vrútky.
Lokomotivy byly koncipovány pro
lehkou staniční posunovací službu, posun v lokomotivních depech i pro dopravu na vlečkách průmyslových závodů a skladových areálů. Zejména ve
vlečkovém provozu se plně osvědčila
velice jednoduchá konstrukce lokomotivy. Snadná údržba ve spojení se spolehlivostí a robustností vedla ke značné
oblibě těchto strojů. Osvědčila se zejména mechanická převodovka a chlazení motoru vzduchem, naopak mezi
negativa těchto lokomotiv patřila vysoká hlučnost motoru a nekvalitní topení kabiny strojvedoucího. Daní za
jednoduchost pojezdu – zcela chybí odpružení rámu – je značně omezený
jízdní komfort obsluhy stroje. Lokomo-

tivy řady 701 dnes ještě ojediněle slouží
na posunu, zato lokomotivy původní
řady 700 dnes v ČR již téměř neexistují;
důvodem je jejich stáří a hlavně pozdější
početné rekonstrukce na řadu 701
i komplexní modernizace (řady 797,
798 a 799).
Popisovaná lokomotiva sloužila
dlouhá léta na vlečce podniku VEBA
Broumov-Olivětín. V roce 2002 se stala
jedním z prvních strojů, patřícím tehdy
nově vzniklému občanskému sdružení
Společnost železniční Meziměstí a až
do počátku roku 2014 stála v žst. Meziměstí. Poté byla zakoupena soukromým
sběratelem, který se rozhodl ji přepravit
způsobem uvedeným v úvodu tohoto
článku. Lokomotiva se na svou dlouhou
cestu vydala ve čtvrtek 13. února 2014,

kdy na vlaku Mn 83477 odjela z Meziměstí do Týniště nad Orlicí. Odtud pokračovala vlakem 63430 do Nymburka.
Z Nymburka v pátek 14. února odpoledne dojela vlakem 64500 do Kralup
nad Vltavou, kde přečkala víkend, a po
poledni v pondělí 17. února byla manipulačním vlakem 85462 doručena do
Slaného. Zde byla uložena do bývalé výtopny, kde ji chce nový majitel uvést do
provozuschopného stavu.
Jistou zajímavostí přepravy je, že lokomotiva byla celou dobu doprovázena
svým novým majitelem a jízda všech
uvedených vlaků byla omezena maximální konstrukční rychlostí lokomotivy, tedy pouhými 40 km/h.
Martin Boháč

Lokomotiva řazená v manipulačním vlaku Mn 83477 Meziměstí – Týniště nad

Orlicí 13. 2. 2014

Foto: Vít Novotný

ING připravuje spotřebitelskou soutěž
V rámci smluvního vztahu připravuje pojišťovna ING pro zaměstnance společností České dráhy, a.s.
(ČD), Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, (SŽDC) a ČD
Cargo, a.s., (ČDC) spotřebitelskou
soutěž, která bude pravděpodobně
probíhat v termínu od 15. 4. 2014 do
30. 6. 2014.
Ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci uvedených společností spolupracuje personální oddělení GŘ
ČDC na zprovoznění zákaznického
webového portálu, který bude nejpozději od 15. 4. 2014 zpřístupněn na
adrese www.ingpojistovna.cz/cdcargo.
Uvedené soutěže se bude moci
zúčastnit výhradně jen zaměstnanec
společnosti ČD, SŽDC a ČDC, který
má sjednanou platnou a aktivní pojistnou smlouvu ING Životní pojišťovny,
konkrétně produkt Kapitálové životní
pojištění či Kapitálové důchodové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele.
Soutěžící se zapojí do soutěže
a splní soutěžní podmínky tím způsobem, že:
a) správně zodpoví soutěžní otázku,

