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Názor / Opinion

Pohled

Vážení přátelé, 
v době, kdy se změnil způsob zásobování fi rem na ply-
nulou dodávku surovin, zařízení, komponentů pro vý-
robu s minimálním skladováním zásob a zpětně distri-
buce hotových výrobků z výroby přímo k cílovému odbě-
rateli, se změnil i přístup v nabízení služeb ČD Cargo.

Oproti všem ostatním dopravcům nabízíme seg-
ment přepravy jednotlivých vozových zásilek jako al-
ternativu vůči silniční kamionové dopravě. V segmentu 
ucelených vlaků, které realizují i ostatní dopravci, je 
stále naší výhodou značná přepravní kapacita, kvalitní 
operativa a vysoká spolehlivost. K tomu je přidanou 
hodnotou ze strany provozu komplexnost zajišťování 
dopravních služeb. Provoz je schopen operativně reago-
vat na mimořádné požadavky zákazníků i na mimořád-
nosti, které se v železničním provozu vyskytují. Díky in-
formačním systémům mají provozní zaměstnanci pře-
hled o situaci na železniční síti i o pohybu zájmových 
přeprav, což umožňuje zajišťovat informovanost našich 
zákazníků i kooperujících dopravců.

Bránit se liberalizaci evropského železničního trhu 
by ale bylo bláhové. Je jenom na nás, jak budeme nadále 
hledat své místo na trhu železniční dopravy, kam beze-
sporu patříme. ČD Cargo má proti konkurenci jednu ne-
spornou výhodu. Relativní dostatek kapacit jak v pro-
vozu, tak v širokém potenciálu zaměstnanců a toho mu-
síme dokázat lépe využít.

Ing. Zdeněk Meidl
provozní ředitel ČD Cargo

Viewpoint

Dear friends, 
At a time when the method of supplying companies has 
changed to continuous delivery of raw materials, equip-
ment and production components with minimal ware-
house inventories and, conversely, distribution of fin-
ished products directly from the production facility to 
the target consumer, ČD Cargo’s approach to offering its 
services has changed as well.

Unlike all other carriers, we offer the individual wag-
onload consignment segment as an alternative to road 
haulage in lorries. In the unit train segment – which is 
also offered by other carriers – our advantages contin-
ue to be our signifi cant shipping capacity, quality opera-
tions and good reliability. In addition, there is the added 
value of the comprehensive transport services we pro-
vide. Our operations are able to react in real time to cus-
tomers’ special requirements as well as to the extraor-
dinary events which can occur in railway operations. 
Thanks to our information systems, operations employ-
ees have an overview of the situation on the railway net-
work as well as of the movement of special-interest ship-
ments, which enables them to pass information on to our 
customers and cooperating carriers.

It would be foolish to resist liberalisation of the Euro-
pean railway market, however. It is up to us to fi nd our 
place in future on the rail transport market, where we 
doubtlessly belong. ČD Cargo has one indisputable advan-
tage over the competition – relatively large capacities in 
operations as well as in the broad potential of employees, 
and we must learn to make better use of these. 

Ing. Zdeněk Meidl 
Operations Director at ČD Cargo

Ing. Zdeněk Meidl
provozní ředitel ČD Cargo 
Operations Director at ČD Cargo

„V době, kdy fi rmy minimalizují 
skladové zásoby se změnil i přístup 

v nabízení služeb ČD Cargo.“

“At a time when companies are 
minimising warehouse inventories, 
ČD Cargo’s approach to offering its 

services has changed as well.”
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Správa železniční dopravní cesty 

blíže klientům / The Railway Infrastructure 
Administration Closer to Clients

Jaké nové služby  bude SŽDC poskytovat 

svým klientům, resp. kde vůči nim 

dochází ke zlepšení dosavadního stavu?

Správa železniční dopravní cesty má své 
úkoly a tím i služby defi novány zákonem. 
Nejde tedy o to, vymýšlet nové činnosti, ale 
plnit rychleji a kvalitněji stávající úkoly. Na-
víc s podnikem, který provozuje železnici 
na celostátní úrovni, je to stejné jako se za-
oceánskou lodí: když chcete změnit kurz, 
nestačí jen jednoduše otočit kormidlem, to 
byste loď leda potopil. To, co rozjíždíme už 
nyní, je velmi přísný dohled nad kvalitou no-
vých staveb. Jediným kritériem veřejných 
zakázek je dnes v souladu se zákonem cena. 
Pochopitelně, tak velké zakázky, jaké jsou 
u nás soutěženy, mohou být ovlivněny kon-
kurenčním bojem, a tak musíme dohlédnout 
na to, aby případné nižší ceny a práce za 
ně odvedené odpovídaly všem myslitelným 
provozním, technologickým a bezpečnost-
ním parametrům. Také je důležité o projek-
tech a jejich realizaci otevřeně informovat 
odbornou i laickou veřejnost. Připravujeme 
posílení vlastních informačních kanálů tak, 
aby veřejnost nebyla odkázána pouze na in-
formace v médiích. Zastávám totiž názor, že 
kdo otevřeně nekomunikuje a neinformuje, 
bývá prezentován kriticky. 

Je stále diskutována cena za užití 

dopravní cesty. Můžete naše ceny 

porovnat s cenami v Evropě  a dále 

v Rusku až po Čínu?  Lze udělat nějakou 

hlubší analýzu v porovnání s cenami 

v České republice?

K první části otázky bych uvedl, že cena, 
resp. výše sazby a struktura jejího výpočtu, 
je porovnávána zejména v rámci Evropy 
a detailně pak s cenami v okolních státech. 
Vzhledem k různému postavení správců in-
frastruktury (samostatné společnosti nebo 
holding, státní podniky nebo akciové spo-
lečnosti apod.), jejich zdrojů a principů fi -
nancování je porovnávání ceny za dopravní 

cestu velmi složité a může být i zavádějící. 
Obecně nelze říci, že by se výše ceny za do-
pravní cestu v ČR nějakým zásadním způ-
sobem lišila od okolních zemí. Je třeba zdů-
raznit, že existují rozdíly například v počtu 
kategorií tratí, v principu výpočtu ceny (jed-
nosložková x vícesložková) a v případných 
uplatňovaných bonusech a malusech.

V současné době probíhá analýza mož-
nosti změny struktury výpočtu ceny za užití 
dopravní cesty a modelace jejího dalšího vý-
voje. Zaměřujeme se zejména na sbližování 
sazeb pro osobní a nákladní dopravu a dále 
na zjednodušení výpočtu ceny, tj. zavedení 
jednosložkové ceny s motivační složkou po 
vzoru německého modelu.

