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Cargovák 
spolupracuje 

s Železničářem 
Únorové vydání interního měsíč-
níku Cargovák se Vám, vážené 
čtenářky a čtenáři, dostává do 
rukou v době, kdy jste si již ur-
čitě všimli, že se také ve čtrnác-
tideníku Českých drah Železničář 
pravidelně objevují zprávy o dění 
ve společnosti ČD Cargo. 
Cargovák pro Vás zůstane i na-
dále nejdůležitějším zdrojem 
vnitropodnikových informací. 
Věříme, že s Vaším přispěním za-
chováme jeho pestrý obsah. 
Redakce Cargováku se bude 
pravidelně zúčastňovat redakč-
ních rad Železničáře. Společně 
se domlouváme na obsahu te-
matické strany o společnosti ČD 
Cargo, ale i na publikaci dalších 
aktuálních informací. Náměty 
a příspěvky s fotografiemi po-
skytuje Železničáři nejen redakce 
Cargováku, ale na jejich zajištění 
a zpracování se podílejí i redak-
toři Železničáře. Informace o ČD 
Cargo se tak dostanou k mnohem 
širšímu okruhu čtenářů v celých 
Českých drahách, ale i k dalším 
předplatitelům.  
Připomínáme, že Cargovák 
vychází od Nového roku jen
v elektronické podobě, Želez-
ničář je rozesílán v omezeném 
počtu 3000 výtisků zaměstnan-
cům na pracoviště ČD Cargo 
bezplatně. Lze si jej však také 
objednat soukromě za klasické 
předplatné na e-mailové adrese: 
Balikova@gr.cd.cz. Za zvýhod-
něné předplatné k němu můžete 
získat i magazín pro cestující ve-
řejnost ČD pro Vás.                                     

Redakce 

Ilustrační foto: Michal Roh ml.
Přepravy ČD Cargo v roce 2012

Rok se s rokem sešel a na-
stává příležitost hodnotit 
uplynulé období. Ještě ne-
jsou známy definitivní vý-
sledky, ale úsudek je možné 
si udělat i nad předběžnými 
daty o objemech přepra-
veného zboží v uplynulém 
roce. 
Vlaky ČD Cargo bylo za 
uplynulých dvanáct měsíců 
přepraveno 73,27 mil. tun 
zboží. Je to hodně, nebo 
málo? Jednoznačná odpo-
věď neexistuje. Ale nespe-
kulujme a raději nechme 
hovořit čísla. Ta prozradí,
v jakých komoditách se 
nám dařilo, kde jsme úspěš-
ně bojovali s konkurencí 
nebo kde jsme svoje pozice 
bohužel neuhájili. Ale ať 
už budou čtenáři hodnotit 
dosažené výsledky kladně 
nebo záporně, je nutné si 
uvědomit, že nežijeme v ně-
jakém izolovaném světě, ale 
že působíme na plně libera-
lizovaném dopravním trhu

a jsme závislí na ekonomické 
situaci nejen v České republi-
ce, ale i v Evropské unii, resp. 
na celém světě. 
Oproti roku 2011 jsme přepra-
vili o cca 5,5 mil. tun zboží 
méně, přičemž největší ztrátu 
jsme zaznamenali ve vnitro-
státních přepravách (pokles
o téměř 3 mil. tun) a ve vývozu 
(cca 1,5 mil. tun). Podle Spo-
lečenství evropských železnic 
a provozovatelů infrastruktury 
CER/SEŽ se „železniční ná-
kladní doprava nemůže stále 
vzpamatovat z následků hos-
podářské krize a na počátku 
letošního roku železnici znovu 
zasáhly důsledky hospodář-
ské recese. Výkony na trhu 
nákladní dopravy se v prvním 
čtvrtletí letošního roku snížily 
meziročně o 6,1 %, ve druhém 
čtvrtletí dokonce o 7,8 %.“
Tento pokles je markantní
i u ČD Cargo, i když hlavní 
příčiny poklesu přepravených 
objemů jsou v podstatě dvě: 
již zmíněný pokles z důvodu 

stagnace ekonomiky a ztráta 
přeprav v konkurenčním boji. 
Rok 2012 byl bohužel rokem 
nárůstu výkonů soukromých 
dopravců a je nutné si přiznat, 
že v řadě případů nebylo ČD 
Cargo schopno ztrátě výkonů 
zabránit.  Abychom však byli 
objektivní, musíme říci, že 
řadu nových přeprav se úseku 
obchodu podařilo vybojovat.
I přesto, že SŽDC doposud 
nesdělilo oficiální výsledky, 
je ale zřejmé, že tržní podíl 
ČD Cargo v roce 2012 poklesl
a lze jej odhadovat na cca
80 %.
Komoditou, která v maximál-
ní míře ovlivňuje výsledky 
ČD Cargo, jsou pevná paliva. 
V případě hnědého uhlí jsme 
přepravili o 10 % objemů 
méně než v roce 2011, ale ten-
to pokles byl již zohledněn při 
tvorbě podnikatelského plá-
nu pro rok 2012. Nakonec se 
nám plán podařilo o téměř 100 
tisíc tun překročit, a to přes 
všechny nepříznivé okolnosti.

Pokračování na str. 3
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Ptáte se nás
DOTAZ: Je mezi zákazníky 
ČD Cargo zájem o elektro-
nické odbavování zásilek? 
ODPOVĚĎ: Společnost ČD 
Cargo v současné době nabízí 
svým zákazníkům elektronic-
ký podej zásilek ve vnitro-
státní i mezinárodní přepravě, 
elektronický návratový list
a elektronický dodej zásilek. 
Počet zákazníků, kteří vyu-
žívají elektronického podeje
a dodeje zásilek, postupně na-
růstá. Například v roce 2010 
využívalo elektronického po-
deje 29 zákazníků, o rok poz-
ději to bylo 98 zákazníků a v 
současné době (stav k lednu 
2013) elektronicky podává 
zásilky 179 zákazníků a jejich 
počet dál narůstá.                                 
                                            -red- 

Tři otázky pro ...

Ing. Pavla Špráchala, 
ředitele Odboru prodeje

 
• V nedávné době došlo ke 
sloučení Odboru prodeje

s Odborem intermodálních 
přeprav.  Změní se podstatně 
způsob fungování v těchto 

oblastech činnosti společnosti 
ČD Cargo?

Sloučení těchto dvou „ob-
chodních“ odborů bylo vy-
ústěním práce na restrukturali-
zaci celého obchodního úseku. 
Stávající struktura komodit-
ního členění zůstává i nadále 
a za komunikaci s klíčovými 
zákazníky v každé komoditě 
je zodpovědný manažer pro 
klíčové zákazníky. Z pohledu 
zákazníků je proto změna na 
první pohled minimální.  
• Jaký je hlavní smysl této 

změny?
Smyslem bylo zefektivnění 
práce obchodních manažerů, 
proto část administrativních 
činností byla převedena pod 
Odbor podpory prodeje. Od 
tohoto kroku si slibujeme vý-
raznou změnu v obchodní čin-

nosti. Obchodní manažeři se 
budou moci více věnovat stá-
vajícím zákazníkům, vyhledá-
vat nové zákazníky a obchod-
ní příležitosti.
•  Jaký vývoj očekáváte letos

v intermodální přepravě? 
V posledních třech letech jsme 
zaznamenávali stálý růst obje-
mů přepravených kontejnerů
a silničních návěsů o 15 pro-
cent ročně. Signály od zákaz-
níků a partnerských dopravců 
pro letošní rok nejsou tolik 
optimistické a předpokládáme 
pouze mírný růst. Nicméně 
máme rozpracováno několik 
velmi zajímavých nových pro-
jektů, bohužel jejich realizace 
je závislá na mnoha faktorech, 
které nemůžeme ovlivnit.