b) řádně vyplní a odešle kontaktní
údaje v podobě zaměstnavatel (název
společnosti), jméno, příjmení, číslo
pojistné smlouvy, e-mailová adresa,
telefon a udělí souhlas se zpracováním
osobních údajů pro marketingové
účely společnosti ING Životní pojišťovna (tuto skutečnost potvrdí zaškrtnutím odpovídajícího pole),
c) kontaktní formulář bude umístěn
na zákaznickém portálu společnosti.
Každý řádně zaregistrovaný soutěžící,
obdrží dárek za registraci v podobě
věrnostní karty Sphere card
v tržní hodnotě 1 500 Kč, která bude
distribuována soutěžícím přes příslušná personální pracoviště O10/1
GŘ ČDC.
Hlavní výhru v podobě poukazu na
služby cestovní kanceláře Čedok získají
vždy 3 náhodně vylosovaní soutěžící
z každé společnosti. Tzn., že celkem
bude vylosováno 9 osob, z toho 3 zaměstnanci z ČD, 3 zaměstnanci ze
SŽDC a 3 zaměstnanci z ČD Cargo.
Každý z vylosovaných poukazů bude
dosahovat hodnoty 10 000 Kč. Výherci
hlavní výhry budou kontaktováni provozovatelem soutěže na e-mailové
adrese, kterou uvedli při registraci do

soutěže za účelem dohodnutí způsobu
předání ceny, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od slosování.
O termínu zahájení soutěže a zpřístupnění webového portálu budeme
zaměstnance včas informovat. Pravidla soutěže budou zveřejněna
v prostředí zákaznického webového
portálu a každý zaměstnanec společnosti ČDC obdrží k této akci informační leták.
Pojišťovna ING nás dále informovala,
že od 1. 3. 2014 rozšířila připojištění
0014 – trvalé následky úrazu sjednávané v rámci pojistných smluv. Zaměstnancům, kteří si v minulosti toto
pojištění sjednali, byl výrazně rozšířen
seznam diagnóz a současně bylo zavedeno i ujednání o progresivním plnění.
Rozšíření se týká pojistných událostí,
které se stanou po 1. 3. 2014. Detailní
informace zaměstnanci získají v tzv.
výročních dopisech nebo se mohou informovat u poradce ING v rámci pravidelných servisních dnů. Jejich místa
konání a termíny jsou k dispozici na
příslušných personálních pracovištích
O10/1 GŘ ČDC.v
Bc. Věra Drncová

Ze zahraničí
NĚMECKO
Dráha snižuje odesilateli náklady
Převod dopravy ze silnice na železnici může přinést podnikům
úsporu času a nákladů a ještě zlepšit
ekologickou bilanci. Co činí dráha
pro odesílatele – v tomto smyslu informovali praktici na fóru „Nákladní doprava zboží“, které se konalo koncem ledna v Kolíně
n. R. Pořadatelem byly Spolkový
svaz materiálového hospodářství
a logistiky (BME), jakož i Svaz německých dopravních podniků. Kupříkladu snížení nákladů o 20 eur/t
dosáhl výrobce papíru v dopravě do
Anglie. Dosud se role papíru přepravovaly kamiony. Nyní se přepravují multimodálně se zapojením
železnice – a sice drahou do Cuxhavenu, potom lodí do cílového
místa a zde automobilem ze skladu
podle potřeby příjemce.
Drážní dividendy DB pro infrastrukturu?
Šéf Německé dráhy DB R. Grube
je připraven, aby nejen zisky z infrastrukturní části koncernu po
zdanění a úrocích, nýbrž také dividendy ze sektoru DB Mobility &
Logistics AG (dopravní provoz
a spedice) směřovaly na vázaný finanční oběh dopravce – aby tedy
byly směrovány rovněž ve prospěch
drážní infrastruktury. S návrhem
překvapil 400 hostů parlamentního
večera Německého dopravního fóra
(DFV). Doposud drážní dividendy
mířily převážně do obecného spolkového rozpočtu. Předností návrhu je, že by DB brala méně úvěrů
na kapitálovém trhu a mohla tak
odolávat tlaku na zvyšování ceny za
použití tratí. Nutností by také bylo,
aby mohla disponovat prostředky
i po ukončení roku. Grube: „Je mi
líto, že musím stále znovu odvracet
nařčení, že ze zisků infrastruktury
kupujeme terminály v Číně.“
ČÍNA
DHL: Doprava drahou do Evropy pod kontrolovanou teplotou
Společnost DHL Global Forwarding nabízí nyní v dopravě mezi Čínou a Evropou transporty pod kontrolovanou teplotou po železnici.
Společnost k tomu nasazuje kontejnery s dieselovým agregátem. Teplota se na dálku kontroluje a zaznamenává. Tato technika umožňuje
celoroční mutimodální dopravu citlivých produktů v teplotním rozsahu
od minus 25 až do minus 35 °C.
Venkovní teplota se pohybuje mezi
minus 17 a plus 26 stupni. -CBC-

