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Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

Vyjádřili jste
svůj názor
Do konce května jste měli, vážení
zaměstnanci, možnost vyjádřit se
k současné i budoucí podobě interního magazínu Cargovák. Do
naší redakční ankety se sice zapojila jen malá část čtenářů, přesto
jsme získali alespoň stručný obrázek o tom, zda vám magazín vyhovuje a jaké máte k němu připomínky.
Jsme rádi, že jste s jeho současnou
podobou většinou spokojeni,
i když je samozřejmě stále co zlepšovat. Rádi byste na jeho stránkách
nacházeli více informací z dění
v provozu a také podrobnější statistiky ze všech oblastí činnosti naší
společnosti. Ve vašich odpovědích
jste se také zaměřili na webové
stránky Cargováku, kde byste uvítali další aktuální informace, které
nejsou uveřejněné v jeho tištěné
podobě. Převážná část čtenářů považuje Cargovák za nedílnou součást interní komunikace, která by
se měla dále zkvalitňovat a rozšiřovat.
Děkujeme všem zaměstnancům,
kteří se do ankety zapojili, za jejich
názory. Samozřejmě můžete své
připomínky posílat i nadále. Abychom zlepšili obsah našeho magazínu podle vašich představ, k tomu
samozřejmě potřebujeme i vaši pomoc zejména formou příspěvků
a fotografií z provozu, které si na
stránkách Cargováku nejčastěji
přejete.
Těšíme se na další spolupráci.
Redakční rada

15. ročník
Czech Raildays
V komerčním obvodu nákladového
nádraží železniční stanice Ostrava hl.
n. se ve dnech 17. – 19. června konal
15. ročník mezinárodního veletrhu
drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční
a městské kolejové dopravy Czech
Raildays 2014.
Veletrhu se i letos účastnilo téměř
150 firem. ČD Cargo se na veletrhu
prezentovalo kompletní nabídkou služeb tradičně v rámci společné expozice
Skupiny České dráhy v hale A1 (stánek
č. 36), kterou letos doplnily ještě společnosti VÚŽ, a.s., a DPOV, a.s. Kromě
společné expozice byl na kolejové ploše
před výstavní halou k dispozici pro
pracovní schůzky a jednání i salónní
vůz SR 004.
K veletrhu patřil i doprovodný program. Ve dnech 17. – 18. června se konala konference na téma „Budování
vysokorychlostního železničního systému v ČR“ a ve středu 18. června se
uskutečnil odborný seminář „Trendy
v oblasti infrastruktury a kolejových
vozidel 2014”. Vzhledem k termínu
uzávěrky červnového magazínu přineseme podrobnější informace v červencovém vydání Cargováku.
-ZŠ-

Tři významné přepravy Armády České republiky se v posledním období uskutečnily po železnici. Společnost ČD Cargo je úspěšně pomohla zajistit. Na snímku vy-

kládka vojenské techniky v polské Ustce. Podrobnější informace čtěte na straně 6.

Foto: Zdeněk Hrdlička

ČD Cargo vykročilo správným směrem
k vyšší efektivitě, ale u cíle ještě nejsme
2013 a prozatím je mírně překračován
téměř ve všech klíčových oblastech. Sílící tlak konkurence u výběrových řízení na přepravy v segmentu ucelených
vlaků však vede k poklesu marží, což
nás nutí být stále efektivnější.

Uplynulý rok 2013 byl ve znamení
restrukturalizace a nepopulárních
úsporných opatření, která se dotkla
všech úseků naší společnosti. Především díky tomu se podařilo ČD
Cargu uhájit pozici mezi pěti největšími nákladními dopravci v EU. Přepravili jsme celkem 70 mil. tun zboží
a přes sílící konkurenci jsme v rámci
ČR dosáhli 78% tržního podílu.

Křížové ﬁnancování
jednotlivých zásilek
přepravami
ucelených vlaků je
dlouhodobě
neudržitelné

Z pohledu českých účetních předpisů
společnost v roce 2013 generovala čistý
zisk ve výši 430 mil. Kč a zisk před zdaněním ve výši 601 mil. Kč. Je zapotřebí
vyvrátit tvrzení, že tento zisk byl vytvořen pouze prodejem majetku. Zisk
z prodeje zbytného majetku společnost
využila k vytvoření nových rezerv
Ing. Petr May

Zisku jsme dosáhli
především díky
realizovaným
úsporným
opatřením a dobré
práci našich
zaměstnanců
a opravných položek k majetku a pohledávkám. Zisku jsme dosáhli především díky realizovaným úsporným
opatřením a dobré práci našich za-

městnanců ve všech oblastech společnosti, za což jim patří velké poděkování
a uznání.
Podařilo se nám stabilizovat cash
flow, posílit likviditu společnosti a postupně optimalizujeme strukturu externího financování.
V dosavadním průběhu roku 2014 se
nám daří plnit cíle, které jsme si předsevzali. Zvýšenou aktivitou obchodu
se z velké části podařilo kompenzovat
ztracené přepravy hnědého a černého
uhlí novými obchodními případy. Plán
na rok 2014 byl z pohledu tržeb a objemu přeprav sestaven spíše konzervativně v porovnání se skutečností roku

Na hospodářský výsledek má velmi
pozitivní vliv snížení provozních nákladů, které meziročně významně
klesly. Je to způsobeno především zvýšením produktivity práce, zavedením
výkonového systému údržby nákladních vozů a optimalizací provozních
činností společnosti.
Proti plánu je prozatím utlumena investiční činnost, především kvůli námitkám uchazečů v rámci nadlimitních výběrových řízení na revizní
opravy nosných řad našich nákladních
vozů realizovaných podle zákona o veřejných zakázkách. ČD Cargo s ohledem na tento zákon vystupuje v pozici
sektorového zadavatele a řídí se jeho
pravidly u nadlimitních tendrů.
Obecně lze konstatovat, že problema-

tika sektorového zadavatele nám dlouhodobě komplikuje údržbu a modernizaci vozového parku a snižuje naši
konkurenceschopnost. Cargo by mělo
získat příležitost pružně reagovat na
aktuální potřeby trhu a investovat do
prostředků pro svůj rozvoj obdobně
jako jeho konkurence.
Dlouhodobě problematickou oblastí
je segment jednotlivých vozových zásilek, jehož hospodaření se sice díky
restrukturalizačním opatřením významně zlepšilo, ale i nadále zůstává
ztrátové. Primárním cílem společnosti
je dosáhnout do roku 2017 vyrovnaného hospodaření tohoto segmentu
a udržet ziskovost přeprav ucelených
vlaků. Křížové financování jednotlivých zásilek přepravami ucelených
vlaků je dlouhodobě neudržitelné. Musíme pokračovat v započaté restrukturalizaci a zvýšit efektivitu „výrobních
kapacit“ a činností tak, abychom těchto
cílů dosáhli. Zahájili jsme proto nové
projekty zaměřené na postupné zvýšení
flexibility pracovní síly, optimalizaci
údržby a správy vozového parku, zajištění optimální kapacity vozového
parku pro pokrytí obchodní potřeby
a také na pokračující transformaci obchodu a další změny v obchodním
úseku společnosti.
Věřím, že společně jsme schopni
těchto cílů dosáhnout a zajistit tak
dlouhodobou prosperitu naší společnosti.
Petr May
finanční ředitel ČD Cargo
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Úspěšný průběh a výsledky externího auditu ISO
Ve dnech 12. – 16. května 2014 proběhl na centrální a výkonné úrovni
jednotek organizační struktury
(JOS) externí audit systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP).
Auditu se účastnilo osm auditorů
z certifikační společnosti SGS Czech
Republic, s.r.o. (národní pobočka společnosti SGS SA). Jednalo se o kombinovaný audit, kdy na vybraných JOS
probíhal současně audit podle norem
ISO 9001, ISO 14001 a standardu
OHSAS 18001.
Závěrečné vyhodnocení průběhu auditu a prezentace výsledků proběhly
v poslední den auditu na LH v Praze
za účasti vedoucích zaměstnanců společnosti. Na základě auditních zjištění
konstatoval tým externích auditorů, že:
1. společnost ČD Cargo, a.s., plní
požadavky týkající se zajištění
manažerských systémů ISO podle
výše uvedených norem;
2. integrovaný systém řízení je
dobře zaveden a je funkční;
3. společnost ČD Cargo, a.s., prokázala proces neustálého zlepšování.
Během závěrečného jednání bylo vedení společnosti informováno, že naše
společnost je doporučena k pokračo-

vání registrace dle ISO 9001, ISO
14001 a OHSAS 18001 u centrály SGS
– Societé Générale de Surveillance SA
v Ženevě podle podmínek této nadnárodní společnosti.
V průběhu auditu nebyla identifikována žádná neshoda, v rámci prověřovaných
oblastí,
procesů,
činností a funkcí byly auditním
týmem zjištěny silné stránky i příležitosti ke zlepšení. Méně závažná
zjištění byla v kategoriích pozorování
(celkem 6) a doporučení (celkem 15).
Jedná se o souhrnné údaje za celou
společnost ČD Cargo, a.s. U pozorování platí, že společnost je povinna se
zabývat zjištěnými pozorováními
a doporučuje se jí přijmout nápravná
opatření k jejich eliminaci. Pokud by
byla tato pozorování opět identifikována při dalším auditu, potom budou
přehodnocena jako neshody. V případě doporučení je společnost rovněž
povinna se udělenými doporučeními
zabývat, ale je na jejím rozhodnutí,
zda přijme nápravná nebo preventivní opatření k jejich eliminaci.
V rámci dalšího auditu mohou být
zjištění v této kategorii, pokud budou
opět identifikována, přehodnocena
maximálně jako malé neshody.
V průběhu roku 2014 dojde k tzv. vypořádání auditních zjištění, tzn.
k adekvátní reakci na dílčí nedostatky

a zajištění jejich odstranění (s ohledem na disponibilní materiální, finanční a lidské zdroje). Stejně jako
v předcházejícím roce proběhne odstranění příčin auditních zjištění formou úkolů uložených ředitelům
JOS představenstvem společnosti.
Předmětem externího auditu ISO
(OHSAS) v roce 2015 bude jako každoročně ověření, zda byla uplatněna
opatření k nápravě k již dříve vystaveným zjištěním a zda jsou tato opatření
efektivní.
Mezi zjištěné silné stránky naší společnosti patří např.:
- velmi efektivní IS PRIS pro řízení
železniční dopravy;
- umístění žen do vedoucích pozic;
- analýza a reporting v oblasti BOZP
(pracovní úrazy);
- vysoká odborná způsobilost v oblasti
řízení manažerských systémů ISO;
- spolupráce ČD Cargo, a.s., ČD, a.s.,
a SŽDC, s.o., v rámci restrukturalizace firem a propouštění zaměstnanců;
- zavedení nástroje RTM do řízení
projektů;