Irena Pospíšilová  

ČD Cargo v zahraničí nově
Úsporná opatření, která
v současné době ČD Cargo re-
alizuje, se dotkla i zastoupení 
této akciové společnosti v za-
hraničí. Činnost zastoupení v 
Moskvě byla ukončena k 31. 
prosinci 2012, činnost dvou 
dceřiných  společností půso-
bících v zahraničí utlumena.

Pozměněná forma hodnocení
zaměstnanců

Také v roce 2013 dojde k hod-
nocení zaměstnanců společ-
nosti ČD Cargo. Veškerá pra-
vidla pramení opět ze shodné 
interní normy ORs35-A-2009, 
v níž jsou stanoveny požadav-
ky na vedoucí i ostatní zaměst-
nance. 

V letošním roce dojde k někte-
rým změnám, které se dotknou 
především vlastních hodnotí-
cích formulářů. Z tohoto dů-

vodu bude také prodloužena 
lhůta pro hodnocení zaměst-
nanců o jeden měsíc, tj. do 
konce dubna 2013.
Bližší informace o změnách
a novinkách budou zveřejněny 
v příštím čísle interního maga-
zínu a popis celého systému 
najdete také na intranetových 
stránkách ČD Cargo.

Dušan Pouzar

Ilustrační foto: Michal Roh ml.

Záměr postupného utlumení 
činnosti společností CD Ge-
neralvertretung Wien GmbH. 
a Generálne zastúpenie s.r.o. 
v Bratislavě vyplynul z kon-
cepce nového vedení ČD 
Cargo, které využívá všech-
ny prostředky k racionalizaci 
obchodní činnosti. Je důležité 
zdůraznit, že v případě dceři-

ných společností se nejedná
o jejich likvidaci, neboť tyto 
budou i nadále vlastníky li-
cence pro provozování drážní 
dopravy v příslušných terito-
riích, ale spíše o optimalizaci 
jejich činnosti. Od uvedených 
kroků si vedení společnosti 
slibuje poměrně významnou 

úsporu nákladů. Tyto kroky se 
samozřejmě nesmějí negativ-
ně projevit na výši tržeb, které 
dceřiné společnosti přináše-
ly. S ohledem na skutečnost, 
že uvedené rozhodnutí padlo 
na přelomu roku, to znamená
v období, kdy se uzavírají 
nové obchodní smlouvy, při-
jal úsek obchodu celou řadu 

opatření. V první řadě byli
o utlumení činnosti dceřiných 
společností informováni zá-
kazníci, kterým byly zároveň 
představeny nové kontaktní 
osoby. O zákazníky z atrakč-
ního obvodu vídeňské společ-
nosti, především z Rakouska 
a Itálie, se nově starají pra-
covníci dceřiné společnosti se 
sídlem ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, kteří jsou dostatečně 
jazykově i odborně vybaveni 
k této činnosti. Zákazníkům 
ze Slovenska jsou k dispozici 
komoditně příslušní obchodní 
manažeři úseku obchodu ČD 
Cargo. Portfolio zákazníků 

obou utlumovaných společ-
ností bylo velice pestré, od 
velkých spedičních firem, přes 
železniční dopravce a výrobní 
podniky střední velikosti, až 
po malé zákazníky se specific-
kými přepravními požadavky. 
„Noví obchoďáci“ tak stáli 
před nelehkým úkolem.
A dnes už víme, že se ho 
zhostili na jedničku. Trans-
formační kroky nejenže ne-
znamenaly ztrátu přeprav, ale 
oslovením dalších zákazníků 
se podařilo získat i přepravy 
nové.

Michal Roh
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Patřila k nim především 
mírná zima na počátku 
roku, technické problémy 
na elektrárenských vleč-
kách nebo i delší odstávka 
elektrárny Mělník III spolu
s jejím pomalým náběhem zpět 
do výroby. Na rozsahu přeprav 
se samozřejmě projevily i spo-
ry mezi těžařem Czech Coal
a Elektrárnami Opatovice, kte-
ré v červnu vyvrcholily dočas-
ným zastavením přeprav. 
Po celý rok jsme se aktivně 
podíleli na realizaci přeprav 
paliva z alternativních loka-
lit – z Německa a Polska, kde 
jsme v konkurenci dalších 
dopravců obstáli na jedničku. 
Co se týče černého uhlí, po-
kračoval v plné míře projekt 
Střela – dovoz cca 500 tisíc 
tun černého uhlí z Polska přes 
Českou republiku pro odběra-
tele US Steel na Slovensku.
V Polsku tyto přepravy reali-
zuje naše dceřiná společnost 
Koleje Czeskie, což znamená 
další finanční přínos. Celko-
vě však přepravy, především
v závěru roku, klesaly. Důvo-
dem jsou jak problémy při těž-
bě, tak zejména snížení odby-
tu – značná část energetického 
uhlí dosud leží na skládkách. 
Na výši přepravních tržeb, 
nikoliv však objemů, se ne-
gativně projevilo přesměrová-
ní uhlí z Ostravska do Lince
z PPS Horní Dvořiště na PPS 
Břeclav, realizované na zá-
kladě požadavku zákazníka.
I přes získání některých no-
vých přeprav do Rumunska
a na Slovensko poklesly
o dalších cca 35 % meziroč-
ně přepravy koksu, o který 
hutnické firmy nejeví zájem. 
Nezaostávali jsme ani v pře-
pravách alternativních paliv, 
zvláště pak dřevní štěpky. 
Do plzeňské teplárny jsme 
v rámci projektu oceněného 
Ministerstvem dopravy pře-
pravili více než 30 tisíc tun 
tohoto zboží, narostl také po-
čet stanic, ze kterých je štěpka
v kontejnerech Innofrei-
ght do Plzně svážena. Pře-

pravovali jsme také olivy
a rovněž další biopaliva.
Výsledky v komoditě železo 
odrážejí situaci v evropském 
hutnictví a strojírenství. Na 
poklesu přepravy železných 
rud se projevila jak snížená 
poptávka, tak převzetí pře-
prav rud z Bosny na Ostravsko
a do Polska dopravcem PKP 
Cargo. Omezení výroby v ital-
ských ocelárnách znamenalo 
výrazné poklesy přeprav že-
lezného šrotu především v zá-
věru loňského roku. Zároveň 
se nám ale podařilo vybojovat 
přepravy železného šrotu do 
nové ocelárny ve Strážském, 
což za loňský rok znamena-
lo nových 80 tisíc tun zboží. 
Sníženy byly exporty výrobků 
z EVRAZu Vítkovice přede-
vším do Německa. 
Objem přeprav v komodi-
tě stavebniny byl negativně 
ovlivněn především ztrátou 
přeprav odsiřovacích vápenců 
z Lomů Mořina do severočes-
kých elektráren od 1. červen-
ce 2012. Příčinou této ztráty 
bylo neovlivnitelné rozhod-
nutí společnosti ČEZ realizo-
vat tyto přepravy „vlastním“ 
dopravcem SD-KD. Také vý-
razný pokles stavební výroby 
se podepsal na snížení obje-
mu přeprav cementu a písků. 
Tyto ztráty se podařilo alespoň 
částečně eliminovat získáním 
nových, bohužel však pouze 
spotových přeprav slinků do 
Polska, štěrků do Rakous-
ka apod. Velmi pozitivně lze 
hodnotit realizaci zcela no-
vých přeprav v kontejnerech 
Innofreight, ať už máme na 
mysli hlíny ze Starého Města 
u Uherského Hradiště do Dív-
čic, stavební sutě z Prahy do 
Mostu nebo zkušební přepra-
vy popílků z Počerad realizo-
vané v závěru roku. 
Komodita dřevo a papírenské 
výrobky prošla v loňském 
roce složitým vývojem. Nejas-
ná situace při vyhlašování 
tendrů na těžbu dřeva spolu
s jeho vysokou cenou způsobi-
ly hluboký propad přeprav na 