Přidejte se do drážní rodiny VPN Family
Tisíce kolegů, zaměstnanců Skupiny
ČD a SŽDC společně se svými rodinami, již využívají levné volání a data
od VPN Family. Jako zaměstnanec
SŽDC či Skupiny ČD získáte velmi výhodné mobilní hlasové tarify s názvy
ZAČÍNÁM nebo VOLÁM, v síti Vodafonu a v síti Telefónica O2 můžete
volat s výhodným tarifem pod názvem
VÍM. Jen ti z vás, kteří pracují v drážním prostředí, si mohou také nově vybrat z nabídky neomezených tarifů:
UŽÍVÁM SI od Vodafonu se 3 GB dat

a NEŘEŠÍM s 1,5 GB dat od Telefónica
O2. Do benefitního programu VPN
Family se stačí jen jednoduše zaregistrovat. Registrace na portálu http://family.cdt.cz/ je bezplatná a díky ní si
objednáte nové číslo, zažádáte o převod čísla z dobíjecí karty nebo z paušálu Telefónica O2 či Vodafonu anebo
si převedete svá stávající čísla ve vaší
rodině od jiných operátorů v ČR.
Navíc získáte spoustu dalších výhod
v partnerských e-shopech – levnější
nákupy značkového zboží, jako jsou

mobily, PC a tiskárny, elektronika, domácí spotřebiče, funkční oděvy aj.
Svou nabídku pro zaměstnance SŽDC
a Skupinu ČD pravidelně aktualizují
společnosti SETOS, Hewlett-Packard,
PHILIPS, Odlo, Allianz pojišťovna,
X Energie a další. V nabídce partnerů
VPN Family tak nechybějí ani služby,
které vám uspoří tisíce v rodinném
rozpočtu.
Zapojit se můžete i do pravidelných
soutěží o hodnotné ceny. V březnové
fotosoutěži hrajeme o mobilní telefon

a tablet Samsung, USB modemy a další
ceny, které jsou nejen praktické, ale
jistě vás i potěší. Jak soutěžit a více informací naleznete na portálu http://family.cdt.cz/ nebo na Zákaznické lince
VPN Family na telefonním čísle 972
326 459 (v pracovních dnech od 8:00
do 17:00 hod), kde vám naši pracovníci ochotně poradí a zodpovědí veškeré dotazy. VPN Family jen pro
členy drážní rodiny přináší úspory
v každém rozpočtu.
ČD – T
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Sassnitz – brána na východ
Většina čtenářů si po přečtení nadpisu
bude asi ťukat na čelo. Proč by město
Sassnitz ležící na severu Německa, na
ostrově Rujána, mělo být bránou
právě na východ. Jakkoliv se to zdá
neuvěřitelné, je to tak – tou bránou je
zdejší přístav. Ale pěkně popořádku.
S Rujánou, největším německým ostrovem, má mnoho obyvatel spojené
vzpomínky na letní socialistickou dovolenou. Na plážích sice dodnes zůstaly
typické plážové koše chránící před
silným větrem, ale jinak je Rujána moderním místem, které láká nejen k pasivnímu polehávání na pláži, ale i k po-

přístavu byla stanice Sassnitz úvraťovou.
Vlečkový provoz byl velmi náročný, neboť nejvyšší sklony zde dosahují až
27 ‰. Z přístavu vycházela trajektová
linka do švédského Trelleborgu, využívaná mimo jiné rychlíky z Berlína do
Stockholmu s jízdní dobou okolo 22 hodin. V letech 1933–1936 bylo postaveno
spojení mezi pevninou a ostrovem Rujána skládající se z pěti částí, mimo jiné
i z dvou výše uvedených mostů. Ty byly
bohužel v závěru 2. světové války zničeny, a tak mohla být železniční doprava
obnovena až v roce 1947.
Železniční spojení do Švédska nabývalo stále většího významu. Proto vláda