- vysoká úroveň činnosti a připravenosti Odboru podpory prodeje (O7);
- úroveň zpráv z interních auditů ISO
(OHSAS) včetně fotodokumentace
s vyznačením dobré/špatné praxe
a zjištěných závad;
- dokumentace pro svařování;
- záznamy o plnění odborných kvalifikačních požadavků zaměstnanců;
- ekologicky šetrný způsob čištění
součástek pomocí biologických zařízení (mycích stolů);
- identifikace materiálu ve skladech
atd. atd.
Certifikáty ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001 jsou využívány nejen
v rámci výběrových řízení týkajících se
přeprav vozových zásilek, ale i při běžném výkonu obchodní činnosti, kdy je
vlastnictví certifikátu prostředkem ke
zlepšení image společnosti.
Poděkování patří všem zaměstnancům ČD Cargo, a.s., kteří se podíleli na
úspěšném průběhu letošního externího auditu.
Roman Kunz

Vyšlo 37. číslo
sborníku VTS
„Současný stav rozvoje IS ÚDIV“ má
název příspěvek autorů Ing. Ivana
Horeckého, Ing. Pavla Kříže
a Ing. Viktora Patrase, Ph.D., který
je zařazen v nedávném vydání internetového Vědeckotechnického sborníku Českých drah.
Již 37. číslo je zveřejněno na webových stránkách www.cd.cz v sekci
O nás – Tiskové centrum – Magazíny
a periodika. K dalším zajímavým článkům patří „Diagnostika jedoucích železničních vozidel (autoři Ing. Ladislav
Kovář, Ing. Mgr. David Krásenský,
Ing. Vlastimil Polach, Ph.D.,
a Ing. Zdeněk Zouhar), Projekt RAILISA UIC (doc. Dr. Ing. Roman
Štěrba) nebo „Smlouva zasilatelská“
(prof. JUDr. Karel Marek, CSc.).
Internetový sborník je určen pro odbornou diskusi všem, kteří mohou pomoci řešit praktické problémy železniční dopravy. Sborník vychází dvakrát
ročně a vysokou úroveň dokazuje jeho
zařazení na prestižní Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Radou pro výzkum, vývoj a inovace
Úřadu vlády ČR.
-JM-

Žateckou trať do Plzně oživily odklony

Předmět (obor) certiﬁkace ISO
a OHSAS na ČD Cargo, a.s.
Předmět (obor) certifikace ISO a OHSAS na ČD Cargo, a.s.
Předmět certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008:
Obchodní činnost v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy.
Realizace služeb v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy.
Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce.
Údržba a opravy železničních kolejových vozidel a jejich dílů.
Nájem a pronájem kolejových vozidel.
Předmět certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2005:
Údržba a opravy železničních kolejových vozidel a jejich dílů.
Řízení manažerských systémů ISO – organizační změna
Řízení manažerských systémů ISO v rámci celé společnosti zajišťuje od
1. května 2014 Odbor bezpečnosti a interního auditu (O30). Činnost je zařazena přímo v útvaru ředitele O30. Představitelem vedení ČD Cargo, a.s.,
pro kvalitu a environment byl na základě příslušného usnesení Představenstva
ČD Cargo, a.s., ustanoven člen představenstva a provozní ředitel Ing. Zdeněk
Meidl, pro systém managementu BOZP pak ředitel Odboru lidských zdrojů
Ing. Mojmír Bakalář.

Tři otázky pro…

Ing. Josefa Knězů
z Odboru obchodu

Ve všech komoditách, kterým se
věnujete (dřevo, papír, stavebniny),
jsou přeplněné plány tržeb. Jak se
vám toho podařilo dosáhnout?
Mezi hlavní příčiny takového úspěchu patří vysoké pracovní nasazení,
obětavost, časová i profesionální flexibilita všech zúčastněných obchodních manažerů a provozních pracovníků, bez kterých by se tyto obchody
neuskutečnily. Jsou nutnou, nikoli
dostačující podmínkou pro udržení
plynulých přeprav, proto bych z tohoto místa rád poděkoval všem
zúčastněným kolegům za skvělý přístup k práci. Dalším částečným důvodem je teplá zima, která umožnila
lesnickým firmám prakticky nepřerušenou těžbu dřeva, stavebním firmám pak výrazné omezení zimního
sedla. Mírná zima však s ohledem
na nižší výkon tepláren naopak vý-

Stavební činnost spojená s nepřetržitými výlukami se odehrála na trati třetího tranzitního koridoru v úseku Dolní

Žandov – Lipová u Chebu a na trati tzv. Podkrušnohorské magistrály v úseku Tršnice – Kynšperk nad Ohří. Výluky se
na necelé dva měsíce, od 4. dubna do 31. května 2014, staly důvodem k zavedení odklonových nákladních vlaků z Chomutova do Plzně a opačně po trati přes Žatec, kde pravidelně jezdí v úseku Žatec – Plzeň jen manipulační vlaky.
Vzhledem ke sklonovým poměrům bylo nutno na těžší vlaky nasadit dvojice lokomotiv řady 753.7 jako vlakové i postrkové. Na ostatní vlaky stačila dvojice lokomotiv řady 750 nebo 742, která byla v případě potřeby doplněna ještě
postrkovou lokomotivou řady 742.
Foto: Martin Kalousek

razně omezila přepravu vápenců
k odsíření.
Jaký je výhled do budoucna?
Přibližně před měsícem došlo na Slovensku ke kalamitě s výnosem cca
1 mil. kubických metrů dřeva. Přestože
vedeme intenzivní jednání o dodeji
části tohoto dřeva do Česka, lze předpokládat, že významná část exportovaná ze Slovenska do Rakouska nahradí vývozy, které by byly realizovány
od ČD Cargo. Podobně dojde k omezení tranzitu dřeva z Polska do Rakouska. Silná těžba dřeva na začátku letošního roku proběhla na úkor
pozdější těžby a řada dřevozpracujících firem hlásí vysoké předzásobení
a omezování svých dodávek. Tyto důvody vybízí spíše ke zdrženlivosti než
k optimismu. Trend přepravy stavebnin, kam spadají i přepravy nerostných

surovin, vápence, cementu a strusky,
pak bude záviset spolu s novými spotovými obchody nejenom na nárůstu
stavební výroby, ale především na podílu přepravního koláče mezi ČD
Cargo a konkurencí, jaký se nám podaří zabezpečit.
Jako vedoucí komodity stavebniny
byste nám mohl přiblížit současnou
modernizaci dálnice D1, která má
jistě dopad i na železniční nákladní
dopravu. Hraje ČD Cargo v tomto
případě velkou roli?
Jako běžný občan tohoto státu modernizaci dálnice D1 rozhodně vítám.
S ohledem na její urgentní potřebu
opravy a její žalostný stav se železnice
dostala do výhodné pozice. Společně
s kolegy obchodníky jsme pak modernizaci dálnice D1 přivítali jako
možnost zúčastnit se při přepravách

pro zabezpečení jejích oprav. Pokusili
jsme se nabídnout služby při všech
etapách opravy dálnice. Podíleli jsme
se na přepravě odvozu starého drceného povrchu a návozu stavebních
dílů. A v samotném konci jsme uspěli
při návozu cementu od dodavatele
Českomoravský cement, a.s. Přepravy
byly zahájeny ve druhém květnovém
týdnu z železniční stanice Jihlava
město a železniční stanice Zruč nad
Sázavou. Předpokládaný objem přeprav se pohybuje v řádech desítek tisíc tun. ČD Cargo v minulém roce
zajišťovalo pro Českomoravský cement, a.s., mimo jiné také přepravu
cementu na dostavbu plochy pražského letiště. Proto věřím, že naše
spolupráce bude v rostoucí míře pokračovat i v příštích letech.
Připravila: Michala Bílková
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Chráníme majetek společnosti a zákazníků

Zvláštní vlak
z Prahy do Plzně

ČD Cargo spolupráci s Odborem podpory prodeje.
Nezbytná je rovněž úzká spolupráce
s Policií ČR. V letošním roce se mimo
jiné díky spolupráci ČD Cargo a Policie
ČR podařilo odhalit gang, který vykrádal osobní vozidla převážená na železničních nákladních vozech. V této souvislosti bylo obviněno pět osob, které
v oblasti středních Čech kradly drahá
litá kola z vozidel značky Audi, Volkswagen a Škoda převážených na nákladních železničních vozech. Společně
s policií se zaměřujeme i na další lokality, kde ke krádežím dochází.

U příležitosti Dne otevřených dveří
byl v sobotu 7. června výrobním závodem Škoda Transportation v Plzni
vypraven zvláštní vlak z Prahy do
Plzně, přímo až do areálu závodu
(a zpět). Byl tažen parní lokomotivou
475.111 plzeňského Iron Monument
Clubu.

Chránit svůj majetek a majetek zákazníků patří k dlouhodobým úkolům společnosti ČD Cargo. O aktuálních problémech v této oblasti jsme
si povídali s Ing. Davidem Höferem,
ředitelem Odboru bezpečnosti a interního auditu.