Jaký je váš názor na dokončení rozdělení 

majetku na dráze - provoz budov 

související s činností SŽDC, ale i dalších 

nemovitostí…

Považuji za nutné dokončit převody majetku 
mezi Českými drahami (ČD) a SŽDC. Jedná 
se v podstatě o poslední fázi transformace 
železničního sektoru, která byla zahájena 
již v roce 2002 v souladu s evropskou želez-
niční legislativou. Věcně se jedná o převod 
pozemků v železničních stanicích, na kte-
rých se nachází majetek tvořící železniční 

dopravní cestu, a o převod budov potřeb-
ných k provozování dráhy. Jde o sjednocení 
vlastnictví pozemků a majetku, který se na 
těchto pozemcích nachází. Záměrem SŽDC 
je, aby v rámci převodu byl převeden pouze 
nezbytně nutný majetek potřebný pro provo-
zování dráhy. V žádném případě nemáme zá-
jem o takový majetek, který by SŽDC výrazně 
fi nančně zatěžoval a nesloužil by potřebám 
provozování dráhy.

Jaké úkoly čekáte v příštím roce, kdy by 

se měl projevit posun v plnění nových 

záměrů s poskytováním železniční 

dopravní cesty?

Kromě velkých investičních akcí nyní inten-
zivně připravujeme tzv. malé projekty Operač-
ního programu Doprava (OPD), rozdělené do 
čtyř oblastí: železniční přejezdy, nástupiště - za-
stávky, umělé stavby (mosty a tunely) a zvýšení 
kapacity dráhy. Tyto projekty by měly řešit bo-
lavá místa zejména na nekoridorových tratích 
a zároveň by vzhledem k jejich rychlé realizaci 
do roku 2015 měly brzy plnit svůj účel.  ●

O odpovědi na aktuální otázky jsme požádali generálního ředitele 
Správy železniční dopravní cesty Ing. Jiřího Koláře, Ph.D.
We posed a few topical questions to Railway Infrastructure 
Administration General Director Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
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Konference ČD Cargo 

ve Špindlerově Mlýně

30. října – 1. listopadu 2012

www.cdcargo.cz

Aktualita / News

What new services will the Railway 

Infrastructure Administration provide 

to its clients, and where will existing 

services be improved?

The Railway Infrastructure Administra-
tion’s tasks – and hence its services – are 
defined by law. It’s thus not about invent-
ing new activities, but rather about per-
forming our current tasks faster and bet-
ter. Moreover, a company operating the 
railway state-wide is a bit like an ocean 
liner: If you want to change course, you 
can’t just spin the wheel – you could cap-
size the ship. What we’re implement-
ing now is very strict oversight over the 
quality of new infrastructure. By law, the 
sole criterion for public contracts today 
is price.  ●

ENGLISH SUMMARY
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C A R G O  /  C A R G O

Nebývalou podívanou nabídla v polovině června jízda jednoho z posledních pravidelných vlaků ČD Cargo 

s nákladem vápence, který směřoval z Nučic do severočeských elektráren. U příležitosti tematického 

setkání v Železničním muzeu v Lužné se ho v části trasy ujaly parní lokomotivy řad 555 a 556. Za zájmu 

stovek fotografů odvezly vlak tvořený 32 nákladními vozy o délce přes pět set metrů z Hostivice do Krupé. 

Soupravu taženou celkem čtveřicí parních krasavic tak mohli obdivovat na náspu před stanicí Lužná také 

návštěvníci muzea.

Nákladní vlak odvezla čtveřice parních 

krasavic / Four steam locomotives 

pull freight train

Ve dnech 12. až 14. června proběhla v železniční 

stanici Trutnov střed překládka přibližně 400 tun 

betonových prefabrikátů ze silničních vozidel do 

14 železničních vozů Eas. Stalo se tak na základě roz-

hodnutí zákazníka, který v konečné fázi upřednost-

nil železniční přepravu před silniční, a to na základě 

nabídky ČD Cargo na komplexní zajištění překládky 

a uložení zboží v železničních vozech. Celá manipu-

lace s prefabrikáty i vlastní přeprava k příjemci zboží 

ve Vysokém Mýtě proběhla včas a podle pokynů 

a požadavků zákazníka.

C A R G O  /  C A R G O

Vyzkoušet si společný zásah 

hasičů, policie a zdravotníků 

při úniku nebezpečných látek 

bylo cílem taktického cvičení 

Náklad 2012. Uskutečnilo se 

21. června a jeho dějištěm se 

stalo nádraží v jihočeských 

Vodňanech. Podle stanove-

ného scénáře mělo ve stanici 

dojít ke zranění dvou chlapců, 

kteří vylezli na odstavenou 

vlakovou cisternu a nadýcha-

li se unikajícího fl uorovodíku. 

Pod vlivem jeho omamných 

výparů upadli do kolejiš-

tě a zranili se. Na jednotli-

vých složkách integrovaného 

záchranného systému pak 

bylo zajistit záchranu zraně-

ných a zabránit dalšímu šíření 

jedovaté látky.

Záchranáři trénovali zásah na cisterně ČD Cargo / 

First responders train on a ČD Cargo tank wagon

Bardotky burácely na objednávku 

nadšenců / Bardotka thunders to 

the joy of railway enthusiasts

Už více než dva roky trvají pravidelné přepravy 

strusky z železáren Voest Alpine v rakouském 

Linci do cementárny Českomoravského cemen-

tu v Praze-Lochkově, která využívá vlečku ze 

stanice Praha-Radotín. Vzhledem k tomu, že 

v době zahájení přeprav již plným tempem 

probíhaly stavební práce na 4. koridoru mezi 

Prahou a Českými Budějovicemi, byla trasa 

zmíněných vlaků již od počátku naplánována 

z Českých Budějovic přes Příbram a Beroun, 

tedy s využitím tratě někdejší Rakovnicko-

protivínské dráhy. Vlaky, jezdící zpravidla jed-

nou týdně, obsluhují v současnosti modernizo-

vaní Brejlovci řady 753.7. 

Trať 200 slouží k pravidelným 
přepravám strusky / Regular slag 
shipments on line 200

Betonové prefabrikáty naložili na 
14 vagonů / Pre-fab concrete units 
loaded on 14 wagons

 V rámci podpory železniční dopravy a převodu 

zboží ze silnice na železnici vyhlásilo ČD Cargo 

akční nabídku na přepravu zboží na tazích mezi 

Lovosice – Ostravou, Lovosice – Břeclav. Akce platí 

do konce roku 2012 - akční cena 10,90 EUR/t; 

tj. 15% oproti obvyklé ceně. Pro podporu železnič-

ní dopravy a převodu zboží ze silnice na železnici, 

ČD Cargo vyhlásilo během léta 2012 akční slevu 

50% pro obsluhu vleček. Akce platí pro obsluhu 

vleček nově zprovozněných nebo obnovených 

do 31. srpna 2012.

Nabídka ČD Cargo / 
ČD Cargo off er

Pozornost okolí přitahoval nepřeslechnutelný vlak, který projížděl 10. července po jihočeských tratích. 

Na přání zahraničních milovníků železnic ho táhla lokomotiva Bardotka ČD Cargo bez tlumiče výfuku. 