počátku roku. Ale již od červ-
na začaly přepravy narůstat
a konec roku můžeme uzavřít
s cca 10 tisíci tunami přeprave-
nými navíc oproti roku 2011. 
Ani insolvence jednoho z nej-
větších plátců v této komoditě, 
společnosti Less & Forest, se 
neprojevila v takové výši, jak 
se očekávalo, neboť obchod-
ním manažerům se podařilo 
stávající přepravy dojednat
s jinými plátci. V závěru roku 
se také podařilo „rozjezdit“ 
přepravy papíru z MONDI 
ve Štětí do skladu ČD Cargo
v Lovosicích. Celkem se jedná 
asi o 6 tisíc tun nového zboží 
měsíčně. 
Téměř patnáctiprocentní po-
kles objemů v komoditě che-
mie je logickým vyústěním 
dvou faktorů: omezení vý-
roby a hlavně spotřeby nafty 
a benzínu v České republi-
ce (např. zastavení výroby
v Pardubicích) spolu s vyso-
kou spotřební daní na pohonné 
hmoty; druhý faktor navazuje 
na předchozí, neboť se sni-
žujícím se objemem přeprav 
se výrobní společnosti snaží 
lépe využívat vlastní kapacity 
(Unipetrol Doprava) a další 
soukromí dopravci stlačují 
ceny na minimum a kradou si 
přepravy i mezi sebou. 
V komoditě potraviny a země-
dělské výrobky se sice nepo-
dařilo naplnit ambiciózně sta-
novený plán, avšak skutečnost 
roku 2011 se podařilo překo-
nat o téměř 100 tisíc tun zbo-
ží. Je to důkaz, že při snížení 
nákladů a technologii „šité na 
míru“ dokážeme soukromým 
dopravcům konkurovat. Do 
této komodity patří i nově za-
hájené přepravy minerálních 
vod Mattoni a Korunní. 
A proč se tedy nepodařilo plán 
naplnit? Přepravu cukrovky 
do Hrušovan nad Jevišovkou 
získala s výhodnějšími ce-
novými podmínkami silnice,
z cenových důvodů se také ne-
podařilo přesměrovat tranzitní 
přepravy z Rumunska, Maďar-
ska a Slovenska do Německa 

z rakouských tratí na naše. 
Zde je i do budoucna velký 
potenciál. Výkony v komodi-
tě „ostatní“ se pohybovaly na 
stabilní úrovni a i v loňském 
roce jsme zrealizovali velké 
množství přeprav kolejových 
vozidel na vlastních kolech
a mimořádných zásilek. Škrty 
v armádním rozpočtu ale při-
nesly značné omezení vojen-
ských přeprav. 
S výrazným nárůstem oproti 
roku 2011 skončily přepravy 
automotive (+ 150 tisíc tun)
a v kombinované dopravě 
(+170 tisíc tun). V první jme-
nované komoditě spolupra-
cujeme se všemi automobil-
kami i operátory společností 
vlastnících speciální vozy na 
autopřepravy. Kromě automo-
bilky v Kolíně byla nakládka 
v tuzemských závodech sta-
bilní, navíc se podařilo výraz-
ně navýšit tranzitní přepravy 
ze Slovenska do Německa 
(Volkswagen, Porsche). Za 
toto navýšení patří poděková-
ní i pracovníkům dceřiné spo-
lečnosti CD Generalvertretung 
GmbH. ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, jejíž pracovníci znač-
nou část přeprav zastřešují. 
Růst kombinované dopravy je 
tradiční a pro nás je potěšující, 
že pro všechny operátory jsme 
tradičně spolehlivým partne-
rem, neboť přepravy kontejne-
rů i návěsů vyžadují přesnost 
a kvalitu. Právě přeprava sil-
ničních návěsů zaznamenala
v loňském roce výrazné na-
výšení, kdy byl na čtyři páry 
týdně navýšen počet vlaků 
vypravovaných z Rostocku do 
Brna. Podařilo se nám uspět 
ve výběrovém řízení vyhláše-
ném operátorem A. P. Möller 
– Maersk. Narůstaly také pře-
pravy rozložených automobilů 
ŠKODA v kontejnerech do 
Ruska. Výsledky roku 2012 
již změnit nelze. Dívejme se 
proto raději do budoucna a 
udělejme vše pro zachování 
pozice ČD Cargo na tuzem-
ském dopravním trhu. Úkol to 
rozhodně nebude jednoduchý. 

Michal Roh

Přepravy ČD Cargo v roce 2012
Pokračování ze str. 1
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Souprava metra Inspiro cestovala z Vídně
do Varšavy po železnici 

Do polské metropole bude do-
dáno celkem 35 šestivozových 
souprav Inspiro v hodnotě 272 
mil. eur. Zároveň je sjednána 
opce na dalších 12 souprav pro 
linku 2. Jedná se o vůbec nej-
větší objednávku, kterou kdy 
Siemens z Polska obdržel.
Dodávky z vídeňského závo-
du Siemens byly zahájeny v 
prosinci 2012 a poslední z šes-
tivozových souprav musí být 
dle smlouvy z počátku roku 
2011 předána provozovateli 
do konce letošního roku. Pat-
náct nových souprav se objeví 
na stávající lince 
1, zbylých dvacet 
bude jezdit na lin-
ce 2, která je ještě 
ve výstavbě. Pouze 
prvních deset sou-
prav bude kom-
pletně vyrobeno
ve Vídni, koneč-
ná montáž zbyt-
ku bude probíhat
v polském pod-
niku NEWAG ve 
městě Nowy Sącz 
nedaleko polsko
-slovenské hranice. O design 
vozidel se postarala americká 
firma BMW Group Design-
works USA. Prostorný interi-
ér nabízí velmi široké vstupy 
do vagonů, které mají usnad-
nit proudění lidí. Velké LCD 
monitory nabízejí přehlednou 
mapu metra a osvětlení se 
stará o příjemnou atmosféru 
uvnitř vozu. Určitou „výstřed-
ností“ varianty jsou sloupky 
pro držení cestujících, které 
jsou navrženy tak, aby připo-
mínaly stromy, což je jedno
z nabízených řešení interiéru.
Ovšem cestující si jinak
v novém varšavském metru 
pohodlí příliš neužijí. Strohý 
interiér s tvrdými sedačka-
mi a krátkými opěradly byl 
podle Siemensu požadavkem 
varšavského dopravního pod-
niku, každopádně ale v dodáv-
kách pro jiné provozovatele 

Podnik Varšavské metro, Metro Warszawskie Sp. z o.o., se v roce 2013 stane provozovatelem 
jedněch z nejmodernějších souprav podzemní dráhy v Evropě, vozidel typu Siemens Inspiro. Ten 
byl představen na berlínském veletrhu Innotrans v září 2012.