Letecký pohled na přístav Sassnitz-Mukran s rozsáhlým vlečkovým kolejištěm

obou rozchodů
znávání přírodních a kulturních zajímavostí. Chceme-li se na Rujánu dostat
vlakem, musíme přejet přes 133 m
dlouhý zvedací most, tzv. Ziegelgrabenbrücke, po kterém se trať dostane na
ostrov Dänholm, z něhož pokračuje po
560 m dlouhém mostě Strelasundbrücke na Rujánu.
První železniční trať na ostrově mezi
městy Altefähr a Bergen auf Rügen byla
dána do provozu 1. července 1883. Pro
spojení pevninského Stralsundu a ostrovního Atlefähru sloužil trajekt.
V roce 1891 byla trať z Bergenu prodloužena do Sassnitz. Dvoukilometrová
vlečka do místního přístavu byla dokončena 1. května 1897. Pro vlaky do

tehdejší Německé demokratické republiky rozhodla o výstavbě nového trajektového přístavu v části Mukran,
včetně nové cca tři kilometry dlouhé
železniční tratě, vedoucí z odbočky
Sassnitz-Mukran/Borchtitz do nového
přístavu. Ten byl dokončen v roce 1980
a kromě dosavadního spojení do Dánska a Švédska nabízel i spojení do sovětského přístavu Klaipeda (dnes Litva).
Prostřednictvím trajektu tak došlo ke
spojení normálněrozchodné a širokorozchodné železniční sítě. Pro manipulaci se sovětskými vozy bylo proto v přístavu Mukran postaveno kolejiště
o rozchodu 1 520 mm, dosahující délky
asi 30 km. Na konci osmdesátých let
20. století byla celá trať ze Stralsundu
do Sassnitz elektrifikována střídavým
proudem o napětí 15 kV/16,7 Hz, počátkem devadesátých let pak i modernizována, včetně výměny obou mostů.
V této souvislosti se nelze nezmínit
o zajímavosti, kterou představuje třetí
kolejnice určená k napájení vlaků na
zvedacím mostě Ziegelgrabenbrücke.
V roce 1998 byly i všechny osobní, resp.
automobilové trajekty přesměrovány do
nového přístavu a strmá vlečka do starého přístavu osiřela a zakrátko byla
snesena.
Trajekty společnosti Stena Line dnes
mezi Sassnitz a Trelleborgem přepravují pouze cestující, osobní a nákladní
automobily a železniční nákladní vozy.

řady 347.
Využít je možné několika spojů denně
s dobou plavby okolo čtyř hodin. Provozovatelem trajektu do města Rønne
na odlehlém dánském ostrově Bornholm je společnost BornholmerFærgen.
Její lodě, vypravované na cestu tři- až
desetkrát týdně, však přepravují pouze
osobní a nákladní automobily. Zbývající linky odjíždějící z přístavu Mukran
však mají význam zejména pro nákladní železniční dopravu právě směrem na východ. Jednou až dvakrát
týdně odjíždějí z přístavu Mukran lodě
do Usť Lugy (lodě Petersburg a Kaunas)
a třikrát týdně do litevské Klaipedy
(lodě Kaunas a Vilnius). Provoz na
těchto linkách zajišťuje operátor DFDS.
Tím je myslím plně zdokladována
oprávněnost pojmenování Sassnitz jako
brány na východ.
Společnost Fährhafen Sassnitz GmbH
byla založena v roce 1993 a jejím vlastníkem je z devadesáti procent město
Sassnitz, zbývajících deset procent je
v držení spolkové země MeklenburskoPřední Pomořansko. Provoz na přístavní vlečce zajišťuje dopravce Baltic
Port Rail Mukran GmbH, založený 15.
února 2011. V roce 2012 bylo v přístavu
Sassnitz-Mukran přeloženo 3,48 mil.