Nejprve je odvezla z Českých Budějovic do Netolic, odtud se po trati, kterou v současnosti využívají jen 

nákladní vlaky ČD Cargo, vrátila do Dívčic. Na další trase přes Strakonice a Vimperk do Volar nechybě-

la ani zastávka v nejvýše položené stanici u nás – Kubově Huti. Na hlavní spojnici mezi Plzní a Českými 

Budějovicemi se vlak vrátil přes Prachatice, následovala ještě zajížďka do stanice Temelín.
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Datum 28. srpna 2012 se nesmazatelně 
zapsal k milníkům v dějinách železnič-

ní dopravy na vlečce Karlovarských mine-
rálních vod (KMV) v Kyselce. Koncesi pro 
výstavbu vlečky vedoucí z Vojkovic nad Ohří 
do cca 10 km vzdálené Kyselky obdržel Hein-
rich Mattoni v roce 1894 a již 1. února 1895 
se po vlečce rozjely první nákladní vlaky. Až 
do zestátnění zajišťovala provoz společnost 
Buštěhradské dráhy, poté ČSD. Klapot kol na 
vlečce utichl v roce 1998, kdy žezlo na dlou-
hou dobu převzaly nákladní automobily. Tak 
tomu bylo až do zmíněného úterý 28. srpna.

V tento den se po obnovené vlečce vydal 
na svoji pouť první Mattoni expres, vlak spo-
jující karlovarskou Kyselku se střední Mo-
ravou, konkrétně se sklady v Mostkovicích 
u Prostějova. Slavnostní události, při které 
asistovala i parní „Všudybylka“ 354.195, 
však předcházelo nezměrné úsilí všech zú-
častněných. Na počátku stálo rozhodnutí 
generálního ředitele Karlovarských mine-
rálních vod Alessandro Pasquale přepra-
vovat část produkce ze stáčírny v Kyselce 
k zákazníkům po železnici se snahou ale-
spoň částečně omezit provoz nákladních 
automobilů na úzké silnici vedoucí smě-
rem na Karlovy Vary. Pak již následovala 
doslova mravenčí práce všech zúčastně-
ných. Jedním z nejdůležitějších kroků bylo 
samozřejmě zprovoznění poměrně dlouhé 
vlečky. Ta naštěstí nebyla nikdy adminis-
trativně zrušena, proto její obnově nic ne-
bránilo. Byla vyměněna část pražců, dopl-
něn chybějící kolejový materiál. Do rekon-
strukce vlečky investovaly KMV nemalou 
částku cca 10 milionů Kč. Je to důkaz zájmu 
této společnosti o železniční dopravu.

Oba další aktéři, ČD Cargo a Autodo-
prava Hanzalík, mezitím připravovali pro-
jekt vlastní železniční dopravy. Proč právě 
tito dva dopravci? Autodoprava Hanzalík 
v současné době realizuje silniční logistiku 
pro KMV a bude také provozovat mezisklad 
v Mostkovicích, ze kterého budou automo-
bily této společnosti zásobovat nápoji celou 
Moravu. ČD Cargo pak proto, že je spoleh-
livým železničním dopravcem, který do-
káže bezproblémově zajistit přepravu zboží 
napříč republikou a zároveň i operativně 
reagovat na jakékoliv provozní problémy. 
Podle dohody zajišťují motorové lokomo-
tivy Autodopravy Hanzalík obsluhu vlečky 
v Kyselce a po sestavení uceleného vlaku ve 
Vojkovicích nad Ohří jej následně dopraví 
do Chomutova, kde do čela vlaku nastoupí 
lokomotiva ČD Cargo. Ta vlak za cca 8 ho-
din dopraví do 420 km vzdáleného Prostě-
jova, kde si jej opět převezme posunovací 
lokomotiva Autodopravy Hanzalík a po roz-
dělení na dvě části vlak dopraví do sklado-
vého areálu v Mostkovicích. 

C O M M E R C E  /  O B C H O D

Mattoni expres, vlak spojující karlovarskou 
Kyselku se střední Moravou. 
The Mattoni Express – a train connecting Kyselka 
in the Karlovy Vary region with central Moravia. 

Minerální vody Mattoni znovu 
na kolejích / Mattoni Mineral 
Water on the Railway Again

T E X T  /  T E X T  BY M I C H A L  R O H  F OTO  /  P H OTO  BY M I C H A L  R O H  A  M I C H A L  R O H  M L .

O B C H O D  /  C O M M E R C E I N T R O D U C I N G

28 August 2012 was a milestone in 
the history of rail transport on 

Karlovarské minerální vody’s railway sid-
ing in Kyselka. In 1894, a concession was 
granted to Heinrich Mattoni to construct 
a c. 10 km siding running from Vojkovice 
nad Ohří to Kyselka, and on 1 February 1895 
the fi rst freight trains began to use it. Oper-
ations were secured by the Buštěhrad Rail-
way until nationalisation, and thereafter by 
Czechoslovak Railways (ČSD). The rumble 
of wheels along the tracks ceased in 1998, 
however, when shipments were taken over 
by road hauliers. And that’s how things 
were until Tuesday, 28 August of this year.

On this day, the fi rst Mattoni Express – 
a train connecting Kyselka in the Karlovy 
Vary region with warehouses in Mostkov-
ice u Prostějova, central Moravia – set off 
on the restored siding. The festive event, 
which was even attended by steam loco-

motive “Všudybylka” (“Been Everywhere”) 
354.195, was preceded by an immense 
effort on the part of all concerned. It start-
ed with the decision by Karlovarské min-
erální vody’s CEO, Alessandro Pasquale, 
to transport some of the Kyselka bottling 
plant’s production to customers by rail in 
an effort to reduce lorry traffi c on the nar-
row road to Karlovy Vary. This was followed 
by laborious work on the part of all partici-
pants. One of the most important steps, of 
course, was putting the relatively long sid-
ing back into operation. Fortunately, it had 
never been disestablished administratively, 
so there was nothing to prevent its restora-
tion. Some of the sleepers were replaced, 
and missing track material was added. Kar-
lovarské minerální vody invested some CZK 
10 million into reconstructing the siding, 
which demonstrates the company’s interest 
in rail transport.  ●

ENGLISH SUMMARY
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E C O N O M Y /  E KO N O M I K AO B C H O D  /  C O M M E R C E I N T R O D U C I N G

Pro Mattoni expres bylo nutné stanovit co 
nejoptimálnější trasu, mimo jiné i s ohle-
dem na rozsáhlé výluky např. u Brandýsa 
nad Orlicí. Bylo potřebné připravit techno-
logii předávky vlaků mezi oběma dopravci, 

uzavřít smlouvu o elektronickém podeji/do-
deji zásilek. Vše vyvrcholilo 15. srpna, kdy 
byl zahájen zkušební provoz. První vlak se 
z Chomutova na svoji cestu vydal v 15.41 h,
do svého cíle v Prostějově dojel ve 23.34 h, 

to znamená po pouhých osmi hodinách, což 
je doba plně srovnatelná s kamionovou pře-
pravou. Přepravy se nyní uskutečňují v kry-
tých vozech řady Habils, v rámci zkušeb-
ního provozu však byly vyzkoušeny i vozy 
řady Kils. Dvoutýdenní provoz potvrdil ži-
votaschopnost projektu a splnil plánovaná 
očekávání. Mimo jiné také prokázal nutnost 
realizovat přepravy přesně podle grafi konu 
a stanovené technologie.