Vizualizace vozu Inspiro v běžném provozu ve Varšavě
Foto: Siemens

se vybavení vozů samozřejmě 
může lišit. V současnosti již 
běží výroba jednadvaceti šes-
tivozových souprav pro Mni-
chov (s opcí na dalších 46). 
Ty se od varšavských liší de-
signem specifickým pro Mni-
chov, celkově jde o de-luxe 
provedení.
Vývoj Inspira byl zahájen 
zhruba začátkem roku 2008
a jeho hlavním přínosem jsou 
díky modernějšímu pohonu
a motorům relativně nízké ná-
klady na jeho provoz a údržbu. 
Dalším přínosem vozidel je 

Jubilejní vlak
autodílů na 

Ukrajinu

V souvislosti s ČD Cargo se 
v roce 2012 velmi často obje-
vovaly zprávy o poklesu pře-
pravních toků zboží. Můžeme 
se však pochlubit i případy, 
kdy naopak určitá přeprava 
rok od roku narůstá.
Jedná se například o přepra-
vu rozložených automobilů 
ŠKODA do Solomonova na 
Ukrajině. Nakládka se prová-
dí do vozů Habillns na vleč-
kách firmy Škoda Auto v žst. 
Mladá Boleslav město a firmy 
Schnellecke v žst. Dobrovice. 
Dne 18. prosince 2012 byl na-
ložen jubilejní stý vlak v uve-
deném roce. A do konce pro-
since se počet těchto souprav 
ještě o jednu navýšil.
Přepravu zajišťuje spediční 
firma AWT Čechofracht, a. s., 
ve spolupráci s PJ Nymburk
a PP Mladá Boleslav. Vloni 
byla expedice na Ukrajinu na-
výšena o 14 % proti roku 2011 
a oproti roku 2010 dokonce
o 46 %. Výhled na letošní rok 
naznačuje, že situace bude
i nadále příznivá a objemy této 
přepravy se zachovají.

Ing. Pavel Vacek 

skutečnost, že po jejich vyřa-
zení z provozu je bude možné 
z 97,5 % recyklovat.
Prvních deset souprav vyrábě-
ných ve Vídni bude postupně 
ke svému provozovateli pře-
praveno po vlastní ose želez-
nicí. Přepravu v celém úseku 
zajišťuje výrobce, Siemens 
AG Österreich, ve spolupráci 
s rakouskou spediční firmou 
Express-Interfracht, včetně 
její české pobočky Express 
-Interfracht Czech, s. r. o., a 
železničními dopravci Rail 
Cargo Austria (na rakous-
kém úseku z odesílací stani-
ce Simmering Aspangbahn
ve Vídni do Břeclavi), ČD 
Cargo z Břeclavi do polské 
pohraniční stanice Chałup-
ki a PKP Cargo přes Polsko
do varšavské stanice Okęcie.
První souprava se takto vy-
dala na cestu ve druhé polo-

vině prosince 2012 a české 
území překonala ve středu
19. 12. pozdě odpoledne. Šes-
tici vozů metra doprovázely 
ještě dva speciální spojova-
cí vozy, upravené z běžných 
vozů řady Shimms RCA,
a deset ochranných a brzdicích 
vozů řady Eas PKP Cargo.
Určitou kuriozitou této pře-
pravy je, že nová souprava 
metra, určená k dalšímu pro-
vozování s cestujícími, se na 
českých kolejích objevila po 
dvaadvaceti letech od ukon-
čení dodávek vozů typů Ečs

(1973 – 1976) 
a 81.71 (1978 – 
1990) ze Sovět-
ského svazu do 
Prahy. Tato vozi-
dla bývala přepra-
vována po vlastní 
ose přes hraniční 
přechod Čop – 
Čierná nad Tisou 
do Prahy-Krče a v 
posledním období 

i do Prahy-Hos-
tivaře, kde byla 
dále předávána 

na vlečky pražského Doprav-
ního podniku. První šestice 
vozů Ečs čísel 1001 a 1004 až 
1008 překročila sovětsko-čes-
koslovenskou hranici 13. října 
1973 a do Prahy-Krče dorazila
16. října 1973 dopoledne. Úpl-
ně poslední pak byla v roce 
1990 souprava typu 81.71
v Praze - Hostivaři.
Od té doby se na českých 
kolejích objevovaly pouze 
vozy pražského metra, určené
k rekonstrukci v plzeňské 
Škodovce, první vozy M1 ze 
Zličína do Prahy-Krče a bě-
hem povodní v roce 2002 bylo 
při zaplavení tunelů metra
v centru Prahy převezeno po 
železnici i několik souprav 
mezi depy Zličín (žst. Praha
-Zličín) a Kačerov (žst. Pra-
ha-Krč).                 

Martin Boháč

Ze zahraničí
Bulharská privatizační agen-
tura APSK zastavila prodejní 
proces v případě státní náklad-
ní dráhy BDŽ Tovarni prevo-
zy. Důvodem je nedostatečný 
zájem investorů již v úvodní 
fázi řízení a nemožnost sou-
těže mezi nimi. Pouze podnik 
Duet Railway  projevil zájem 
o druhý stupeň řízení. Česká 
skupina AWT, rumunská GFR, 
jakož i tři nejmenovaní zájem-
ci se již více o podnik neuchá-
zeli.  

  -CBC- 
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Slibně nastartovaná komunikace

V rámci projektu restruktu-
ralizace obchodní činnosti 
byla řešena i otázka využití 
obchodního potenciálu pro-
vozních zaměstnanců. Ti totiž 
s ohledem na plošné pokrytí 
území České republiky mají 
jedinečnou možnost poznat ve 
svém okolí činnost jednotli-
vých firem a podniků – poten-
ciálních zákazníků.

Z každé takové informace 
může vzejít zajímavý podnět, 
jehož další zpracování a vhod-

né řešení může společnosti 
ČD Cargo přinést nové tržby. 
Proto byla na portál ČD Car-
go umístěna databáze obchod-
ních podnětů, kterou spravuje 
Odbor podpory prodeje. Pří-
stup do databáze mají určení 
pracovníci všech provozních 
jednotek i SOKV. Každý pod-
nět je pak pečlivě posouzen
a řešen komoditně příslušným 
obchodním manažerem. Re-
akce obchodu je samozřejmě 
zaznamenána do databáze, 
takže zadávající mají zpětnou 

vazbu, jak je s jejich podnětem 
nakládáno a zda obchodní pří-
pad bude realizován. 
Bohužel, v řadě případů se 
ukazuje, že železnice není 
schopna zákazníkům nabíd-
nout odpovídající služby. 
Hlavními důvody bývají níz-
ké objemy jednorázově expe-
dovaného zboží, neexistence 
železniční vlečky u příjemce
a v neposlední řadě i vysoká 
cena za železniční dopravu
ve srovnání se silniční – zvláš-
tě pak u vnitrostátních přeprav 