Co děláte pro ochranu majetku
společnosti a majetku našich zákazníků?
Činností, které s ochranou majetku
souvisejí, je samozřejmě mnoho, proto
bych jmenoval zejména ty, které se jeví
jako nejviditelnější. Mezi hlavní patří
probíhající instalace kamerových systémů v provozních jednotkách, ve
střediscích oprav kolejových vozidel
a na seřaďovacích nádražích. Kame-

rové systémy nám pomáhají dokumentovat nepoctivé skutky a usvědčovat
jejich pachatele.
Zaměstnanci ČD Cargo si určitě také
všimli, že v objektech ČD Cargo a na
ranžírech působí pracovníci soukromých bezpečnostních agentur, kteří
střeží jak majetek ČD Cargo, tak majetek našich zákazníků. Jejich úkolem je
zejména odradit potenciální pachatele
od páchání trestné činnosti, a pokud
k takové činnosti dojde, strážní agentura pachatele zajistí a předá jej policii.
Nejčastějším problémem, se kterým
ČD Cargo bojuje, jsou krádeže.
Jaké typy krádeží se na železnici
vyskytují nejvíce?
Dlouhodobě se potýkáme s krádežemi nafty, částí kolejových vozidel,
vykrádáním kontejnerů a dalšího přepravovaného zboží, například osobních vozidel. Zejména fakt, že je napadán majetek našich zákazníků,
nepřispívá k dobré pověsti nákladní
železniční přepravy, a s tím je třeba
bojovat. Na srdci nám leží i bezpečnost
a jistota našich zaměstnanců. Bezpečnostní agentury řeší týdně několik incidentů, během nichž je ohrožen majetek ČD Cargo či majetek našich
zákazníků.
Jaká další opatření proti krádežím
mohou působit preventivně?
K omezení trestné činnosti přispívá

i zlepšování procesů v provozním
úseku. Jako příklad lze uvést zkvalitnění hospodaření s železničními vozy,
hledání vhodnějších oběhů hnacích
vozidel bez přepřahů vlaků a využívání
vhodnější deponie mimo místa častého
napadení trestnou činností.

Naši zaměstnanci
netolerují ve svém
pracovním okolí
krádeže ani
poškozování
majetku ČD Cargo
Významnou skutečností z hlediska
prevence jsou etické a morální hodnoty každého našeho zaměstnance.
Zaměstnanci ČD Cargo netolerují ve
svém pracovním okolí krádeže ani poškozování majetku ČD Cargo, není jim
lhostejný osud firmy, která jim dává
práci.
Spolupracujete v této oblasti s někým dalším?
Úzká spolupráce je nezbytná se
všemi útvary ČD Cargo. Jako příklad
mohu uvést probíhající spolupráci
se středisky oprav kolejových vozidel a v rámci generálního ředitelství

Jak byste na závěr danou problematiku zhodnotil?
Rád bych zmínil, že realizací našich
opatření došlo k rapidnímu snížení
trestné činnosti vůči majetku ČD Cargo
a majetku našich zákazníků. Další významnou přidanou hodnotu spatřuji
v tom, že se podstatně zvýšila bezpečnost provozních zaměstnanců ČD
Cargo, kteří vykonávají své pracovní povinnosti zejména v nočních hodinách.
Odbor bezpečnosti a interního auditu
vykonává činnosti související s ochranou majetku s vědomím, že ČD Cargo
je povinno postupovat při správě majetku s péčí řádného hospodáře tak,
aby na něm nevznikla škoda jeho úbytkem či znehodnocením.

Lokomotiva se tak symbolicky podívala do míst, ve kterých byla v roce 1947
vyrobena. Návštěvníci akce měli jedinečnou možnost vidět nejen prostředí
výrobního areálu, ale také nahlédnout
do výrobních hal a prohlédnout si řadu
produktů z výrobního programu pro
tuzemsko i zahraničí. Zpřístupněny byly
také nové haly Plzeňských městských
dopravních podniků.

Michala Bílková

Jana Běhounková

Vývoj informačních systémů ČD Cargo pokračuje (5)
Cíl: optimalizace práce ve stanicích
V rámci projektového programu
„Upgrade informačních systémů ČD
Cargo, a.s., ve vazbě na TSI-TAF“
probíhá i další rozvoj Provozního informačního systému (dále jen
„PRIS“). Vývoj první etapy tohoto
systému probíhal od března 2012 do
září 2013, přičemž v únoru 2013 byla
nasazena verze, která zásadním způ-

sobem rozšířila komunikaci PRIS
s ostatními informačními systémy.
Jednalo se zejména o rozšíření komunikace s modulem Operativní
řízení Dispečerského informačního
systému (DISC OŘ), dále byly provedeny integrace na Centrální vlečkovou
agendu (CVA), Technickou službu vozovou (TSV), Centrální nákladní po-

Ukázka nového grafického rozhraní dotazů PRIS

kladnu (CNP), Provozní databázi
vozů (PDV) a došlo také k úpravě komunikace se zařízením PDA pomocí
aplikace MoDaK (Mobilní data kolejiště).
Již v průběhu vývoje první etapy systému PRIS byla podána a schválena
nová žádost ČD Cargo na kofinancování vybraných informačních systémů

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“.

z EU fondů, čímž byl ze strany vrcholového vedení naší společnosti proveden významný krok k dalšímu rozvoji
PRIS. V březnu 2014 pak byla podepsána smlouva s ČD-IS na pokračování vývoje tohoto systému.
V rámci druhé etapy rozvoje systému
PRIS, která probíhá v letošním roce,
bude mimo jiné řešeno předávání informací o složení vlaku směrem
k SŽDC u vlaků, které přijíždějí ze zahraničí, včetně hlášení složení vlaků
pro ostatní dopravce. Dále pak dojde
k přizpůsobení modulu pro načítání
základních kmenových dat o plánovaných činnostech ve stanicích včetně
evidence přidělených činností na vlacích a ve stanicích. V neposlední řadě
dojde i k využívání informací o prognóze jízd vlaků z DISC – modul Prognózy a k rozšíření struktury dat o pohybech vozů v zahraničí dle
připravenosti ostatních dopravců.
Bude rovněž upravena logika revizních
oprav ve vazbě na kilometrické proběhy vozů. Uživatelé se mohou těšit na
vizuální indikaci chybějících údajů
o voze (např. chybějící prohlídka, nepřiřazená zásilka, atd.). PRIS také nahradí některé funkcionality Centrálního evidenčního vozového systému

(CEVIS), jehož vypnutí je plánováno
v průběhu příštího roku.
Systém PRIS bude nově postaven na
třech základních pohledech, kterými
jsou:
l pohled STANICE a v rámci něho
pohled na vlaky, vozy a další objekty
(analogie „D0550 – Situace ve stanici“);
l pohled na konkrétní VLAK (rozšíření „D0110 – Plán vlaku“);
l pohled na konkrétní VŮZ (kombinace „D0430 – Údaje o voze“
a „D0440 – Aktuální stav vozu“).
V rámci jedné stanice tak bude
možné zobrazit více oken s konkrétními vlaky a v rámci jednoho dotazu
budou přístupné informace, resp. detaily, které bylo v současné době nutné
získat jen kombinací několika dotazů.
Bude umožněno současné zobrazení
informací a dotazů v různých oknech
(nebo záložkách) jednoho prohlížeče.
Zjednodušeně řečeno, cílem této
etapy je optimalizace práce ve stanicích, kde probíhají práce s vozem (rozpad zátěže, vlakotvorný posun a řazení) a hlavně zvýšení uživatelského
komfortu při obsluze PRIS (v podobě
nového grafického rozhraní dotazů).
Tým Upgrade IS
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Na redakční návštěvě: SOKV České Budějovice a Ústí n. L.
Když si přečtete titulek tohoto
článku, řeknete si, že se budeme zabývat tím, jak se opravují kolejová
vozidla, co všechno je nutné k zajištění těch nejnutnějších činností souvisejících s opravami. V dnešním díle
našeho seriálu reportáží z pracovišť
ČD Cargo tak tomu ale určitě nebude. Posuďte sami.
Zaměstnanci se zapojili
do netradičních činností
Na přelomu dubna a května se několik
zaměstnanců Střediska oprav kolejových
vozidel (SOKV) v Českých Budějovicích
a Ústí nad Labem podílelo na vzniku nového e-learningového kurzu pro strojvedoucí. Mnozí z nich si užili pro ně netradiční aktivity a často byli sami překvapeni,
co všechno se za vytvořením takového
nástroje pro vzdělávání skrývá.
Přípravy, přípravy
a zase ty přípravy
Než kameraman s celým štábem
stiskne spoušť, uběhne několik týdnů

naplněných přípravami, které souvisejí
nejen s tvorbou odborných podkladů,
podle nichž se dané materiály budou
zpracovávat, ale také s organizací celého natáčení. Vše je totiž ovlivněno
skutečností, že kompletní zpracování
včetně organizace je plně pod taktovkou zaměstnanců ČD Cargo. V průběhu dubna až května tak zaměstnanci
Odboru údržby a oprav kolejových vozidel ve spolupráci se zaměstnanci pracovišť SOKV České Budějovice
a SOKV Ústí nad Labem připravili
kompletní plán k zajištění toho nejdůležitějšího, tedy samotných lokomotiv. „Pro nás bylo především nutné obstarat pro natáčení plně funkční
lokomotivy, ale zároveň nijak nenarušovat jejich vytíženost v běžném provozu. Zkombinovali jsme tedy dvě věci
najednou. Pro účely natáčení byly vyčleněny ty lokomotivy, u kterých se počítalo s plánovanými opravami, abychom se tak drželi alespoň z části
stanoveného plánu,“ shodli se Jan Kořínek a Milan Hodinec z českobudě-

Záběr z natáčení spojení do dvojčlenného řízení lokomotiv 753.7 v SOKV Ústí

nad Labem

jovického střediska oprav a ústecké
provozní jednotky.
Když už tedy byly zajištěny organizační záležitosti, mohl realizační tým
zahájit vlastní práce. Kromě odborných metodiků, kteří měli na starost
přípravu tzv. scénářů, bylo nutné také
zajistit zkušené strojvedoucí, kteří byli
u vývoje buď lokomotivy 363.5, nebo
753.7. Jejich znalosti velmi pomohly
při vlastním pořizování foto- a videodokumentace. „Spolupráce pánů Poláška a Poleny z PJ Ústí nad Labem, pana
Vebra z PJ Praha a pana Faista z PJ
Česká Třebová byla k nezaplacení,“ potvrdili zaměstnanci Odboru údržby
a oprav kolejových vozidel Milan Neumann a Petr Říha. Jejich zkušenosti
pomohly při dolaďování případových
studií, zdůrazňování podstatných
funkcí a součástí lokomotiv, na které
by se v kurzu nemělo zapomenout.
Celý štáb tak na konci dubna v Českých Budějovicích a na počátku
května v Ústí nad Labem mohl díky
optimální přípravě začít pracovat na
pořízení foto- a videodokumentace,
která následně poslouží jako podklad
pro tvorbu interaktivního e-learningového kurzu.
Bez operativy a podpory
zaměstnanců by to nešlo
Při vlastním natáčení pomáhali jednotliví zaměstnanci SOKV, kteří byli
realizačnímu týmu kdykoliv k dispozici. Důležité bylo vždy zajistit vhodné
prostory pro natáčení tak, aby lokomotivy byly přístupné, na dobrém
světle a také aby s nimi bylo možné
manipulovat ve chvílích, kdy bylo
nutné vytvořit případové studie související s jízdou lokomotiv. V některých
momentech bylo dokonce nutné sklou-

Dvojice lokomotiv 363.5 je právě vytlačována z poolu po revizních opravách.