Podle Alessandra Pasquale by po želez-
nici měla být přepravována cca třetina pro-
dukce. Ročně to představuje jízdu asi 3 600 
kamionů. Vše ale bude záležet na poptávce 
po nápojích, která je do značné míry závislá 
na počasí. Ve vedlejší sezóně, která právě na-
stává, budou šestnácti – až dvaceti vozové 
vlaky jezdit dvakrát až třikrát týdně, v hlavní 
sezóně pak není vyloučen ani každodenní 
provoz. V tomto případě by byly nasazeny 
právě vozy ČD Cargo řady Kils. Případné další 
výkyvy v distribuci bude Autodoprava Han-
zalík vykrývat i nadále svými kamiony.

Zavedení Mattoni expresu je deklarací 
společenské a ekologické odpovědnosti 
Karlovarských minerálních vod a zároveň 
důkazem fl exibility a konkurenceschop-
nosti železniční nákladní dopravy.  ●
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ČD Cargo v 1. pololetí 

roku 2012 / ČD Cargo in 

the First Half of 2012
Výrazný meziroční nárůst zaznamenala kombinovaná 
doprava. Prosazují se nové technologie.
Combined transport has shown signifi cant growth 
year-on-year. New technologies are taking hold.

Podle údajů Českého statistického úřadu 
poklesl hrubý domácí produkt (HDP), 

jeden z klíčových ukazatelů vývoje eko-
nomiky, za první čtvrtletí o 0,7 %, údaje za 
druhé čtvrtletí hovoří o poklesu 1,2 %. Prů-
myslová výroba poklesla o 2,2 %, stavební 
výroba dokonce o 8,4 %. Podle dostupných 
informací došlo v meziročním srovnání za 
první čtvrtletí letošního roku také ke statis-
ticky významným poklesům výkonů náklad-
ní dopravy v České republice, a to u všech 
čtyř druhů – silniční, železniční, vodní 
i letecké. U silnice se jedná o pokles zhru-
ba 10 %, u železnice o cca 7 %. Železniční 
doprava je pak zrcadlem tohoto vývoje. Za 
první pololetí roku 2012 přepravila akcio-
vá společnost ČD Cargo 37,08 mil. tun zbo-
ží, což je o 7,5 % méně než za stejné období 
roku 2011, zároveň však o 2,3 % více než za 
rok 2010. V plánu výkonů ČD Cargo to zna-
mená jeho neplnění o 1,3 %. Aby bylo mož-
né tato čísla lépe pochopit a vyhodnotit, je 
třeba se na ně dívat v celkovém kontextu 
s vývojem českého i evropského hospodář-
ství a samozřejmě i v kontextu s vývojem na 
dopravním trhu. 

Podívejme se nyní krátce na situaci 
v jednotlivých komoditách. Asi nejvýraz-
něji se ve výsledcích projevil propad v pře-
pravách hnědého uhlí, kde jsme za prvních 
šest měsíců převezli o 1,8 mil. tun méně než 
za stejné období loňského roku. Situace 
v odvětví energetiky není jednoduchá. Ne-
gativně se projevují spory mezi těžaři a od-
běrateli uhlí, kdy jen zastavení dodávek 
uhlí do elektrárny Opatovice nad Labem 
znamenalo pro ČD Cargo odřeknutí téměř 
osmdesáti ucelených vlaků. V této nelehké 
situaci prokázalo ČD Cargo svoji fl exibi-
litu a dokázalo pro zákazníky zajistit pře-
pravy uhlí ze zahraničí, z Německa i Polska, 
čímž se podařilo ztrátu tržeb částečně eli-
minovat. Také špatná kvalita uhlí těženého 
na Sokolovsku a nezájem odběratelů o něj 

znamenaly pro ČD Cargo výraznou ztrátu. 
Situace v přepravách černého uhlí se me-
ziročně stabilizovala především v důsledku 
zahájení některých nových přeprav, např. 
v rámci projektu Střela. V oblasti přeprav 
koksu pro hutní podniky je situace bohužel 
stále neměnná a meziroční pokles činí opět 
cca 400 tisíc tun. Propad v komoditě chemie 
je zapříčiněn především poklesem spotřeby 
pohonných hmot v České republice, a to jak 
benzínu, tak nafty. Spotřeba benzínu se me-
ziročně snížila zhruba o desetinu, spotřeba 
nafty klesla o 4 až 5 %. Nižší spotřeba souvisí 
s rekordním zdražováním pohonných hmot 
na začátku roku a také s nepříznivým vývo-
jem ekonomiky. S poklesem přeprav pohon-
ných hmot narůstá i tlak soukromých do-
pravců na vytěžování vlastních kapacit, což 
vyžaduje ještě aktivnější přístup ke všem 
zákazníkům. I proto se ČD Cargo prosazuje 
při získávání spotových přeprav, daří se zís-
kávat zpět některé přepravy, např. v tran-
zitu mezi Polskem a Rakouskem. Prozatím 
se bohužel nenaplnila očekávání z poptá-
vek na dovoz pohonných hmot z Běloruska 
do České republiky. Pokles stavební výroby 
měl logicky za následek i pokles přeprav 
v komoditě stavebniny.

Ale dost již negativ. Výrazný meziroční 
nárůst (o více než 250 tisíc tun) zazname-
nala kombinovaná doprava. Tento segment 
vykazuje výrazný nárůst jak v tržbách, tak 
v počtech vlaků u jednotlivých operátorů. 
Stabilizovala se přeprava silničních návěsů 
mezi Rostockem a Brnem, připravováno je 
nejen navýšení počtu spojů na čtyři týdně 
(zahájeno v srpnu), ale i rozšíření systému 
do zahraničí, konkrétně do Vídně. Jako 
velmi perspektivní se ukazují přepravy 
v kontejnerech Innofreight, které umožňují 
využití železniční dopravy i u těch zákaz-
níků, kteří nedisponují železniční vlečkou. 
Přepravy v Innofreightech jsou šity na míru 
i zákazníkům, kteří v minulosti využívali 

According to Czech Statistical Office 
data, GDP fell by 0.7% in the first 

quarter, and by 1.2% in the second quar-
ter. Industrial production declined by 
2.2%, and construction by 8.4%. Accord-
ing to available information, the first 
quarter of 2012 also saw a statistical-
ly significant year-on-year decline in 
freight transport output in the Czech 
Republic in all four areas – road, rail, 
waterway and air freight. In the case of 
road haulage, the decline was roughly 
10%, whereas in rail freight it was c. 7%. 
The development of railway transport 
reflects this trend. ●