na kratší vzdálenosti. Také pří-
padná překládka zboží cenu za 
přepravu neúměrně prodlužu-
je.
Ale věnujme se raději příkla-
dům pozitivním. Na konci 
září loňského roku upozornila
Bc. Simona Bábská z PJ Čes-
ké Budějovice na skutečnost, 
že již delší dobu nebyla re-
alizována nakládka vyřaze-
ných trolejbusů z Dopravního 
podniku České Budějovice
a že zde existuje určitý poten-
ciál, neboť vozidlový park do-
pravního podniku byl v nedáv-
né době rozšířen o 14 nových 
trolejbusů. Jejím podnětem 
se začal zabývat Ing. Micha-
el Andrle, vedoucí komoditní 
skupiny pro mimořádné zásil-
ky, a výsledek se dostavil už
v říjnu, kdy v Českých Budějo-
vicích proběhla první naklád-
ka. Prozatím byly na Ukrajinu, 
do měst Lvov a Ternopol, pře-
praveny čtyři vyřazené klou-
bové trolejbusy, další přepravy 
by měly proběhnout na jaře le-
tošního roku. Kromě Ukrajiny 
je ve hře také Bulharsko. 
Pozitivní závěr by mohly mít 
i podněty zadané do databáze 
Ing. Milanem Pospíšilíkem
z PJ Olomouc, který upozornil 
na možnost rozšíření přeprav 
na vlečce UNEXu Uničov
o hotové výrobky a na rozšiřo-
vání provozu likvidace odpa-
dů v Olomouci. S prvním zá-
kazníkem již proběhlo několik 
jednání, týkajících se přeprav 
strojírenských výrobků (části 
jeřábů) na rekonstrukci pří-
stavu v Rotterdamu, přeprava 
odpadů je řešena v rámci sa-
mostatného projektu s cílem 
nabídnout přepravní služby 
ČD Cargo na celé Moravě.
Doufejme, že slibně nastarto-
vaná komunikace mezi obcho-
dem a provozem bude pokra-
čovat a výsledkem budou další 
nové přepravy. Proto máte-li
i vy, vážené čtenářky a čtenáři, 
nějaký podnět, sdělte jej kon-
taktním osobám ve vaší pro-
vozní jednotce nebo SOKV. 

Michal Roh

Zdenka Veselá GŘ ČD Cargo, 
O14 602564762 zdenka.vesela@cdcargo.cz

Tomáš Štos PJ Brno 602129535 tomas.stos@cdcargo.cz

Květoslava Hegrová PJ Česká Třebová 725767880 kvetoslava.hegrova@cdcargo.cz

Bc. Simona Bábská PJ České
Budějovice 725705887 simona.babska@cdcargo.cz

Pavel Štefko PJ Nymburk 724502947 pavel.stefko@cdcargo.cz

Ing. Milan Pospíšilík PJ Olomouc 725767897 milan.pospisilik@cdcargo.cz

Ing. Ivan Čimbora PJ Ostrava 606789959 ivan.cimbora@cdcargo.cz

Ing. Milan Tupý PJ Plzeň 724092550 milan.tupy@cdcargo.cz

Ing. Blanka Součková PJ Praha 725765947 blanka.souckova@cdcargo.cz

Danuše Zavadilová PJ Ústí nad 
Labem 725322180 danuse.zavadilova@cdcargo.cz

Ing. Vítězslav Šmelko ŘP Česká Třebová 602777215 vitezslav.smelko@cdcargo.cz

Ing. Ladislav Matoušek SOKV České 
Budějovice 602642355 Ladislav.Matousek@cdcargo.cz

Ing. Marie Honsová SOKV Ostrava 725137355 Marie.Honsova@cdcargo.cz

Ing. Lenka Štilipová SOKV Ústí nad 
Labem 728987606 lenka.stilipova@cdcargo.cz

Obchodní příležitosti ČD Cargo, a. s. - kontakty:

Užší spolupráce mezi obchodem a provozem může přinést nové tržby. Foto: Jiří Vorel
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Sdělení ING Pojišťovny zaměstnancům ČD Cargo
Od 1. 1. 2013 upravil Váš za-
městnavatel interní normy, 
ve kterých jsou stanoveny 
podmínky pro poskytování 
příspěvků zaměstnavatele na 
produkty:
- životního pojištění
(dále jen ŽP)
- doplňkové penzijní spoření 
(nové smlouvy uzavřené od 
data 1. 1. 2013, dále v textu 
jen DPS)
- penzijního připojištění 

(smlouvy uzavřené do data 
30. 11. 2012 a dále v textu 
jen PP)
Zásadní změnou pro Vás je 
možnost převedení příspěvku 
zaměstnavatele ze životního 
pojištění do příspěvku zaměst-
navatele na penzijní spoření.
V případě, že se rozhodnete 
převést příspěvek ze ŽP na 
DPS nebo PP, je Vaší povin-
ností převzít na sebe i dosa-
vadní platbu zaměstnavatele, 

aby podmínky pojistné smlou-
vy byly zachovány. Musíte
o tomto kroku předem in-
formovat Vašeho finanční-
ho poradce, a to ještě před 
oznámením této změny za-
městnavateli. S poradcem 
následně sepíšete změnový 
list, jehož prostřednictvím 
nahlásíte změnu ING Pojiš-
ťovně. Kopii změnového listu 
musíte neprodleně předat i na 
příslušné personální pracovi-

Parametr Životní pojištění Doplňkové penzijní spoření

Daní se příspěvek zaměstnavatele ne ano

Pojistné krytí pro případ smrti ano ne

Lze využít na předdůchody ano1 ano1

Možnost rizikových připojištění ano ne

Možnost připojištění dětí ano ne

Státní příspěvek ne ano

Investiční strategie dle volby klienta PP kozervativní, u DPS dle 
volby klienta

Daňová odčitatelnost ano ano

Možnost vinkulace ano ne

Protiinflační program ano ne

Sleva na Produkt ano - 8% ne

Povinnost vlastního příspěvku ne ano2

ště Vašeho zaměstnavatele.
V tomto formuláři upřesní-
te, zda převezmete povinnost 
platit pojistné, které za Vás 
doposud platil zaměstnavatel, 
anebo zda se rozhodnete pro 
snížení pojistného. Snížení po-
jistného nicméně obnáší i sní-
žení pojistné částky a potažmo 
snížení výše vyplacené částky 
při dožití smlouvy.

Uvedené změny budou mít ná-
sledující dopady:
-  nutnost vlastního příspěvku
-  snížení pojistného krytí
-  snížení výplaty pojistného    
při dožití smlouvy.

Váš zaměstnavatel Vám i na-
dále nabízí příspěvek na oba 
produkty, tedy jak na ŽP, tak 
na DPS.
Jednotlivé produkty mají své 
výhody:
Životní pojištění je kombi-
nace ochrany rodiny, příjmů
a zdraví, ale zároveň i spoři-
cí produkt s pevnou technic-
kou úrokovou mírou, která 
u starších smluv může být až
ve výši 4 %. Finanční pro-
středky ze ŽP lze po ukončení 
smlouvy převést na DPS a po-
užít je tak na nový typ dávky 
– tzv. předdůchod. Zároveň 
oproti PP a DPS životní pojiš-
tění není zatíženo daní ve výši 
15 % z příspěvků zaměstnava-
tele.
Naopak DPS a PP jsou pro-
dukty čistě spořicí, kde je kla-
den důraz na vlastní příspěvek 
účastníka. Jste-li účastníkem 
PP, pro čerpání předdůcho-
du je třeba uzavřít smlouvu
o DPS.
Z pohledu klienta je ideální 
kombinace jednotlivých pro-
duktů tak, aby byly kompletně 
pokryty jeho aktuální životní 
potřeby.
Věříme, že nám nadále zacho-
váte Vaši přízeň a těšíme se na 
další spolupráci.