Následně tyto lokomotivy posloužily jako kompars pro natáčení případových
studií dvojčlenného řízení (SOKV České Budějovice).
bit práci techniků, kteří na lokomotivě
pracovali, paralelně s prací štábu. Skutečně bylo zajímavé sledovat, jak technici z jedné strany ještě dolaďují poslední detaily, zatímco na straně druhé
už bylo natáčení v plném proudu.
Právě ochota techniků byla opravdu
velkou podporou. Díky nim bylo
možné pořídit také dokumentaci pro
případové studie, jež za normálních
okolností v běžném provozu nenastanou. Při natáčení tak při vzájemné
spolupráci byly vyvolávány mimořádné situace, které se stanou součástí interaktivního e-learningového
kurzu.
Výsledek dá na sebe
ještě chvíli čekat
I když vlastní pořizování foto- a videodokumentace trvalo jen několik

Jak se přepravuje přes hranice v České Kubici
Již poměrně dlouho jsme v našem seriálu nezavítali na česko-německou
hranici. Důvod je vcelku nasnadě.
Oproti hranici s Polskem nebo Rakouskem se zde v podstatě nacházejí
jen tři hraniční přechody využívané
pravidelně pro nákladní dopravu.
Dnes se podíváme na ten nejjižnější,
který se nachází nedaleko Domažlic.
Je položen na trati bývalé České západní dráhy (BWB), která od roku
1862 spojuje Prahu s Plzní, Domažlicemi a Furthem im Wald. Historie
snah o spojení metropole s Plzní a Bavorskem je však mnohem starší a sahá
až do třicátých let 19. století, kdy se
uvažovalo o prodloužení tratě Pražsko-lánské koněspřežky z Lán, resp. od
hájovny Píně přes křivoklátské lesy
a Liblín do Plzně. Nutnost spojení
Prahy s Plzní a Bavorskem vyplývala
i ze státní rakousko-bavorské smlouvy
podepsané roku 1865. Iniciativy se pak
ujímá konsorcium podnikatelů – Adalbert Lanna, bratři Kleinové a další.
Bratři Kleinové později také celou
stavbu dokončili jako jediní akcionáři
České západní dráhy. První vlaky
z Furthu na provizorní nádraží v plzeňských Skvrňanech dorazily 15. října
1861, o rok později dosáhla trať BWB
pražského Smíchova.
Přeshraniční provoz mezi Domažlicemi a Furthem im Wald byl ve srovnání s ostatními přechody vždy slabší.
Převažovala přeprava hromadných
substrátů, zvláště pak hnědého uhlí do
elektrárny ve Schwandorfu (provoz

ukončen 2002). V devadesátých letech
20. století pohraniční trať mezi Domažlicemi a Českou Kubicí ožila intenzivními přepravami cementu. Ten
byl v České Kubici překládán na nákladní automobily firmy Muška, kterými byl odvážen k cílovým spotřebitelům v Německu.
Za rok 2013 bylo přes Českou Kubici
přepraveno ven z České republiky té-

vozů s papírovými katalogy z PlzněKoterova do Švýcarska. Opačnému
směru dominoval návrat prázdných
soukromých vozů, kterých v loňském
roce bylo více než osm tisíc. Zanedbatelné nebyly ani přepravy chemických
produktů, zejména nafty z rafinérie
v Ingolstadtu. Celkem se v uplynulém
roce jednalo o cca 280 tis. tun zboží.
Značná část výše uvedených objemů

po dohodě s dopravcem DB Schenker
Rail, který již dlouhá léta usiloval
o útlum provozu na tomto přechodu.
Důvodem je jednoznačná preference
přechodu Děčín – Bad Schandau a případné využívání přechodu Cheb –
Schirnding. O tom, že tato strategie
není úplně dobrá, jsme se mohli přesvědčit již několikrát, např. v době povodní, kdy děčínská trať byla nesjízdná.
Bohužel v únoru letošního roku ztratilo ČD Cargo v konkurenčním boji
s dopravcem AWT přepravy černého
uhlí do Mnichova, což má značný dopad na provoz právě na přechodu do
Furthu im Wald. Dnes se zde ve větší
míře setkáme jen s ucelenými vlaky
automobilů, v menším počtu pak
s vlaky s betonovými prefabrikáty nebo
naftou. Přechod bývá využíván i pro
vojenské přepravy. Zajímavostí je vedení jednoho vlaku s automobily

dní, zpracování do interaktivního e-learningového kurzu zabere ještě pořádnou porci času. Sestříhat videa, nahrát
komentář a v neposlední řadě vytvořit
3D modely pro obě lokomotivy je
práce, která se počítá spíše na týdny.
Zaměstnanci si tak na hotový výsledek
budou muset počkat až do podzimu
letošního roku.
S odstupem času lze na celém projektu hodnotit velmi pozitivně především ochotu spolupráce všech zúčastněných zaměstnanců, kteří svým
zařazením spadali pod nejrůznější organizační složky společnosti a kteří bez
ohledu na to, odkud pocházejí, společně pracovali na tom, aby dosáhli stanoveného cíle: vytvořit kvalitní interaktivní nástroj pro vzdělávání strojvedoucích.
Text a foto: Dušan Pouzar

v trase Česká Kubice st. hr. – Horní
Dvořiště st. hr. po dobu výluky na trati
přes Passau. Dnes je tedy hraniční přechod v České Kubici využíván více soukromými železničními dopravci než

Za rok 2013 bylo
přes Českou Kubici
přepraveno ven
z České republiky
téměř 590 tisíc
tun zboží
vlaky ČD Cargo. V blízké budoucnosti
by se však poměr mohl opět obrátit
a v čele uhelných vlaků do Mnichova
a vlaků s koksem v kontejnerech Innofreight by se opět mohly objevit
modré lokomotivy ČD Cargo.
Michal Roh

Osobní automobily dnes představují nejvýznamnější zátěž přepravovanou přes

hraniční přechod Česká Kubice – Furth im Wald. Na snímku z března 2013 projíždí ucelený vlak s automobily zastávkou Osvračín.
měř 590 tisíc tun zboží, přičemž převažovalo černé uhlí do mnichovské
teplárny (cca 40 %), následované automobily do bavorského terminálu v Kelhemiu nebo italské Verony (20 %), následované v přibližně stejných
objemech hutními výrobky a železným
šrotem, stavebninami (betonové prefabrikáty ze Skovic) a dřevem zejména
do Plattlingu. K zajímavým obchodním případům patřila i přeprava 12

byla realizována formou jednotlivých
vozových zásilek nebo skupin vozů.
I přesto, že noční mezinárodní „Péenky“ patřily k poměrně vytíženým,
došlo s nástupem nového grafikonu
vlakové dopravy v prosinci 2013
k ukončení přepravy jednotlivých vozových zásilek přes Českou Kubici.
Tyto pak byly přesměrovány na pohraniční přechodovou stanici Cheb a odtud dále do Norimberka. Stalo se tak

28. ledna 2014 – předávka jednoho z posledních vlaků s uhlím do mnichovské

teplárny mezi dopravci ČD Cargo a DB Schenker Rail ve stanici Furth im Wald.
Foto: Michal Roh ml.
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Počet mimořádných událostí s účastí ČD Cargo se snižuje
Pojem bezpečnost provozu je možné
vnímat jako antonymum pojmu nehodovost, avšak lze jej obtížně vyjádřit měřitelným parametrem. Naopak nehodovost je možno vyjádřit
počtem vzniklých mimořádných událostí (dále jen MU), které jsou definovány § 49 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, v platném znění.
V roce 2013 došlo celkem k 264 MU
s účastí ČD Cargo, a.s., jako provozovatele drážní dopravy nebo provozovatele
dráhy. Vývoj posledních let ukazuje, že
nehodovost má klesající tendenci a v porovnání s rokem 2012 došlo k poklesu
počtu mimořádných událostí o 16 %.

Při MU v roce 2013 bylo usmrceno
celkem 21 osob, z toho jeden zaměstnanec ČD Cargo při výkonu služby,
u kterého bylo shledáno porušení pravidel bezpečnosti práce. K usmrcení
ostatních osob došlo při pohybu v zakázaném pásmu dráhy nebo při střetnutí na železničních přejezdech. Zraněno bylo 17 osob, z toho 4 zaměstnanci
ČD Cargo. Vykolejilo 15 hnacích drážních vozidel a 51 železničních vozů ve
vlastnictví ČD Cargo a 19 železničních
vozů jiných držitelů.
V průběhu roku 2013 došlo při provozování drážní dopravy naší společností ke vzniku jedné závažné nehody
(srážka drážních vozidel při posunu –

padu bylo Odborem 10 GŘ ČD Cargo,
a.s., vydáno opatření a následně
i „Poučný list“ pod č. j. S-59/2014-O10,
se kterým byli prokazatelně seznámeni
všichni zaměstnanci naší společnosti
pohybující se při výkonu své pracovní
činnosti v kolejišti.
V tomto případě, tak jako i u ostatních MU z viny zaměstnance ČD
Cargo, se jedná o selhání lidského činitele, proto je i nadále potřebné důsledně pokračovat v kontrolně výchovné činnosti, včetně přijímání
nápravných opatření.
Vývoj MU dle jednotlivých kategorií
v letech 2010 až 2013 je znázorněn
v přiloženém grafu. Pozitivní vývoj je
vidět u vykolejení, což je vždy nejpočetnější kategorie MU a v roce 2013
činila s 68 případy celkem 26 % všech
mimořádných událostí.
Celkový pohled na vývoj nehodovosti
je ovlivněn především následky MU
a zejména pak výší vzniklé škody. Zde
se hlavně projevují rostoucí náklady
na odstranění následků MU vzhledem
k tomu, že zařízení provozovatele
dráhy i dopravců jsou modernizována

Náklady na odstraňování následků mimořádných událostí se bohužel zvyšují

s ohledem na skutečnost, že zařízení provozovatele dráhy i dopravců jsou modernější,
objevují se nová zařízení i vozidla, která jsou nákladnější.
Foto: archiv redakce
a objevují se nová zařízení a nová vozidla. To vše se promítá do výsledné
sumy způsobených škod. Proto jsou
přijímána opatření směrem ke zpřísnění kontrolní činnosti, k důslednému
projednávání zjištěných porušení tech-

nologické kázně, ale také náhrad škod.
To vše s cílem snížit škody vzniklé
ČD Cargo z mimořádných událostí.
Ing. Jan Hnilica,
Odbor technologie
a organizace dopravy

Personální oddělení odpovídá
Při mimořádných událostech v roce
2013 byla celková vzniklá škoda vyčíslena ve výši 44 517 475 Kč. Tento údaj
je proti roku 2012 nižší o více než 20
miliónů Kč. Škoda, která v hodnoceném období vznikla společnosti ČD
Cargo při MU, činí 23 544 855 Kč. Odlišně od vývoje celkové škody je tato
hodnota vyšší proti roku 2012 o necelých 12 miliónů Kč. Škoda, která
vznikla v roce 2013 z viny naší společnosti, činí 22 492 012 Kč a je o necelých 30 miliónů nižší než v roce 2012.
Tolik čísla vyjadřující způsobené finanční újmy na majetku fyzických
i právnických osob zúčastněných na
mimořádných událostech v roce 2013,
která jsou výrazně ovlivněna závažností vzniklých MU v daném konkrétním období.