ENGLISH SUMMARY
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spíše silniční dopravu. Úspěšně jsme zrea-
lizovali přepravy odpadních materiálů z Os-
travy do Mostu, hlíny z Moravy na skládku 
v Dívčicích, připravovány jsou další pro-
jekty. Ten nejaktuálnější by měl předsta-
vovat objem až 30 tisíc tun stavebních sutí 
a odpadů z demolice tzv. Polygonu Kolbe-
nova v Praze Vysočanech. Výroba osob-
ních automobilů v Česku za první pololetí 
vzrostla meziročně o 5 % na rekordních více 
než 660 tisíc vozidel. Nárůst zaznamenaly 
automobilky Škoda i Hyundai, naopak vý-
roba automobilů v Kolíně poklesla. A tato 
situace se odráží i v přepravě v komoditě 
automotive, kde jsme za první půlrok do-
sáhli vysokého meziročního nárůstu až 
o 18 %. Výrazně narostl také počet tranzit-
ních vlaků ze Slovenska dále do Německa, 
které realizujeme ve spolupráci s operáto-
rem BLG, a které se podařilo získat v kon-
kurenci s tradiční přepravní cestou přes Ra-
kousko a Passau. Růst výroby automobilů se 
pozitivně projevil rovněž v přepravách kon-
tejnerů, ve kterých míří automobily Škoda 
k další montáži především do Ruska. Dařilo 
se nám rovněž v přepravách obilovin, kde 
se sice nepodařilo naplnit ambiciózně sta-
novený plán, ale meziročně se podařilo ob-
jemy navýšit o 10 tisíc tun.

Výhled do druhého pololetí však příliš 
optimistický není. Celosvětově klesá cena 
elektrické energie, čímž se snižuje zájem 
o přepravu pevných paliv. S nervozitou se do 
budoucna dívají i výrobci železa a oceli. Zne-
pokojující signály o blížící se krizi přichá-
zejí i od operátorů kombinované dopravy. Je 
více než zřejmé, že o pomyslný „koláč“ pře-
prav bude nutné svádět ještě ostřejší kon-
kurenční boj zejména s dalšími železnič-
ními dopravci. ČD Cargo má zákazníkům 
co nabídnout, je nejen největší český želez-
niční dopravce, ale především spolehlivý ob-
chodní partner. A to je dobrý základ do kon-
kurenčního boje.  ●
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ČD Cargo logistickým 
partnerem České pošty / 
ČD Cargo Is a Logistics 
Partner of Česká pošta

T E X T  /  T E X T  BY M I C H A L  R O H  F OTO  /  P H OTO  BY S TA N I S L AV P E C H Á Č E K ,  Š T Ě P Á N  L ÁTA L  ( R A F )

Dynamický rozvoj zaznamenala přeprava nadrozměrných zásilek, jejichž hmotnost 
dosahuje až jedné tuny a při jejichž přepravě plní železnice nezastupitelnou úlohu. 
Shipments of oversized consignments weighing up to 1 tonne have experienced dynamic 
development, and the railway plays an indispensable role in their transport.
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Téměř 3400 poboček po celé České repub-
lice, jeden z největších zaměstnavatelů 

v zemi, poskytovatel univerzálních poštovních 
služeb. Tolik stručná charakteristika státního 
podniku Česká pošta, jednoho z významných 
zákazníků společnosti ČD Cargo. O zajiště-
ní poštovních přeprav i vzájemné spolupráci 
jsme hovořili s Václavem Kopečkem, provoz-
ním ředitelem logistiky organizační složky 
České pošty Logistika Praha.

Přiblížil byste nám nejprve činnost 

státního podniku Česká pošta?

Naší hlavní činností je přijímání, přeprava 
a doručování poštovních zásilek, ať už po-
hlednic, dopisů nebo různých balíčků. Doká-
žeme však přepravit téměř vše. Česká pošta 
zároveň zajišťuje smluvní služby pro jiné 
podnikatelské subjekty nebo úřady. Předsta-
vit si pod tím můžete např. vyplácení starob-
ních důchodů, příjem tiketů Sazky, platby 
prostřednictvím SIPO, ale i tisk dokumentů, 
jejich kompletaci a doručení. Hradíme také 
náklady na vydávání poštovních známek 
a uvádíme je do oběhu. Rozsah našich slu-
žeb je skutečně široký.

Můžete nám blíže popsat systém 

poštovní přepravy?

Z podacích pošt jsou poštovní zásilky večer 
dopraveny sem k nám do sběrného přeprav-
ního uzlu (SPU) v Malešicích, kde probíhá 
jejich třídění a je jim určen nejvhodnější 

směr a způsob přepravy, především v zá-
vislosti na době jejich dodání. Česká pošta 
totiž u velké části zásilek garantuje dobu 
dodání tzv. D + 1, tzn. následující pracovní 
den po podeji zásilky. Po vytřídění jsou zá-
silky naloženy do přepravních klecí, kon-
tejnerů nebo jiných přepravních jednotek, 
ve kterých po silnici nebo po železnici pu-
tují přes noc do dalšího sběrného přeprav-
ního uzlu. Těch je v rámci České republiky 
celkem jedenáct. Zde proběhne další tří-
dění, po kterém jsou zásilky distribuovány 
do dalších dep nebo už na konkrétní pošty. 
V noci tu u nás v Malešicích vládne sku-
tečně čilý ruch, také počet zaměstnanců 
je mnohem vyšší než v denních směnách. 
Musíme pracovat tak, aby již po 22. hodině 
mohly odtud odjíždět první zásilky. V noč-
ních hodinách zároveň přijíždějí zásilky 
z ostatních SPU, které musíme přetřídit 
a připravit k další přepravě tak, aby jich 
ráno mohla být většina na dodacích poš-
tách. Malešice jsou největším třídicím uz-
lem v České republice.

Z pohledu objemů jsou pro nás nejvý-
znamnější přepravní ramena z Prahy do Par-
dubic a z Prahy do Brna. V první relaci vy-
užíváme zejména železniční dopravu, která 
nám i v zimních podmínkách zajišťuje spo-
lehlivost a kvalitu přeprav. Pro přepravy do 
Brna využíváme vlastní i najaté nákladní 

automobily. Důvodem je především neexis-
tence kolejového napojení SPU v Brně.

Je tedy zřejmé, že železnice má pro vás 

nezastupitelnou roli. Jaký je v současné 

době její rozsah?

V současné době jsou mezi Prahou a Ostravou, 
resp. Pardubicemi a Olomoucí, vypravovány 
tři páry poštovních vlaků v pracovní dny. První 
vlak odjíždí z Prahy-Malešic po 21. hodině, do 
Ostravy přijede v 1:42 h. Další spoj pak vyráží 
na cestu krátce před jedenáctou hodinou ve-
černí. Tyto dva spoje jsou tvořeny železnič-
ními vozy řady Postw. Těch máme k dispozici 
celkem 42, ale pravidelné spoje jsou tvořeny 
3–4 vozy. Vozy umožňují provoz rychlostí až 
160 km/h, ale maximální rychlost poštovních 
vlaků je dnes stanovena na 120 km/h, což je 
plně dostačující. Poslední vlaková souprava 
složená z až 10 vozů řady Gbkkgs (celkem 
jich Česká pošta vlastní 83) vyjíždí z Prahy 
v půl druhé ráno. Poštovní vlaky manipulují 
podle potřeby v Pardubicích, České Třebové 
a Olomouci hlavním nádraží. Také v opačném 
směru jsou vypravovány tři vlaky denně. V ob-
dobí vánočního provozu bývá počet vozů zařa-
zených do vlaků až dvojnásobný.