Kateřina Štěrbová, ředitelka 
Employee Benefit,

a Jiří Pour, Relationship
Manager

Pro větší přehlednost jsme pro Vás připravili jednoduché srovnání:

¹ Životní pojištění lze na jeho konci převést na Doplňkové penzijní spoření, výhodou je, že životní
  pojištění není zatíženo daní ve výši 15 % z příspěvků zaměstnavatele.
² Minimální výše vlastního příspěvku k získání státní podpory je 300 Kč.

Uzavřená dvouletá smlouva na školení SAP
Zástupci Odboru lidských 
zdrojů ČD Cargo a ČD - In-
formační systémy se dohodli 
na podobě dvouleté rámcové 
smlouvy na dodávku školení 
SAP pro začínající a mírně po-
kročilé uživatele.

Obsahem této smlouvy je ná-
kup průběžného školení po 
dobu dvou let pro uživatele 
informačního systému SAP. 
Celá smlouva obsahuje, kromě 
vlastního prezenčního školení, 
také dohodu o vytvoření uži-

vatelské příručky (manuálu), 
která poslouží uživatelům jako 
nástroj pro osvojení informací, 
jež získali při prezenčním ško-
lení.

Školení SAP nabídne kon-
cepční řešení
Podle slov zástupců Odboru 
lidských zdrojů bude snaha 
řešit vzdělávání koncepčně. 
Každý ze zaměstnanců, kteří 
se budou chtít školení zúčast-
nit, bude muset nejprve na 
Vzdělávacím portálu absolvo-

vat vstupní test, který poslou-
ží lektorovi jako podklad pro 
přípravu celého prezenčního 
školení. Cílem je tedy snaha 
připravit školení co nejvíce na 
míru konkrétním účastníkům 
v daném běhu prezenčního 
školení.
O jednotlivých termínech ško-
lení budou zaměstnanci infor-
mováni prostřednictvím per-
sonálních pracovišť i dalšími 
dostupnými způsoby.

Dušan Pouzar
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Novoroční anketa Cargováku
Co očekáváte z pozice své 
funkce/pracoviště od nového 
roku 2013? Tak zněla naše 
otázka, se kterou jsme v prů-
běhu měsíce ledna oslovili 
několik zaměstnanců společ-
nosti ČD Cargo z nejrůzněj-
ších úrovní řízení i místně 
odlišných pracovišť, včetně 
jednoho z našich dopisovatelů, 
zaměstnance OSŽ. Odpovědě-
li jste nám:

Otázka vypadá na první po-
hled docela jednoduše. Když 
se ale podíváme na aktuální 
stav a konkurenční prostředí, 
v jakém se ČD Cargo nachází, 
už to tak jednoduché není. Bě-
hem pěti let jsme se jako firma 
dostali do situace, kdy je zcela 
jasné, že stávajícím způsobem 
ve stávajících podmínkách 
nelze přežít. Z druhé strany 
jsem však velmi rád, že se za 
posledního půl roku začalo 
otevřeně hovořit a jednat na 
všech úrovních o podmínkách, 
které náš stát vytváří, nebo 
spíše nevytváří, pro železniční 
nákladní dopravu. 
Mám pocit, že většina lidí, 
bohužel i těch, kteří jsou za 
železniční nákladní dopravu 
odpovědni, měla představu, 
že ČD Cargo je jednoduchý 
podnik, něco jako zlatý důl. 
Teď už je snad jasné, že kromě 
ziskových přeprav zajišťuje-

Nové pracovní oděvy pro strojvedoucí
Společnost ČD Cargo uzavřela 20. prosince loňského roku smlouvu na dodávku 
nových pracovních oděvů pro strojvedoucí. 
Její náplň je zatím určena jako pilotní projekt, který v první fázi bude určen 1500 
zaměstnancům. Vlastní distribuce bude zahájena na počátku dubna 2013 do jed-
notlivých provozních jednotek dle poměrného zastoupení profese v každé z nich.
Celá zakázka byla realizována na základě požadavku zástupců odborové centrá-
ly Federace strojvůdců. Ti zároveň v celém pilotním projektu hrají velkou roli.
S jejich součinností bude totiž probíhat i průběžné získávání zpětné vazby od za-
městnanců, jichž se dodávka týká. Vlastní zpětná vazba poté poslouží při završení 
celého projektu. Díky zvolenému způsobu realizace zakázky přinese celý projekt 
nemalé úspory pro společnost.

Přehled akčních pracovních oděvů: 
bunda s kapucí, mikina, kalhoty letní odepínací a zimní, tričko s krátkým ruká-
vem, polokošile s krátkým a dlouhým rukávem.

Lenka Břicháčková

me i jiné činnosti v podstatě
v zájmu státu, aniž z toho 
máme jakoukoli výhodu. Tím 
mám samozřejmě na mys-
li jednotlivé vozové zásilky
a obsluhu lokálních tratí. Ni-
kdo z našich konkurenčních 
dopravců v tomto státě, a po-
kud vím ani v Evropě, neví, 
co to je provozovat jednotlivé 
vozové zásilky. 
Jediný, kdo to svého času zku-
sil, byla OKD – Doprava. Po 
povodních v roce 1997 firma 
OKD, a. s., zprivatizovala trať 
Milotice – Vrbno pod Pra-
dědem, na které se měsíčně 
nakládalo a vykládalo 600 až 
800 vozů, aby během několika 
let zredukovala „výnosnou“ 
nákladní dopravu jednotlivých 
vozových zásilek prakticky na 
nulu. Když jsme v dubnu 2010 
převzali provozování náklad-
ní drážní dopravy na této trati 
zpět, nakládaly se tam měsíčně 
dva vozy Hbbillns do Řecka. 
Tímto návratem do nedávné 
historie jsem chtěl informovat 
o pravém stavu věcí ty, kteří 
nás ještě pořád berou za líné
a hloupé ajznboňáky, neschop-
né obstát v konkurenci. Na-
opak, vozit ucelené vlaky do-
káže i kdejaký amatér, čehož 
jsme ostatně i svědky.
I kdyby se časem povedlo 
„narovnat“ podmínky želez-
nice vůči silniční konkurenci,
a není to otázka měsíců, ale 
let, není vyhráno. Za pět let 

existence PJ Ostrava poklesly 
výkony v podeji a dodeji vozů 
o 18 %, fyzický stav zaměst-
nanců jsme snížili o 30 %.
V provozu musíme neustále 
hledat jednodušší, rychlejší
a levnější řešení a technologie 
tak, abychom byli konkuren-
ceschopní a tím i životaschop-
ní. Z výše uvedených pár vět 
je tedy jasné, co očekávám. 
Očekávám jeden z nejtěžších 
roků doby existence naší spo-
lečnosti. Za relativně krátkou 
dobu pěti let jsme toho zažili 
opravdu hodně. V PJ Ostrava 
rozsáhlé změny v organizaci 
a technologiích, provoz v těž-
kých výlukách, krizi zejmé-
na těžkého průmyslu, totální 
operativu u nových vleček 
Hyundai Nošovice a Metrans 
Havířov a mnoho a mno-
ho dalších menších i větších 
denních problémů. Vzhledem
k tomu, co zaměstnanci PJ Os-
trava předváděli a dokazovali 
v těchto letech, se však roku 
2013 v tomto směru rozhodně 
nemusíme bát.