MU kategorie A1 v ŽST Praha Běchovice ze dne 10. 2. 2013). Odpovědnost
za její vznik je na straně ČD Cargo.
Bezprostřední příčinou vzniku bylo
nedodržení podmínek jízdy podle rozhledových poměrů ze strany zaměstnance ve funkci posunovač. Při této
MU došlo ke zranění celkem tří zaměstnanců ČD Cargo a ke vzniku
škody ve výši 9 846 000 Kč.
K zmiňovanému zranění zaměstnance ČD Cargo s následkem smrti
došlo při MU dne 20. 11. 2013 v ŽST
Bohumín. Postižený zaměstnanec ve
funkci posunovač se nacházel neoprávněně, bez vědomí vedoucího posunu
na jiném místě, než mu bylo přiděleno,
čímž porušil ustanovení bezpečnostních předpisů a přivodil si zranění, kterému následně podlehl. K tomuto pří-

DOTAZ ZAMĚSTNANCE:
Je pravda, že společnost DB AG
(Německá dráha) údajně omezila
používání zaměstnaneckých jízdenek FIP?
ODPOVĚĎ:
Ano, je to pravda, toto omezení platnosti jízdenek FIP ve vybraných vlacích osobní přepravy společnosti DB
AG není zavedeno poprvé. Omezení
platnosti jízdenek FIP ve vybraných
vlacích osobní přepravy společnosti
DB AG platí od 15. června 2014 do 13.
prosince 2014, kdy budou nahrazena
novým zněním.
Společnost ČD Cargo, a.s., obdržela
z gestorského útvaru oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod – Odboru
personálního GŘ ČD, a.s., i další informace, na které je zcela určitě před

dobou dovolených nezbytné naše zaměstnance upozornit.
Z důvodu povodní na území Srbska
byla přerušena drážní doprava v části
trati Beograd – Bar. Proto je do odvolání odřeknuto vedení přímého lůžkového vozu Praha – Bar a zpět.
České dráhy, a.s., jako jediný dopravce, zavedly pro své cestující
v úseku Subotica – Bar a zpět přepravu
autobusem, takže cestující/držitelé zahraničních jízdních výhod mohou odcestovat původně plánovaným vlakem
EC 273 Avala v den, na který mají
platný lůžkový příplatek (případně
i jízdné), a to bez jakýchkoliv dalších
formalit. Cestující budou mít ve vlacích
EC 273 tam a 272 zpět vyhrazena ve
voze č. 379 (vůz s klimatizací) místa
k sezení v úseku Praha – Subotica / Subotica – Praha.

Rumunské dráhy (CFR) a Bulharské
dráhy (BDZ) oznámily, že sezónní
spoje 1470/1471 (Budapest – Varna 13.
6. – 13. 9. 2014) a 1480/1481 (Budapest
– Burgas 14. 6. – 14. 9. 2014) budou
moci využít cestující s jízdenkou FIP
pouze po uhrazení zvláštního příplatku, který si musí dokoupit k rezervačnímu dokladu pro lůžko nebo lehátko.
Další podrobnější a bližší informace
získají zaměstnanci v prostředí portálu
ČD Cargo, umístění stránky: Interní
normy/PER-personální/Směrnice/Oblast zaměstnaneckých benefitů/Zaměstnanecké jízdní výhody/Informace
k oblasti zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhod.

Bc. Věra Drncová

Strojvedoucí-instruktor – pomocník nejen při výcviku zaměstnanců
V Dopravním vzdělávacím středisku v České Třebové se ve dnech
3. a 4. června uskutečnil seminář
pro zaměstnance, kteří jsou nově zařazeni na pracovní pozici „KZAM
83112 strojvedoucí – Strojvedoucíinstruktor“.

ném druhu přepravy na dráze celostátní a regionální, a to jak v oblasti teoretických, tak i praktických dovedností. Dalším důvodem je fakt, že
strojvedoucí-instruktor bude zodpovídat za odbornou přípravu zaměstnanců na pozici strojvedoucí v přípravě

tak, aby bylo zajištěno hladké a úspěšné
absolvování Všeobecné zkoušky způsobilosti a následně i Zkoušky odborné
způsobilosti k řízení hnacích drážních
vozidel.
„Úlohou strojvedoucích instruktorů je
především podpora jejich kolegů. Za

Potřeba zavést tuto pracovní pozici
pramenila především z legislativních
změn souvisejících se zavedením směrnice
Evropského
parlamentu
2007/59/ES do českého právního řádu.
Na podporu méně zkušeným
Jedním z důvodů, proč se tato pracovní pozice do systému společnosti
dostává, je zavedení povinnosti průběžné kontroly a pravidelného ověřování znalostí zaměstnanců, kteří jsou
oprávněnými držiteli Osvědčení strojvedoucího dle pravidel určených českou legislativou. Ta zavádí povinnost
s frekvencí jednou nejdéle za tři roky
ověřovat znalosti u zaměstnanců
s oprávněním k řízení drážních vozidel
v rozsahu znalostí řízení daných kategorií a druhů hnacích vozidel na urče-

Novinky v oblasti interních norem a předpisů – to bylo hlavní téma, s nímž se

účastníci semináře seznámili. Objevili se mezi nimi i metodičtí pracovníci za
jednotlivé oblasti.

každou provozní jednotku byli nominováni zaměstnanci s největším rozsahem
zkušeností a odborných znalostí. Ti mají
především za úkol být, s nadsázkou řečeno, „otcem“ méně zkušených a oporou
těch zaměstnanců, kteří sice již nějaké
zkušenosti mají, ale zároveň jsou stále
nuceni své znalosti rozšiřovat s ohledem
na neustálé změny,“ uvedl Ing. Mojmír
Bakalář, ředitel Odboru lidských
zdrojů.
Plánují se novinky
Na semináři se účastníci seznámili
s uskutečněnými i plánovanými změnami interních norem a dalších souvisejících předpisů, které přednesli
zástupci Odboru organizace a technologie dopravy, Odboru údržby a oprav
kolejových vozidel a Odboru lidských
zdrojů. Velká pozornost byla věnována
IN PTs10-B-2011, která upravuje pravidla pro výkon strojvedoucího,
a především pak většině novinek, které
jsou v uvedené normě plánované.
Přednášející se na semináři zaměřili
také na novou koncepci související se
zavedením již zmíněné směrnice Ev-

ropského společenství do české legislativy.
„Vzhledem k tomu, že nám od roku
2015 bude průběžně začínat povinnost
periodického ověřování znalostí v rámci
pravidel pro udržení platnosti Osvědčení
strojvedoucího, bude nutné přenést pravomoci zkušebního orgánu na větší počet zkušebních komisí. Oproti současnému stavu tedy počítáme se zapojením
právě strojvedoucích-instruktorů i jako
členů, potažmo předsedů zkušebních komisí,“ potvrdil ředitel Bakalář.
Tato povinnost s sebou přináší i další
požadavky. Odbor lidských zdrojů
v současné době pracuje na přípravě
koncepce efektivního provádění těchto
zkoušek tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování zaměstnanců při
zajišťování běžných výkonů souvisejících s hlavním úkolem společnosti,
tedy přepravou zásilek našich zákazníků.
Strojvedoucí-instruktoři se i v budoucnu nadále budou setkávat na odborných seminářích, jejichž obsahem
nebudou pouze odborné znalosti.
Dušan Pouzar
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ČD Cargo se podílelo na významných vojenských přepravách
V posledních měsících se uskutečnily tři významné přepravy po železnici, na nichž se podílela společnost ČD Cargo.
První byla přeprava našich vojáků na
mezinárodní cvičení „Reliable Sword“,
které se konalo v nizozemském Nieuw
Milligenu. Cvičení se účastnily čtyři tisíce vojáků z více než 14 států a bylo
zahájeno hromadným seskokem 45 českých a 22 nizozemských výsadkářů
na památné místo Ginkelse Heide, kam
byli v září 1944 vysazeni parašutisté
v rámci spojenecké operace Market
Garden. ČD Cargo v rámci této akce

přepravilo ve spolupráci s DB Schenker
Rail Deutschland AG vojenský vlak
s vojáky a vojenskou technikou mechanizovaného praporu 4. brigády
rychlého nasazení. Vojáky z žateckého
útvaru jsme vezli z Podbořan do nizozemského t´Harde a zpět.
Druhou významnou akcí byla přeprava armády na taktické cvičení s bojovými střelbami komplexu 2K12 KUB
CZ na vzdušné cíle v polské Ustce. Bojovou prověrku tentokrát absolvovali
příslušníci úkolového uskupení Armády ČR na polském polygonu Ustka
u Baltského moře ve dnech 31. května
až 5. června. Vojáci se na sever Polska