Se službami ČD Cargo jsme spokojeni, 
a tak po železnici putuje až 65 % poštov-
ních zásilek. Klíčová je pro nás doba pře-
pravy, která je plně srovnatelná se silniční 

Nearly 3,400 branches through-
out the Czech Republic, one of the 

country’s largest employers, a provid-
er of universal postal services – this is 
a very brief description of state enter-
prise Česká pošta, one of ČD Cargo’s 
major clients. We spoke with Ing. Václav 
Kopeček, Operations Director for Logis-
tics at Česká pošta’s organisational unit 
Logistika Praha, about securing postal 
shipments and mutual cooperation.

Could you tell us a little bit about 

Česká pošta’s activities?

Our main activities are receiving, ship-
ping and delivering postal consignments 
– be they post cards, letters or vari-
ous kinds of packages – but we can ship 
almost anything. Česká pošta also pro-
vides contracted services for a range of 
businesses and public authorities. These 
include paying out old-age pensions, 
receiving Sazka betting tickets, han-
dling SIPO direct debit payments, as well 
as printing, completing and delivering 
documents. We also cover the expenses 
for issuing stamps and putting them into 
circulation, so we provide a truly broad 
range of services. ●
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dopravou, a také přesnost dodání. O jakéko-
liv mimořádnosti jsme informováni a situaci 
ihned řešíme.

Co bylo důvodem zrušení ambulantního 

způsobu třídění zásilek ve vlakové poště?

Při ambulantním způsobu třídění byly zá-
silky na poštách roztříděny jen předběžně do 
hlavních směrů a následně během přepravy 
vlakem přesněji dotřiďovány. Poštovní vozy 
byly řazeny ve všech významných rychlících 
a tzv. vlakaři (pracovníci vlakových třídíren, 
tzv. ambulancí) patřili mezi poštovní elitu. 
Nové trendy však nelze zastavit. S moderni-
zací a zvyšováním kapacity třídicích linek 
ve sběrných uzlech význam vlakové pošty 
klesal a její provoz byl defi nitivně ukončen 
v květnu roku 1999. K tomuto rozhodnutí vý-
razně přispěla i několikadenní stávka želez-
ničářů v roce 1997. Znovu musím zdůraznit, 
že spolehlivost je pro nás prioritou.

V areálu, ale především v třídicí hale 

panuje čilý stavební ruch. Prozradíte 

nám důvod stavebních úprav?

V nedávné době jsme zprovoznili zcela no-
vou kolej č. 109 vedle třídicí haly, na které 
v současnosti probíhá veškerá nakládka poš-
tovních zásilek do železničních vozů. Uvnitř 
haly došlo ke zkrácení kolejí, které nám 
umožnilo získat prostor pro vybudování nej-
modernější třídící linky pro poštovní zásilky 
v České republice. S jejím zprovozněním po-
čítáme v průběhu příštího roku a od tohoto 
kroku si slibujeme jednak zvýšení kapacity, 
ale i přesnosti třídění. Po dokončení rekon-
strukce haly přesuneme opět část nakládky 
na vnitřní koleje. 

Železniční dopravní trh je již řadu 

let plně liberalizován. Denně musíme 

bojovat s konkurencí. Také Českou poštu 

pravděpodobně již brzy čeká zrušení 

tzv. poštovní výhrady (monopolu). 

Jste připraveni na boj s konkurencí?

Poštovní výhrada se týká pouze vnitrostátních 
poštovních zásilek o hmotnosti do 50 gramů, 
které mají listinný charakter. V přepravách 
balíčků a v dalších službách máme poměrně 
velkou konkurenci. Naší nespornou výhodou 
je celosíťový charakter služeb. Ale abychom si 
zákazníky udrželi, stále modernizujeme stáva-
jící produkty, rozvíjíme a nabízíme nové. Naši 
zákazníci se dnes mohou běžně podívat, kde 
se jejich zásilky nacházejí, značnou oblibu si 
získaly naše balíkové produkty. Velice dyna-
mický rozvoj zaznamenala přeprava nadroz-
měrných zásilek, jejichž hmotnost dosahuje 
až jedné tuny. Loženy jsou zpravidla na pale-
tách a při jejich přepravě plní železnice opět 
nezastupitelnou úlohu. Věřím tedy, že v kon-
kurenčním boji obstojíme.  ●
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Sportovní hry ČD Cargo
6. září 2012, areál hotelu Sport, Zruč-Senec

Do kalendáře marketingových akcí 
ČD Cargo v posledních letech neod-

myslitelně patří také Sportovní hry. Jejich 
cílem je prohlubování vztahů se zákazní-
ky, kteří oceňují nejen možnost odpoutat 
se od každodenních pracovních povinnos-
tí a stresů, ale při neformálních setkáních 
prodiskutovat i některá témata plynoucí 
ze vzájemných obchodních vztahů. 

Letošní, v pořadí již 5. ročník Sportov-
ních her přivítal začátkem září opět nád-
herný multifunkční sportovní areál v ma-
lebné vesničce Zruč-Senec nedaleko Plzně. 
Rekordnímu počtu téměř devadesáti účast-
níků z více než čtyř desítek firem letos 

mimořádně přálo i počasí. Pro všechny 
sportovní nadšence bylo připraveno sedm 
disciplín: tenisový turnaj čtyřher, pétan-
que, šipky, stolní tenis, minigolf, plážový 
volejbal trojic a lukostřelba. Ti, kteří 
zrovna nejsou příznivci aktivního spor-
tovního zápolení, se rázem proměnili 
v nadšené fanoušky a diváky. A bylo se 
opravdu nač dívat.

Nejdříve odstartovaly časově nejná-
ročnější sportovní disciplíny, a to tenisový 
turnaj, petánque a minigolf. Především 
minigolf byl pro některé hráče zapekli-
tým oříškem. Po dopoledních kvalifika-
cích turnaj vyvrcholil finálovými zápasy 

o konečné umístění. Zejména na teniso-
vých a beachvolejbalových dvorcích byly 
k vidění urputné boje plné obětavých zá-
kroků a neočekávaných herních zvratů. 

Není ani tak důležité, jaká jména se při 
závěrečném ceremoniálu ocitla na vítěz-
ných diplomech a kdo se nakonec pyšnil 
nablýskanými poháry, ale pocit příjemně 
prožitých chvil v kouzelném prostředí 
a dobré společnosti. 