V roce 2013 budou dokončeny 
důležité změny v informač-
ních systémech společnosti 
ČD Cargo v souvislosti s im-
plementací systému PROBIS. 
Pro obchodní úsek bude zcela 
jistě nejdůležitější zavedení 
IS OSCAR. Od tohoto sys-

tému mimo jiné očekávám, 
že zefektivní celý proces na-
bídkového řízení a díky roz-
sáhlým databázím umožní 
více rozvíjet aktivní obchod-
ní činnost. Předpokládám,
že se nám v novém roce po-
daří nejen rozvíjet stávající 
obchodní případy, ale nové 
přepravy také získávat. Jed-
nou z oblastí, ve které vidím 
velké obchodní příležitosti pro 
ČD Cargo, jsou přepravy kon-
taminovaných zemin z pro-
jektů na odstraňování starých 
ekologických zátěží. Vhodnou 
technologií pro tyto přepravy 
je využití kontejnerů a speci-
ální technologie vykládky od 
společnosti Innofreight. Touto 
technologií  jsme v předcho-
zích letech úspěšně realizovali 
několik zajímavých zakázek,
o nichž jste se mohli dočíst
i na stránkách tohoto magazí-
nu.

  
Od letošního roku očekávám, 
že železniční nákladní do-
prava bude prosperovat, naši 
přepravci budou mít lepší pod-
mínky a vrátí se ze silničních 
kamionů zpátky na železni-
ci. Že bude více práce a my
v provozu se nebudeme muset 
obávat propouštění, že se nám 
všem bude prostě lépe dýchat.

Dokončení příště

Ing. Pavel Kuřil, 
ředitel PJ Ostrava

Ing. Lubomír Štangler 
Odbor podpory prodeje

Marcela Hanzelková, 
tranzitérka přípravářka 

PP Český Těšín



  Cargovák - Únor 2013        Zajímavosti                                 8

Regionální tratě, kde vládne jen nákladní doprava (6)
Heřmanův Městec – Pracho-
vice. Historie místní dráhy 
(Přelouč –) Heřmanův Městec 
–  odbočka Tasovice – Pra-
chovice/Vápenný Podol se za-
čala psát 21. srpna 1881, kdy 
byla Společnosti státní dráhy 
(StEG) udělena jménem císa-
ře Františka Josefa I. koncese 
k její výstavbě a provozování.
Jak bylo v té době zvykem, 
byla stavba zahájena nepro-
dleně a postupovala velmi 
rychle, takže provoz byl za-
hájen již o rok později, v říjnu 
1882. StEG dráhu provozoval 
až do svého zestátnění v roce 
1908, kdy provoz převzaly 
kkStB a po roce 1918 nově 
vzniklé ČSD.
Trať stoupá z Přelouče mírně 
zvlněnou krajinou do Heřma-
nova Městce (km 13,5), odkud 
pokračuje údolím Podolky 
přes Kostelec u Heřmanova 
Městce do lesů pod osadou Ta-
sovice. Zde se cca v km 18,8 
trať dělila: vlevo pokračova-
ly koleje zhruba 2,3 km proti 
proudu Podolského potoka do 
stanice Vápenný Podol, vpra-
vo stejně daleko do Prachovic. 
V místě odbočky bývala i za-
stávka. 
 Osobní vlaky jezdily nejprve 
jen do Vápenného Podola, do 
Prachovic byla osobní doprava 
zavedena až v roce 1920. Roz-
sah dopravy na podolské vět-
vi tratě rozšířila po roce 1925 
ještě stavba údolní přehrady 
Seč na nedaleké Chrudimce, 
pro kterou se do Vápenného 
Podola vozil materiál. Opač-
ným směrem putovalo vápno 
z místních zpracovatelských 
podniků, ale například i vápe-
nec pro cukrovary. 
Provoz do Vápenného Podola 
po 2. světové válce, a zejmé-
na po zrušení tamní vápenky 
v roce 1965, skomíral. Ná-
kladní doprava byla zastavena
a osobní odpovídala význa-
mu obce (dnes má kolem 200 
obyvatel). Společně se zhoršu-
jícím se stavem trati to vedlo 
k jejímu zániku, když 14. led-
na 1978 odjel z Vápenného 
Podola poslední vlak. V roce 
1980 byl zlikvidován želez-

niční svršek, včetně odbočky 
Tasovice.
Tou dobou však již hlav-
ní větví tratě byla odbočka 
do Prachovic. Již těsně před 
vypuknutím 2. světové vál-
ky byla tehdejší prachovická 
vápenka koupena podnikem
Králodvorské cementárny 
a byla zde připravována 
výstavba moderní cemen-
tárny. Tento projekt však 
válka přerušila a bylo na 
něj navázáno až po válce 
za změněných politických
a hospodářských poměrů. 
Stavba byla zahájena v roce 
1950 a v roce 1956 byl provoz 

V rámci postupných změn
v nově vzniklé Armádě Čes-
ké republiky (AČR) význam 
tohoto skladu postupně klesal
a po roce 2005 byl z větší 
části předán do správy civilní 
SSHR. Ta zde zřídila sklady 
leteckého paliva (JET A-1)
a motorové nafty. Po řadě 
rozsáhlých investic, prove-
dených ve spolupráci SSHR
a AČR, byl v roce 2008 nový 
sklad uveden do plného pro-
vozu. Byly vybudovány čtyři 
nové nádrže, každá o objemu
10 000 m3; dvě slouží pro 
skladování leteckého paliva
a dvě pro skladování nafty. 

Na snímku jsou zachyceny ucelené vlaky vozů Uacs Holcim na 
místní trati Heřmanův Městec – Prachovice.

zahájen. S tím byla spojena
i generální přestavba Heř-
manova Městce v roce 1952, 
stanice byla rozšířena a pro-
dloužena a byla postavena vý-
tažná kolej směrem ke Kostelci.
V roce 1974 došlo k rozhod-
nutí o dalším rozšíření ce-
mentárny, což vedlo k dalším 
nárůstům přepravovaných ob-
jemů na trati. Cementárna byla 
po roce 1992 privatizována
a po několika organizačních 
a majetkových změnách dnes 
patří do švýcarské cementář-
ské skupiny Holcim, jejíž ná-
zev Holcim (Česko) a.s. nese 
od roku 2001. 
Druhým významným přeprav-
cem je na trati sklad kapalných 
paliv Správy státních hmot-
ných rezerv (SSHR) České re-
publiky, napojený vlečkou do 
stanice Kostelec u Heřmanova 
Městce. Tento původně vo-
jenský sklad vznikl 1. 5. 1953 
jako 2. týlový sklad leteckých 
pohonných hmot a spadal do 
podřízenosti leteckého týlu 
Velitelství letectva. K 1. 11. 
1955 proběhla jeho reorga-
nizace na Ústřední sklad le-
teckých pohonných hmot. 