Před vykládkou vojenské techniky v Holoubkově

postupně přepravili trojím způsobem.
Po silnici, leteckým transportem a po
železnici formou vojenského vlaku.
Tím byl zároveň splněn i jeden z hlavních cílů cvičení, a to kombinovaný
přesun jednotek a techniky na velkou
vzdálenost. Bohužel s ohledem na rozsáhlou stavební činnost SŽDC a s ní
spojené výluky ve stanici Strakonice
musel strakonický útvar naložit vojenský vlak na vlečce v Sudoměřicích
u Bechyně.
Poslední významnou akcí byla doprava vojenské techniky na Den pozemního vojska Bahna 2014. Tato akce
se konala 7. června ve vojenském
újezdu Brdy a podílelo se na ní více
než 800 vojáků a 250 kusů vojenské
techniky. Kromě moderní výzbroje armády se Dne pozemního vojska
zúčastnilo přes 300 členů vojenských
historických klubů se zhruba 100 kusy
historické vojenské techniky. Vojenský
vlak byl tentokrát vypraven ze stanice
Hlubočky Mariánské Údolí do stanice
Holoubkov. Součástí transportu byla
i přeprava 10 tanků T 72. Tyto zásilky
tvoří svými rozměry mimořádnou zásilku z titulu překročené ložné míry.
S tím vznikl problém s možností přístavby ve stanici Holoubkov, kde nebylo možné projet po páté koleji kolem

Manipulace s vojenským kontejnerem v Podbořanech

zvýšené rampy. Vykládka byla nakonec
provedena u čelní rampy na sedmé koleji, která se po přeměření ukázala dostatečně nízká pro možnost průjezdu
široké techniky naložené na vozech
Smmps. Právě v případě vozů Smmps,
technického intervalu 4728 vznikl
v souvislosti s přepravou tanků T 72
další problém spojený s hmotností
tanku, délkou jeho pásů a přípustným
zatížením vozu dle tabulky nejvyššího
jednotlivého zatížení vozu. Naštěstí se
nakonec ukázalo, že tato problematika
již byla v minulosti vyřešena s tím, že

vzhledem k šířce nákladu na voze je
i přes rozpor s tabulkou nejvyššího jednotlivého zatížení vozu přeprava
tanků T 72 s hmotností 49 tun na
těchto vozech přípustná. Tento verdikt
nám usnadní i další obdobné přepravy.
Další významné akce, které nás ještě
v letošním roce čekají, jsou cvičení naší
armády ve VVP Hradiště a v Německu,
cvičení holandské a belgické armády
ve VVP Hradiště a další cvičení naší
armády v Polsku.
Text a foto:
Michael Andrle

Cargiáda 2014 podpořila dobré mezilidské vztahy
Úspěšnost a prosperita každé firmy
závisí v první řadě na lidech, zaměstnancích. Ovšem nejen na jejich odborných znalostech či pracovní morálce, ale také na tom, jak dokáží
navzájem spolupracovat a vytvářet
efektivní pracovní týmy. To samozřejmě platí i v naší společnosti, která
je tvořena množstvím větších či menších vzájemně kooperujících pracovních kolektivů.
Upevňování vzájemných vazeb mezi
zaměstnanci tak rozhodně není zanedbatelným faktorem při zvyšování
motivace, produktivity práce a celkové

29. května již třetí ročník tohoto oblíbeného soutěžního klání, které je
svým charakterem nejen teambuildingovou akcí zaměřenou na rozvoj týmové spolupráce a komunikace, ale
i symbolickým poděkováním zaměstnancům za práci, kterou odvádějí ve
prospěch ČD Cargo.
Cargiáda se letos opět vrátila do nově
zrekonstruovaného hotelu Jezerka
v CHKO Železné hory u sečské přehrady. Tam se 28. května vydala téměř
stovka vybraných účastníků ze všech
organizačních složek z celé republiky.
Rozdělení do 12 týmů po celý den společně plnili jednotlivé disciplíny, ve kte-

mostního kvízu, hodu na terč, pavučiny či „lovení divoké zvěře“. Byť předpověď počasí nevěstila nic dobrého,
kolem sečské přehrady kupodivu takřka po celý den vydrželo téměř ideální
počasí. Další disciplíny čekaly na soutěžící v blízkém okolí hotelu. Lukostřelba, obří kolo, chůdy, obří lyže, trojboj, simulátor dojení krav – to byly
disciplíny, které důkladně prověřily
soudržnost všech týmů a jejich schopnost spolupráce a invence.
Po celý den komentoval sportovní
dění známý „sporťák“ Petr Vichnar,
který již má za sebou mnoho olympiád
a mistrovství světa, ale jak sám glosoval, Cargiáda byla jeho premiérová.
Není podstatné, kdo si při závěrečném
vyhlašování výsledků odnesl nejvíce
vavřínů a cen, přesto je slušné zmínit
alespoň celkového vítěze Cargiády,

jímž se stal tým s příznačným názvem
„Jägermeister“, za kterým se skrývali
zaměstnanci odboru Kanceláře předsedy představenstva a Odboru lidských
zdrojů.
Program Cargiády tím však zdaleka
nebyl vyčerpán. Po krátkém odpočinku
a zejména po doplnění potřebné energie formou výborného občerstvení následoval večerní program. „Branky
Body Vzpomínky“ v podání Petra
Vichnara byly pestrou směsicí zajímavostí, přeřeknutí a kuriozit ze života
sportovců a zejména sportovních moderátorů. Po odeznění posledních záchvěvů smíchu se již sálem ozvaly
první tóny diskotékových a popových
skladeb a mnozí účastníci Cargiády
předváděli své nesporné taneční umění
a neutuchající energii i hluboko po půlnoci. Ti přeci jen sportovněji oriento-

vaní se věnovali bowlingovému zápolení.
Dobrovolná soutěž o nejlepší masku
večera nenašla bohužel velkou odezvu.
Přesto se po areálu pohyboval neznámý
muž s bujarou černou hřívou vlasů
a později i chirurg v plné výstroji. Zda
šlo o masky či o reálné postavy, se vedou dodnes spory. Ráno se pak všichni
rozjížděli na svá pracoviště po celé republice sice unaveni, ale doslova nadšeni z vydařené akce.
Potvrdilo se, že ČD Cargo disponuje
kvalitním a soudržným pracovním týmem, a aby takový zůstal, k tomu Cargiáda rozhodně přispěla. Již nyní můžeme všechny ujistit, že rozhodně
nebyla ojedinělým počinem ve snaze
o zlepšování mezilidských, pracovních
vztahů v ČD Cargo.
Zdeněk Šiler

Kinematovlak s ČD Cargo poprvé do Polska
Již v předešlém čísle našeho interního magazínu jsme vás informovali, že akciová společnost ČD
Cargo se podílí na zajištění dopravy
tzv. Kinematovlaku – společného
projektu ZLÍN FESTIVAL FILMU
a Českých drah.

Celkový vítěz Cargiády – družstvo Jägermeister

spokojenosti zaměstnanců, což se
v konečném součtu vždy pozitivně
odráží ve výsledcích celé firmy. To
bylo také prvotním impulsem pro přípravu a organizaci historicky prvního
setkání vybraných reprezentantů průřezově všech odvětví a útvarů ČD
Cargo pod názvem Cargiáda v roce
2012. Tento projekt našel velkou podporu i u předsedy představenstva Oldřicha Mazánka, který od svého nástupu do funkce výrazně usiluje
o zlepšení pracovních a mezilidských
vztahů ve firmě. A tak se mohl po loňské přestávce uskutečnit ve dnech 28.–

rých úspěch nezáležel jen na jednotlivci, ale vždy rozhodoval výkon týmu
jako celku. Bojový duch a odhodlání
byly na všech vidět již při startu. Každý
tým si zvolil i speciální název a tady je
jejich kompletní přehled: Jägermeister,
Brněnští draci, Partička, Handlíři, Chachaři, Majoba, Šrouby a matice, Ovesná
vločka, Jihozápadní dráha, Pražáci, Dynamo OSŽ a Severní vítr.
Nejnáročnější byl soutěžní čtyřkilometrový „lesní okruh“ v okolních
lesích, na kterém kromě rychlosti
rozhodovalo i úspěšné zvládnutí
vložených disciplín, jako např. vědo-

Letošní jedenáctý rok existence tohoto projektu byl v mnohém přelomový. Asi nejvýznamnější skutečností
je fakt, že „kino na kolejích“ poprvé
zavítalo i do zahraničí. Stalo se tak ve
středu 21. května, kdy krátce po
sedmé hodině ranní překročila čtyřvozová souprava Kinematovlaku česko-polskou státní hranici u Meziměstí a zamířila do cca 30 km
vzdáleného města Walbrzych. Promítání dětských filmů se zde setkalo
s velkým ohlasem všech návštěvníků.
Není divu, seriály jako Krteček nebo
Bolek a Lolek jsou populární v obou
zemích. Zastávka Kinematovlaku Českých drah na nádraží Wałbrzych
Główny pochopitelně neunikla ani

pozornosti polských médií. Již nyní je
téměř jisté nejen to, že do Polska zavítá Kinematovlak i v příštím roce, ale
je pravděpodobné, že polští partneři
si promítací soupravu od Českých
drah občas zapůjčí. Zpět do České republiky do místa dalšího promítání

v Broumově se vlak vrátil téhož dne
v podvečerních hodinách.
Na závěr jen dodejme, že celá mezinárodní akce by nebyla možná bez vynikající spolupráce obou zúčastněných
dopravců – ČD Cargo a PKP Cargo.
Text a foto: Michal Roh

Modernizovaná lokomotiva SM 42-1243 dopravce PKP Cargo s Kinematovla-

kem nedaleko zastávky Unisław Śląski. Souprava se brzy ponoří do tmy
262 metrů dlouhého tunelu, jediného na této trati.
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Železniční tratě, kde vládne jen nákladní doprava (21)