Sportovní dění s bravurou a profesi-
onalitou po celý den moderoval zkušený 
sportovní komentátor Petr Vichnar, který 
se podělil i o některé zážitky z nedávno 
skončené londýnské olympiády. ●
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Naší výhodou je komplexnost 
provozních služeb / Our Advantage 
is the Comprehensiveness of 
Operational Services
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Hovoříme s provozním ředitelem ČD Cargo Ing. Zdeňkem Meidlem.
A conversation with ČD Cargo’s Operations Director, Ing. Zdeněk Meidl.

Kdysi byl provoz označován za královnu 

mezi ostatními odvětvími na drahách. 

Mohl byste charakterizovat, jak se 

změnilo postavení provozu ve vztahu 

k přepravě – obchodu v polistopadovém 

období? 

Obecně lze konstatovat, že vývoj společnosti 
v polistopadové éře ovlivnil i dění na želez-
nici. Změnila se dělba práce na dopravním 
trhu. Došlo k rozdělení na provozovatele 
dráhy a dopravce a nastavení jiných vzájem-
ných vztahů a rovného přístupu ke všem do-
pravcům. České dráhy se rozdělily na jednot-
livé segmenty dle zajišťovaných činností. Ná-
kladní doprava se vyčlenila z Českých drah, 
a. s., jako jejích dceřiná společnost ČD Cargo, 
a. s. Přepravní požadavky na železniční ná-
kladní dopravu slábly, na druhé straně se zvy-
šoval tlak na kvalitu a ekonomiku provozní 
práce. Základní otázkou dneška již není, zda 
jsme schopni požadovanou přepravu zajis-
tit, ale za jakých podmínek a za jakou cenu ji 
umíme realizovat. Obchod, tedy ekonomika, 
získaly prioritní postavení. 

V čem se nejpronikavěji změnil samotný 

železniční provoz? 

Z odborného hlediska se železniční provoz 
příliš nezměnil. Mezi jeho přednosti patří na-
dále bezpečnost, šetrnost k životnímu pro-
středí, relativně nízká energetická nároč-
nost, schopnost převézt požadované objemy 
zboží na velké vzdálenosti, poměrně vysoká 
spolehlivost atd. Velká část přeprav se rea-
lizuje na hlavních tratích, které procházejí 
dlouhodobě postupnou modernizací. Do-
chází k částečné modernizaci vozidlového 
parku, a to hnacích vozidel i nákladních vozů 
(u ČD Cargo např. modernizované lokomotivy 
ř. 753.7, 363.5). Výrazně vzrostly tranzitní 

přepravy se zájmem na termínu dodání. Na 
druhé straně poklesl svoz a rozvoz jednotli-
vých vozových zásilek a snížil se i rozsah vla-
kotvorné práce realizované v seřaďovacích 
nádražích. Kde však vidím zásadní změnu, 

tak to je především v mohutném nasazování 
informačních systémů (např. ISOŘ, ÚDIV, 
MIS, PRIS, PROBIS – připravuje se, atd.), které 
ulehčují rutinní práce zaměstnancům, zvy-
šují kvalitu práce a poskytují větší pracovní 
komfort a prostor pro rozhodování, a to ne-
jen zaměstnancům provozu.

Jaký vliv měl na vývoj provozu nástup 

konkurence na dopravní trh?

Vstup konkurence jsme nezaznamenali v ce-
lém rozsahu železniční nákladní dopravy, 
nýbrž pouze v segmentu přeprav ucelených 
vlaků. V tomto případě lze pozitivně hovo-
řit o větším tlaku na kvalitu přeprav. Konku-
renční fi rmy však neprojevily zájem o svoz 
a rozvoz jednotlivých zásilek, a neprovádí 
tedy vlakotvorné práce v seřaďovacích ná-
dražích. Díky této fi lozofi i nejsou zatěžo-
vány vyššími náklady, které si svoz a rozvoz 
vozových zásilek z jednotlivých manipulač-
ních míst objektivně vyžaduje, a následně 
nemusí fi nancovat vlakotvornou práci v se-
řaďovacích stanicích. Samozřejmě, že jejich 
nabídkové ceny se tak mohou pohybovat pod 
cenami dopravce, který nabízí komplexní 
služby na dopravním trhu, včetně síťové vla-
kotvorby. Konkurenční fi rmy si pak mohou 
dovolit například i přepravu ucelených vlaků 
na elektrifi kovaných tratích jednou nebo 
více dieselovými lokomotivami. Že se tím ne-
guje jedna z předností železniční dopravy, 
její ekologičnost, není třeba zdůrazňovat.

Abychom však mohli hovořit o konku-
renci v pravém smyslu slova, je nezbytná – 
naštěstí již připravovaná – novelizace zákona 
o drahách. Věřím, že přinese potřebné narov-
nání podmínek pro provozování drážní do-
pravy mimo jiné i mezi tzv. národním doprav-
cem a ostatními dopravci. 
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Do funkce provozního ředitele společnosti 

ČD Cargo byl k 1. 6. 2012 jmenován Ing. Zdeněk 

Meidl. Železnici věnoval celý svůj dosavad-

ní profesní život, v prosinci 2007 stál u zrodu 

samostatné dceřiné společnosti ČD Cargo. Po 

maturitě na Střední průmyslové škole stroj-

ní a dopravní v Děčíně pokračoval ve studiu 

na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, na 

Fakultě Provoz a ekonomika železniční dopra-

vy se specializací na ekonomiku. Po ukončení 

vysokoškolského studia prošel řadou profesí na 

ČSD, po roce 1993 na Českých drahách. Začínal 

v roce 1982 jako výpravčí, později technolog 

a postupně vykonával i další provozní a technic-

ké funkce na vyšších stupních řízení, převážně 

v oblasti nákladní dopravy a přepravy. 

Ing. Zdeněk Meidl was appointed to the post 

of Operations Director at ČD Cargo on 1 July 

2012. He has spent his entire career working 

for the railway, and in 2007 he was at the incep-

tion of the independent subsidiary ČD Cargo. 

After graduating from the Secondary Industrial 

School of Engineering and Transport in Děčín, 

he continued his studies at the University of 

Transport and Communication in Žilina at 

the Faculty of Operations and Economics in 

Railway Transport with a specialisation in eco-

nomics. After completing his university studies, 

he held a range of positions at Czechoslovak 

Railways, and after 1993 at Czech Railways. 

He began in 1982 as a train dispatcher, then 

a technologist, and over time held other opera-

tional and technical positions at higher levels 

of management, mainly in the areas of freight 

transport and shipping. 
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Ing. Zdeněk Meidl
„V případě železnice 
je nezbytné vytvořit
vhodné podmínky pro 
přepravu i méně
lukrativních zásilek.“
“In the case of the 
railway, it is essential to 
create suitable conditions 
for shipping even less 
lucrative consignments.”
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Co může ČD Cargo nabídnout 

zákazníkům navíc oproti ostatním – 

externím dopravcům? 