Foto: archiv Fährhafen Sassnitz GmbH
tun zboží. Znamenalo to manipulaci
s 31 600 železničními vozy. Areál přístavních překladišť umožňuje překládku
zboží všeho druhu – hutních výrobků,
sypkého zboží, chemických produktů,
kontejnerů i např. obilí nebo také kolejových vozidel. Příkladem úspěšné přepravy může být třeba export vysokorychlostních jednotek Sapsan do Ruska.
Pro zajímavost můžeme doplnit, že
v loňském roce bylo z Ruska přes Mukran do Ostravy dovezeno vlaky ČD
Cargo téměř 50 tisíc tun hutních polotovarů, tzv. bram.
Přeprava zboží do zemí SNS přes trajektový přístav Sassnitz-Mukran se teprve rozvíjí. Je však jisté, že skýtá značný
potenciál. Můžete namítnout, že je zbytečné vozit širokorozchodné železniční
vozy tam a zpět přes moře. To je pravda
jen částečně, neboť velkou výhodou je
možnost nakládky zboží do širokorozchodných vozů ve středoevropském terminálu. To bývá ceněno zejména u přeprav, které vyžadují speciální způsob
ložení, např. u větších technologických
celků. Jednodušší je rovněž odbavení
rovnou na nákladní list SMGS.
Michal Roh

Pozvánka na oslavy výročí
Je tomu téměř 130 let, co se údolím
Bečvy rozezněl první hvizd parní píšťaly a supění parní lokomotivy.
Širokorozchodné vozy různých řad jsou připraveny k vykládce z trajektu.

Trochu jiná dovolená – s motoráčkem
V měsíci březnu již řada lidí začíná
přemýšlet o letní dovolené. Někteří
se snahou zajistit si co nejlevnější zájezdy do přímořských letovisek v co
nejvýhodnějších termínech, jiní zase
mají „cestovatelský absťák“ a plánují,
jaké exotické destinace navštíví nebo
jaké zajímavosti se jim podaří v turistické sezoně zhlédnout. Protože
mezi čtenáři Cargováku je řada že-

Posun v přístavu zajišťují lokomotivy dopravce Baltic Port Rail lokomotivami

lezničních nadšenců a cestovatelů,
bude jistě vlak při plánování dovolené hrát nezanedbatelnou úlohu.
Zajímavou alternativu, jak spojit cestovatelskou vášeň se železnicí, nabízí již
několik let Klub železničních cestovatelů. Jedná se o tzv. Dovolenou s motoráčkem – zážitkový historický vlak,
který vás povozí nejen po vlastech českých, ale zaveze vás i do sousedních

zemí. Z programu si vybere každý.
Účastníci akce navštěvují hrady, zámky,
jeskyně a jiné pamětihodnosti; součástí
týdenního putování je i pěší turistika.
Jak již bylo řečeno, na své si přijdou
i zájemci o železnici, kteří si mohou při
akci projet motorákem některé vlečky
nebo tratě bez osobní dopravy. Program
doplňují různé exkurze.
V letošním roce se na cestu s KŽC
můžete vydat už potřinácté. Akce s názvem „Tour de Slovensko II“ začíná
16. srpna v Praze. Motoráček KŽC Doprava tentokrát zamíří na střední a severozápadní Slovensko a také do Maďarska. Součástí Dovolené s motoráčkem je návštěva dílen ŽOS Zvolen, výlet
na ozubnicovou dráhu Tisovec – Pohronská Polhora nebo projetí 74 km
dlouhé tratě Šahy – Zvolen, která vede
nádhernou krajinou a je již přes deset
let bez osobní dopravy.
Bližší podrobnosti k této netradiční
akci naleznete na: http://www.kzc.cz/
cz/KZC/Dovolena-s-motorackem.

V roce 1884 byla totiž naplněna snaha
místních podnikatelů o výstavbu parostrojní železné dráhy z Hranic na Moravě do Krásna nad Bečvou a o rok později až do Vsetína. Tuto významnou

událost si chtějí připomenout České
dráhy, Valašská společnost historických
kolejových vozidel a město Vsetín oslavou, která se bude konat v sobotu
12. dubna. Oslavy zahájí jízda slavnostního parního vlaku s rychlíkovou lokomotivou 475.101, tzv. Šlechtičnou.
Podrobnosti naleznete na adrese
www.cd.cz/zazitky.

Foto měsíce



Zajímavá fotograﬁe byla pořízena u zastávky Častolovice zastávka v době
provozu motorových vozů řady 810. Do naší redakce ji zaslal náš dopisovatel
Martin Kalousek z Letohradu, byť není s tematikou nákladní dopravy. Snímek
pojmenoval přiléhavě: Obraz a jeho předloha. Zaujal nás do té míry, že jsme se
jej rozhodli zařadit do naší tradiční rubriky.
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