Meziměstí – Meziměstí státní hranice
V červnu letošního roku si připomínáme jedno zajímavé a zároveň poněkud opomíjené výročí. Uplyne totiž nejen sto let od zavraždění
následníka rakouského císařského
trůnu v Sarajevu a následného vypuknutí první světové války, ale též
sto let od zahájení elektrického provozu na první hlavní trati na našem
území.
Touto tratí byla vedlejší jednokolejná
trať Nieder Salzbrunn (dnes Walbrzych
Sczawienko) – Bad Salzbrunn – Fellhammer (Boguszów Górce Wschodnie) – Halbstadt (Meziměstí), která
v úseku Nieder Salzbrunn – Fellhammer vedla paralelně s dvoukolejnou
hlavní tratí a dnes je zde již zrušena.
Použit byl tehdy progresivní střídavý
systém 15 kV 16 2/3 Hz, který se od
těch dob rozšířil především v německy
mluvících zemích. Elektrický provoz
tu byl zahajován postupně od počátku
dubna do 1. června, kdy byl zahájen
pravidelný provoz až do Halbstadtu
(český název Meziměstí byl zaveden až
v roce 1921). Od té doby se na trati vystřídalo několik typů elektrických vozů
a lokomotiv – elektrické vozy řady ET
87 a ET 88 (původně určené pro elektrizaci berlínské městské železnice,
později S-bahn) a těsně před druhou
světovou válkou dodané moderní ET
51. Z elektrických lokomotiv pro nákladní vlaky to byly především těžké
stroje řady E 91 čísel 81 – 106.
Trať Wałbrzych – Meziměstí (Waldenburg – Halbstadt) je jednokolejná železniční trať o délce 32,5 km. Postavila
ji a zpočátku provozovala společnost
Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft (BSFEG) a na českém
území Společnost státní dráhy (StEG);
provoz byl zahájen 15. května 1877, a to
v celé trati společností BSFEG. O několik let později, k 1. červenci 1886, byla
tato společnost zestátněna a provoz do
Halbstadtu převzaly pruské státní dráhy

KPEV (Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung), které též rozhodly
o provedení elektrizace. Po první světové válce trať převzaly nově vzniklé Německé říšské dráhy (Deutsche Reichsbahnen, oficiální německý název se
v meziválečném období několikrát změnil) a v roce 1923 se objevuje český název Meziměstí. Po Mnichovském diktátu a připojení Meziměstí k Německu

V poválečných letech byl taktéž zastaven provoz na úseku Wałbrzych
Szczawienko – Boguszów Gorce
Wschodnie. Až do počátku 50. let byla
udržována přeshraniční osobní doprava, která byla obnovena v 90. letech
po změně politických poměrů. Kromě
osobních vlaků Meziměstí – Wałbrzych Glówny zde byl trasován i rychlík
Praha – Wrocław Glówny a jako urči-

Česko-polskou státní hranici přejíždí v úterý 21. května 2013 tehdy víceméně

pravidelný vlak Koper – Břeclav – Meziměstí – Katy Wroclawskie. V jeho čele
jsou lokomotivy ST 43.272 a 349 PKP Cargo.
se na této trati de facto nic nezměnilo
a provoz zde stále udržovaly DR. Ke
změně došlo až po skončení druhé světové války, kdy přilehlá část Slezska připadla k Polsku a díky nastolení nových
poměrů a vztahů v mezinárodní železniční dopravě došlo k rozpadu dráhy
na dva státní úseky – polský ve správě
PKP na státní hranici a od státní hranice
do Meziměstí ve správě ČSD.
Tato změna poválečných poměrů též
přinesla likvidaci elektrického provozu,
demontáž téměř všech pevných trakčních zařízení a návrat k provozu parnímu. Z elektrického provozu se dodnes mnoho památek nedochovalo,
torza trakčních bran ve stanici Mieroszów zmizela někdy po roce 2003 a tak
jeho poslední připomínkou zůstává
trakční stožár i s izolátorem, stojící na
české straně pár metrů před státní hranicí u Starostína.

tou zajímavost lze uvést i vedení povodňových odklonů přes tuto trať
v roce 1997, kdy tudy projížděly mnohavozové vlaky osobní přepravy nejvyšších kategorií severojižního směru.
K druhému zastavení osobní dopravy
zde došlo 14. prosince 2003 a od té
doby trať slouží již jen postupně slábnoucí nákladní dopravě. Jejím vrcholem bylo období elektrizace tratě Letohrad – Lichkov – Mezilesí a s ní
související rozsáhlá výluková činnost,
kdy sem byly směrovány významné objemy zátěže a hranici denně překračovalo několik dvojic nákladních vlaků.
Po obnovení pravidelného provozu
přes Lichkov a postupném přesměrování většiny zátěže na tuto nově elektrizovanou trať se zde provoz stabilizoval na jedné pravidelné dvojici Pn
44230/44231 Týniště nad Orlicí – Meziměstí – Wałbrzych Glówny a zpět

a občasných ucelených vlacích s živcem
z Chodova na Karlovarsku a s keramickými jíly ze Skalné (u Chebu) do
Wałbrzychu. Tyto vlaky, jejichž dopravcem na polském úseku bývala firma
Lotos Kolej, však jezdily velmi sporadicky. Jinou pravidelnou zátěží bývaly
svitky plechů ze slovinského přístavu
Koper do stanice Kąty Wrocławskie,
jezdící ve skupinách vozů zpravidla
každé pondělí.
Provoz osobních vlaků byl před zastavením jejich provozu zajišťován soupravami dvou osobních vozů PKP, vedených lokomotivou řady SP 32,
v nákladní dopravě kralovaly „sulzery“
ST 43 PKP Cargo, v případě slabší zátěže nahrazované menšími lokomotivami SM42. Soukromí dopravci zde
nasazovali jak řadu ST43, tak i „gagariny“ ST44.
Ze soboty 6. na neděli 7. dubna 2013
pak došlo k zastavení stále více upadající pravidelné nákladní dopravy
vlaky 44230/44231 a provoz byl ponechán pouze v rozsahu jedné dvojice
ad hoc ucelených vlaků vždy v úterý
(v prvních týdnech v pondělí). První
vlak, ložený právě svitky plechu z Koperu do Kątů Wrocławských, tudy
takto projel hned první pondělí 8.
dubna 2013; tyto přepravy ale byly během roku 2013 převzaty konkurenčním dopravcem a byly přesměrovány
na hraniční přechod Lichkov. Jako jejich určitá náhrada se koncem roku
2013 objevily občasné importní přepravy dřeva z Jelení Gory, určené různým příjemcům u nás (Hněvice)
a v Rakousku. Kuriozitou pak byla
přeprava Kinematovlaku do a z Walbrzychu, která se zde uskutečnila
ve středu (tedy navíc mimo pravidelný
sjednaný den provozu) 21. května
2014. Všechny tyto popisované přepravy jsou realizovány s PKP Cargo;
kromě toho je přechod příležitostně
využíván i soukromými dopravci, nejčastěji k přepravám vozidel do a ze
Zkušebního centra Velim.
Text a foto Martin Boháč

Ze zahraničí
ČÍNA
Kontejnerový vlak
Chonquing – Duisburg
Nebo také nový druh „Hedvábné
cesty v Porúří“. Nejdříve tři údery
gongu a poté vjel vlak „Yuxinou“
poprvé do kontejnerového terminálu v přístavu Duisburg. Událost
sledovalo 250 čestných hostů v čele
s čínským prezidentem Xi-Jin-pingem a německým ministrem hospodářství S. Gabrielem. Spojení
má být více než logistickým
projektem. Jde o příklad dynamiky
v obchodních vztazích mezi
oběma zeměmi. Vlak s kapacitou až 50 kontejnerů absolvuje
11 000 km dlouhou cestu přes
Mongolsko, Kazachstán, Bělorusko
a Rusko a dále přes Polsko do Německa. K tomu Yuxinou potřebuje
šestnáct dní – polovinu k přepravě
po moři při poloviční ceně než letadlem. Z Číny se přepravují hodnotné elektronické přístroje např.
pro Americký elektronický koncern Hewlett-Packard. Současná
frekvence má být jedna až tři jízdy
týdně s vyhlídkou na denní spojení. Zásadní je ovšem nárůst přepravních objemů.
NĚMECKO
Vláda posílí konkurenci
Spolková vláda hodlá posílit konkurenci na drážním trhu. Při převodu novelizovaného prvního drážního balíčku předpisů EU (směrnice
2012/34) do národního práva se má
posílit úloha Spolkové agentury pro
sítě jako regulačního úřadu v železniční oblasti. Vychází to z Národního reformního programu (NRP)
2014. S ním se má zvýšit investiční
kvóta v Německu, která od roku
2000 vývojově klesá. V roce 2013
byla pod průměrem zemí OECD.
CBC

Divadelní kulisa na kolejích je naprostým unikátem
Na železnici se lze setkat s různými
druhy zboží, ovšem divadelní kulisa,
navíc železnicí přepravená až na samotné jeviště, je skutečným unikátem, který bývá k vidění opravdu málokdy. S takovou přepravou snad
snesou srovnání jen pravidelné každoroční přepravy písku na pražskou
Štvanici pro beach voleyball.
Neobvyklá přeprava kulisy, kterou
tvořil tzv. kozlík pro čerpání ropy
z hlubinných vrtů, proběhla ve dnech
26. až 28. května mezi Hodonínem
a Nákladovým nádražím Praha-Žižkov. Kozlík zapůjčilo hodonínské Mu-

zeum naftového dobývání a geologie
a účinkoval v divadelní hře „Cesty
energie: Ropa“, uváděné mezi 5. a 12.
červnem přímo v prostorách žižkovského nákladového nádraží, částečně
i v jeho kolejišti. Tato divadelní hra patří mezi aktivity radnice Prahy 3, která
se rozhodla nádraží – a zejména jeho
konstruktivistickou provozní budovu
z první poloviny 30. let dvacátého století – zachránit před likvidací a naopak
jí postupně vdechnout nový život jakožto určitému alternativnímu kulturnímu centru této části Prahy. Těmto
snahám výrazně pomohlo prohlášení
budovy kulturní památkou v dubnu

Vykládka kozlíku z železničního vozu přímo na jeviště

2013, které snad znamenalo definitivní
obrat v plánech budovu i s nádražím
kompletně zlikvidovat a uvolněný prostor zastavět novostavbami.
Nicméně tato nová situace znamená
pro objekt nalézt nové účelné využití,
protože je zřejmé, že původnímu účelu,
tedy překládce zboží ze železnice na
silnici a jeho distribuci do vnitřní
Prahy, již nikdy sloužit nebude; maximálně zde ještě po nějakou dobu zůstane v provozu kontejnerový terminál
někdejšího ČSKD Intrans (dnes Rail
Cargo Operator), který ale sídlí na
ploše severně od budovy; tuto plochu
ani k ní přilehlé prostory však nevyužívá.
Pro divadelní a další kulturní aktivity
slouží klub zřízený v severním traktu
budovy v prostorech jednoho z někdejších skladů, které z jedné strany přiléhají přímo k rampě u koleje č. 51
a z druhé strany k rampě pro silniční
vozidla. Divadelní hra „Cesty energie:
Ropa“ ovšem rámec tohoto klubu přesáhla, neboť pro zdůraznění dojmu
z těžby ropy ve volné krajině z hlubokého podzemí byla její inscenace provedena částečně přímo v kolejišti (symbolika krajiny) a částečně v podzemních prostorách nádraží (symbolika