Spolu s původními podzemní-
mi nádržemi o objemu 40 000 
m3 tak dnes sklad disponuje 
kapacitou 80 000 m3. Palivo 
je zde skladováno maximál-
ně dva roky, proto musí být 
zajištěn jeho neustálý přísun
a odvoz.
Dráha samotná sloužila celé 
dlouhé roky jak k náklad-
ní dopravě, tak i k dopravě 
osobní na celém rameni až do 
Prachovic. Neustále rostoucí 
objemy přeprav v sedmde-
sátých a osmdesátých letech
20. století vedly dokonce
v  roce 1989  k instalaci
autobloku a dálkového řízení 
všech dopraven na celé trati. 
To však již byla poněkud labu-
tí píseň tratě – tak jako téměř 
všude jinde přechází distribu-
ce cementu z prachovické ce-
mentárny na silniční dopravu
a do dnešní doby tak na želez-
nici zůstaly především návozy 
surovin pro výrobu (černého 
uhlí a strusky) a jen občasné od-
vozy cementu a některých dal-
ších produktů, zejména slinku. 
V posledních letech zde navíc 
došlo k převzetí významných 
přepravních objemů konku-

renčními dopravci. Zejména 
zde působí firma AWT, dová-
žející černé uhlí a strusku, a le-
tos se zde několikrát objevila
i firma IDS Cargo s exportní-
mi přepravami slinku. Spo-
lečnosti ČD Cargo tak zůstaly 
především přepravy cementu 
ke zbylým zákazníkům, ode-
bírajícím tuto surovinu po 
železnici – jihočeské Sloupár-
ně Majdalena, berounskému 
Cembritu a několika dalším. 
Dále zde několikrát měsíčně 
projede ucelený vlak černého 
uhlí od českých i polských do-
davatelů a struska z Třince.
Obdobná situace panuje i na 
druhé vlečce v Kostelci u Heř-
manova Městce. Sem směřují 
ucelené vlaky s leteckým pa-
livem z německých rafinérií
v Leuně a Stendellu a obráce-
ně je toto palivo distribuováno 
na pražské ruzyňské letiště (do 
žst. Středokluky) a v menší 
míře i na vojenská letiště do 
Čáslavi a Náměště nad Osla-
vou.
V roce 2010 došlo v souvis-
losti se zrušením osobních 
vlaků na trati z Heřmanova 
Městce do Chrudimi také
k razantnímu omezení spojů 
mezi Heřmanovým Městcem 
a Prachovicemi. V roce 2011 
Pardubický kraj v rámci tzv. 
optimalizace dopravy rozhodl 
po jednání s obcemi o zasta-
vení osobní dopravy v tomto 
úseku a o jejím nahrazení au-
tobusy, které mají zajíždět až 
do Třemošnice. OREDO pak 
skutečně pro období jízdního 
řádu 2012 (od 11. prosince 
2011) osobní dopravu v zá-
vazku veřejné služby v úseku 
Heřmanův Městec – Prachovi-
ce neobjednalo. 
Doufejme jen, že po zastavení 
osobní dopravy a vzhledem k 
problematickému výhledu sta-
vební výroby a tím i odbytu 
cementu nepotká trať do Pra-
chovic osud „sesterské“ větve 
do Vápenného Podola – že se 
obě tratě vycházející z lesní 
odbočky Tasovice nestanou 
jen historickou vzpomínkou... 

Martin Boháč
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Foto měsíce

Prosluněnou zimní krajinou projíždí manipulační vlak 81121 v 
čele s lokomotivou ČD Cargo 742.263-7. Fotoobjektiv Martina 
Kalouska jej zachytil na trati Horní Lideč – Bylnice a nám se 
atmosféra snímku zalíbila do té míry, že jsme jej zařadili do 

naší rubriky Foto měsíce.

Na snímku zleva David Deyl, vedoucí oddělení vnější a vnitřní 
komunikace ČD Cargo Lada Hlaváčková, člen představenstva 
Vlastimil Chobot, zpěvačka Helena Vondráčková a moderátoři 

Roman Vojtek a Daniela Písařovicová.

Ples ČD Cargo poosmé
Reprezentativní prostředí ho-
telu Imperial v Ostravě se 
stalo 11. ledna místem konání 
tradičního plesu ČD Cargo.
Je určen především pro nejvý-
znamnější obchodní partnery 
a zákazníky, ale nechyběli ani 
zástupci z provozních jedno-
tek a opraven naší společnos-
ti a také vrcholového vedení
v čele s členem představenstva
a obchodním ředitelem  naší 

společnosti Ing. Vlastimilem 
Chobotem. Na čtyři sta účast-
níků zhlédlo předtančení Ta-
nečního klubu Jarky Calábko-
vé, poslechli si a samozřejmě 
i zatančili při hudbě a hitech 
Heleny Vondráčkové, kapely 
Charlie Band a charismatic-
kého Davida Deyla. Nechyběl 
jazzový koktejl Jerry ´s Jazz 
Tria. Celý večer moderovali 
Daniela Písařovicová a Ro-
man Vojtek.

V médiích se objevily infor-
mace o plánu sešrotování vět-
šího počtu kolejových vozidel 
ČD Cargo. Jde o součást re-
vitalizačního plánu, kterým 
se vedení firmy snaží zvrátit 
dosavadní vývoj hospodaření 
společnosti. O vyjádření jsme 
požádali ředitele Odboru údrž-
by a oprav kolejových vozidel 
Ing. Zdeňka Štěpánka:
Po delší pauze je připravován 
prodej nepotřebných a nadby-

Společnost ČD Cargo, a. s., hodlá v průběhu roku 2013 nabízet 
vyřazené nákladní vagony v jednotlivých tranších po cca 600 
vozech rozdělených dle regionální polohy. 
Možnost podat cenovou nabídku za účelem uzavření smlouvy 
bude dána všem potenciálním kupujícím, kteří splní kvalifikač-
ní kritéria, k jejichž doložení budou vyzváni na základě podání 
písemné žádosti. Termín podání žádosti pro první tranši vozů 
byl 21. leden 2013. Žádosti podané po tomto datu budou zařaze-
ny do následující tranše. Kvalifikační kritéria zahrnují zejména 
doložení příslušného oprávnění k podnikání v oblasti nakládání
s odpady, certifikace, reference či pojištění. Potenciální kupující, 
kteří splní kvalifikační kritéria, budou vyzváni k podání cenové 
nabídky. Jediným hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková 
cena za jednu tunu kovového odpadu.                            

          -red-

tečných železničních náklad-
ních vozů z  majetku společ-
nosti ČD Cargo. 
Jedná se o bezmála čtyři tisíce 
vozů, které jednak svými tech-
nickými parametry již nevy-
hovují potřebám pro přepravu 
zboží anebo vykazují takový 
rozsah opotřebení či poško-
zení, že vynaložené náklady 
na jejich zprovoznění by zna-
menaly plýtvání finančními 
prostředky a jejich zbytečné 

odčerpání na úkor ostatních 
provozovaných nákladních 
vozů. Přestože bude poměrně 
široká skupina vozů šrotová-
na, neznamená to, že by tím 
byla ohrožena přepravní akce-
schopnost.  
Předtím než proběhne prodej 
vozu, než bude fyzicky zlikvi-
dován a přeměněn na hromadu 
šrotu, jsou z každého z nich 
vybrány vhodné, ještě použi-
telné náhradní díly – dvojkolí, 

pružnice, nárazníky, šroubov-
ky a další, které poslouží pro 
opravy ostatních vozů. Tyto 
díly jsou repasovány, respek-
tive opravovány ve střediscích 
oprav kolejových vozidel nebo 
u nasmlouvaných kapacit.
Prodejem nepotřebných vozů 
získává společnost nejenom 
tržby, ale díky vyzískaným 
součástkám se šetří i náklady 
na opravy. 

-red-

Prodejem nepotřebných vozů ušetříme

Jak proběhne šrotace
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