Ke své cílové stanici projíždí 28. května vlak Mn 95001 i s vozem Kils centrem

starých Malešic
hlubinných ložisek). Jeviště v kolejišti
bylo zbudováno na několika odstavených vozech řady Res u rampy, na jednom z nich byl umístěn i kozlík z hodonínského muzea, symbolizující
ropný vrt s čerpadlem tak, jak jej
známe z různých amerických filmů
a televizních seriálů.
Přeprava kozlíku byla realizována vozem řady Kils běžnou vlakotvorbou
z Hodonína až na samé místo divadelního představení uvnitř traktu provozní budovy Nákladového nádraží
Žižkov. Po příjezdu vlaku Mn 95001

v dopoledních hodinách na Žižkov došlo k přestavení vozu na kolej č. 55 a na
kolej č. 53 pak vjela „muvka“ SŽDC,
jejíž obsluha pomocí jeřábu přeložila
kozlík přímo na jeden z vozů Res, tedy
přímo na budoucí divadelní jeviště.
Velký dík za úspěšnou realizaci této
netradiční přepravy patří pracovníkům
PJ Brno a PJ Praha, kteří zajistili nakládku a vykládku kozlíku v Hodoníně,
upevnění nákladu a zároveň se starali
o včasnou a bezproblémovou jízdu celé
zásilky.
Text a foto: Martin Boháč
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Dětská železnice v Budapešti
není jen pouhou hračkou
Gyermekvasút, lesní dětská úzkorozchodná železnice, situovaná v západní části Budapešti v Budínském
pohoří, obsluhovaná výhradně dětmi
ve věku 10 až 14 let (samozřejmě za
dohledu dospělých, strojvedoucí je
ovšem „dospělák“), patří mezi železniční zajímavosti hlavního města Maďarska.
Původně „Pionýrská železnice“ (tak
se nazývala do roku 1990), vybudovaná
maďarskými mládežníky v letech
1948–1950, má rozchod 760 mm
a délku asi 12 kilometrů. Spojuje sta-

nice Hűvösvölgy a Széchenyi hegy
s dobou jízdy přibližně 45 minut. Trať
se vine budínskými lesy, místy s výhledy na okolní kopce. Projedete přes
dvacetimetrový most i 198 metrů dlouhým tunelem, který prý byl postaven
k zatraktivnění celé trasy. Tato železnice někdy bývá nazývána „největší
dětskou hračkou na světě“. Není to však
pouhá hračka, tady si státní maďarské
železnice MÁV vychovávají své nástupce – signalisty, výpravčí, průvodčí.
A děti své funkce berou velmi vážně.
Pokud se chce návštěvník železnicí
svézt, může nasednout buď na konečné

stanici tramvaje č. 61 v Hűvösvölgy (výpravní budova Dětské železnice se nachází nad úrovní tratě tramvajové, několik minut od konečné) a jet do
stanice Széchenyi hegy a odtud do
města zubačkou (součástí MHD)
k tramvaji, nebo naopak. Zvolili jsme
první možnost a tak ještě před nástupem do vlaku si prohlížíme malé Gyermekvasútas Muzeum (Dětské železniční muzeum) s exponáty seznamujícími návštěvníka s historií bývalé pionýrské železnice i provozem současným. Jsou zde v prodeji i pohlednice
a upomínkové předměty. Trať sice provozují MÁV, ale jízdenky tady mají své
vlastní. Jednosměrné jízdné stojí 700
Ft, zpáteční 1400 Ft. K dispozici je i rodinná jízdenka za 3 500 Ft. Vstup do
muzea je za 100 Ft. Železnice je v provozu v sezóně denně, zhruba od 9 hod.
do 18 hod., mimo sezónu nejezdí
v pondělí a provoz je i časově omezen.
Hnacími vozidly většiny vlakových
souprav jsou rumunské motorové lokomotivy Mk45 (Faury). O víkendech,
svátcích či při zvláštních příležitostech
vozí návštěvníky vlaky tažené parní lokomotivou řady 490 nebo historickým
motorovým vozem z roku 1929, v nichž
je jízdné s příplatkem 200 Ft. Zájem
bývá veliký, takže se může stát, že si na
konečné vystojíte frontu na volný vlak.
Jana Běhounková

Bývaly doby, kdy podobné soupravy patřily k dennímu koloritu našich hlavních

tratí. Mimořádný vlak na snímku se blíží k bývalé zastávce Jenichov mezi Mělníkem a Lhotkou u Mělníka.
Foto: Michal Roh ml. (2x)

Dětský vlak do Lhotky
V sobotu 17. května 2014 ráno se vydal na svoji cestu vlak dopravce KŽC
Doprava z Prahy hlavního nádraží
do Lhotky u Mělníka. Jeho soupravu tvořila „Bardotka“ T 478.2065
(749.259) výše uvedeného dopravce
a osm modro-bílých vozů řady Bc dopravce ČD Cargo.
Lokomotiva 749.259 prošla opravou
a byla uvedena do muzejní podoby
z roku 1995, kdy byla v dílnách CZ
Loko přestavěna z řady 752 na řadu
749 a kde tehdy získala svůj modrobílo-černý nátěr. Taktéž dostala zpět
své historické označení T 478.2065. Od
akciové společnosti České dráhy ji společnost KŽC Doprava získala v listopadu loňského roku. Tímto krokem se
podařilo rozšířit flotilu provozuschopných lokomotiv této řady.
Mimořádný vlak byl určen pro rodiče
s dětmi, kteří se vypravili na akci praž-

ského Domu dětí a mládeže na táborové základně ve Lhotce u Mělníka.
Pro děti zde byl připraven bohatý program plný řeckých bájí a pověstí. Vlak
byl zaplněn téměř do posledního místečka a ani deštivé počasí mnohé neodradilo od sledování okolní krajiny
z oken vlaku. Zpět do Prahy se vlak
plný spokojených dětí vrátil v odpoledních hodinách. Ve spolupráci obou
dopravců tak byla připravena velmi zajímavá akce nejen pro děti, ale rovněž
pro železniční fotografy.
Modernizované vozy řady Bc ČD
Cargo jsou primárně určeny pro zajištění vojenských a dalších zvláštních přeprav. Používány jsou např. jako doprovodné vozy u přeprav vojenské techniky
a materiálu na zahraniční mise nebo
vojenská cvičení. V případě zájmu je
však možné si je pronajmout i na nostalgické nebo podobně zaměřené akce.
Michal Roh

Fotbalový turnaj spláchla voda
Druhý ročník fotbalového turnaje
o Putovní pohár provozního ředitele
ČD Cargo, a.s., se uskutečnil 27.
května. V letošním roce se ho zúčastnilo 11 týmů (výběry jednotlivých
JOS a slovenského OZŽ ZSSK
Cargo). Díky snížení celkového počtu
provozních jednotek v rámci naší akciové společnosti ubylo samozřejmě
i celků, které letos o pohár bojovaly.
Předpověď počasí svým způsobem
vzbuzovala jakési déjà vu loňského
roku. Krásný slunečný den totiž měly
zkomplikovat přeháňky. Ty se však vyznačovaly podstatně bouřlivějším průběhem, než tomu bylo před rokem.

Lehká přeháňka na počátku dne nijak
neovlivnila zahájení, a tak se mohly
rozběhnout boje ve dvou základních
skupinách. Ve skupině A se potkaly
týmy SOKV Ústí nad Labem, SOKV
Ostrava, PJ České Budějovice, PJ Brno,
GŘ ČD Cargo a výběr OZŽ Cargo ze
Slovenska. V druhé skupině B se pak
utkaly týmy PJ Praha, PJ Ostrava, PJ
Ústí nad Labem, SOKV České Budějovice a PJ Česká Třebová.
První silnější průtrž mračen odložila
poslední zápasy ve skupinách. Vše ale
nasvědčovalo tomu, že turnaj dospěje
do zdárného konce. Co ale následovalo
poté, nikdo nepředpokládal. Silná
bouřka nad hostivařskými hřišti při-

nesla takový liják, že už nebylo možné
dále pokračovat. Proudy vody padající
z nebe udělaly ze tří hřišť plochy určené
spíše k vodním hrátkám než k fotbalovým utkáním.
O celkových vítězích tak nakonec
muselo rozhodnout postavení ve skupinách po odehrané základní části.
S ohledem na fakt, že byl lichý počet
týmů, došlo k přepočtu získaných
bodů dle koeficientu tak, aby byl zohledněn rozdíl v počtech zápasů ve
skupinách.
Vítězem se tedy stal tým s nejvyšším
počtem bodů získaných v základní
skupině.
Na prvním místě se umístil celek PJ
Česká Třebová, který následovaly týmy
SOKV Ostrava (2. místo) a PJ Praha
(3. místo). Nejlepším střelcem se stal
Martin Polívka (PJ České Budějovice)
a nejlepší gólmanem Milan Dekrét (GŘ
ČD Cargo).
Celkové výsledky turnaje
v malé kopané
1. PJ Česká Třebová
2. SOKV Ostrava
3. PJ Praha
4. OZŽ – ZSSK Cargo Slovakia
5. GŘ Praha
6. PJ Brno
7. PJ Ústí n. L
8. PJ Ostrava
9. PJ České Budějovice
10. SOKV Ústí n. L.
11. SOKV České Budějovice

Zástupce vítězného družstva PJ Česká Třebová Bronislav Karych přebírá Putovní

pohár provozního ředitele.

Dušan Pouzar

Zájem o svezení mimořádným vláčkem byl opravdu velký.

Foto měsíce



Krajina zalitá sluncem na trati z Valašského Meziříčí do Kojetína, přesněji v Jan-

kovicích, budí dojem, že by si ji mohl malíř zvolit za předlohu pro svůj obraz.
Snímek pořídil Tomáš Krajcar ze Slavkova pod Hostýnem a my jsme jej zařadili
jako červnové Foto měsíce.
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