Oproti všem ostatním dopravcům nabízíme 
segment přepravy jednotlivých vozových 
zásilek jako alternativu vůči silniční ka-
mionové dopravě. V segmentu ucelených 
vlaků, které realizují i ostatní dopravci, je 
stále naší výhodou značná přepravní kapa-
cita, kvalitní operativa a vysoká spolehli-
vost. K tomu se jako nástavba může přidat 
ze strany provozu komplexnost zajišťování 
dopravních služeb. Provoz je schopen opera-
tivně reagovat na mimořádné požadavky zá-
kazníků i na mimořádnosti, které se v želez-
ničním provozu vyskytují. Díky informačním 

systémům mají provozní zaměstnanci pře-
hled o situaci na železniční síti i o pohybu 
zájmových přeprav, což umožňuje zajišťovat 
informovanost našich zákazníků i kooperu-
jících dopravců. S některými externími do-
pravci je však těžké se srovnávat, neboť ce-
nově jejich nabídky vycházejí pro zákazníka 
výhodněji a v některých případech mají ne-
spornou výhodu v bližším přístupu ke zboží. 

Měl by stát výrazněji ovlivňovat přesun 

přepravy zboží ze silnice na železnici?

Určitě, v rámci dopravní politiky by měl stát 
stanovit optimální podmínky pro použití do-
pravní cesty tak, aby jejich prostřednictvím 
dokázal korigovat využití silnice a železnice 

i s ohledem na výhody jednotlivých druhů 
doprav. V případě železnice je nezbytné vy-
tvořit vhodné podmínky pro přepravu i méně 
lukrativních zásilek. Jedná se o kapacitní, 
ekologickou a bezpečnou alternativu k ostat-
ním druhům dopravy. Přesto se železniční 
nákladní doprava za posledních dvacet let 
dostala do určité defenzivy. Na rozdíl od sil-
niční dopravy je ta železniční zpoplatněna 
skutečně celosíťově a navíc platí za přepra-
venou jednotku vyšší sazbu, než je tomu u do-
pravy silniční. Stát by však mohl, podle mého 
názoru, využít i některých pobídek v rámci 
nastavení harmonizace podmínek různých 
druhů dopravy (některé daňové nástroje, po-
bídky výstavby terminálů, obchodních a prů-
myslových zón s napojením na železniční 
dopravu, apod.) k tomu, aby se určité druhy 
zboží dostávaly opětovně ze silnice na želez-
nici. Přeprava jednotlivých vozových zásilek 
na železnici jako alternativa silniční dopravy 
dnes zjevně není výhodná. Svědčí o tom sku-
tečnost, že v této oblasti kromě naší společ-
nosti nepůsobí žádný jiný subjekt.

Jak se dnes řeší dilema: mít pevný, 

nebo pružný grafi kon, nabízet pevné 

časy odjezdů nákladních vlaků, nebo 

se přizpůsobovat potřebám zákazníka 

a podle nich organizovat odjezdy? 

Pevný grafi kon se jeví jako výhodnější 
z mnoha hledisek. Umožňuje lepší plánování 
kapacit, efektivnější využití dostupných pro-
středků apod. Ne vždy to však odpovídá před-
stavám našich zákazníků, a pokud nechceme 
o jejich přepravy přijít, tak se musíme při-
způsobit. Samozřejmě, že od toho se odvíjí 
i fi lozofi e, kterou se řídíme. Máme k dispo-
zici nástroje, kterými se snažíme o zpravidel-
nění, resp. zrovnoměrnění provozní práce, 
ale používat je musíme velmi citlivě, protože 
přepravci mají často zájem o operativně po-
skytované služby. V současnosti naplňujeme 
GVD cca ze 45 % a zbytek přeprav je zajišťo-
ván operativně. Momentálně se diskutuje 
o možnostech využití sedel v jednotlivých 
dnech týdne. Nejvyšší podíl vlaků je od úterý 
do čtvrtka – a naopak o víkendech jejich po-
čet klesá. V této souvislosti vyvstává otázka, 
zdali, samozřejmě po dohodě se zákazníky, ví-
kendové vlaky přesunout do pracovních dnů. 

Stále jsou diskutovány přepravy jednot-

livých vozových zásilek. Jakou by měly 

hrát tyto přepravy úlohu v dlouhodoběj-

ším výhledu podnikatelských aktivit ČD 

Cargo s ohledem na potřebu vyšších pro-

vozních nákladů na tyto přepravy?

Toto je velmi aktuální otázka. Přepravy jednot-
livých vozových zásilek se mnohdy svým cha-
rakterem blíží veřejné službě. ČD Cargo chce 
tuto přepravu zajišťovat i nadále. Bohužel, 

P Ř E D S TAV U J E M E  /  I N T R O D U C I N G 

důvodem k zajištění této aktivity dnes není 
její lukrativnost, ale spíš určitá společenská 
odpovědnost ČD Carga vůči své minulosti 
a dlouhodobým zákazníkům. Nicméně vím, že 
zvýšení rentability segmentu jednotlivých vo-
zových zásilek v ČD Cargo je objektivní nut-
ností. Jde především o nastavení fl exibilního 
a operativního provozního modelu přeprav 
jednotlivých zásilek, který bude kopírovat klí-
čové charakteristiky přepravy jednotlivých 
zásilek. V rámci změn provozního modelu je 
třeba v maximální míře zachovat dostatečně 
kvalitní síťové pokrytí území a dostupnost že-
leznice pro zákazníky a tím předcházet další 
ztrátě objemu přeprav a tržeb.

Ovlivnil informační systém ÚDIV (Ústřed-

ní dirigování vozů) za dobu své existence 

výrazně objem běhu prázdných vozů?

Z pohledu dosahovaných výsledků lze kon-
statovat, že zvolená cesta centralizace di-
rigování prázdných vozů byla správná. Vý-
sledky na úseku hospodaření s nákladními 
vozy jednoznačně dokumentují funkčnost 
informačního systému ÚDIV. Výsledky jsou 
markantní zejména v počtu naložených vozů 
v porovnání s provozním parkem vozů a vý-
razným snížením oběhu vozů. Přehlednost 
o požadavcích na přepravu, o pohybu vozů 
a stavu vozů v tarifních bodech je předpo-
kladem k optimálnímu rozložení vozového 
parku v rámci celé sítě. Zjednodušeně se dá 
říci, že požadavky našich zákazníků uspo-
kojujeme s nižším počtem vozů, než tomu 
bylo v minulosti. Parametry optimalizace 
přístavby vozů IS ÚDIV jsou v současné době 
nastaveny s cílem maximálně uspokojovat 
přepravní požadavky našich zákazníků. To 
v praxi znamená, že prázdný běh vozů k na-
kládce není omezen. Objem běhu prázdných 
vozů je především ovlivněn počtem vyčleně-
ných vozů pro konkrétní zákazníky (proběh 
ložený/prázdný v poměru 50:50), mimořád-
nostmi v provozu (odchylky od GVD, výlu-
ková činnost, technické závady na vozech) 
a čištěním vozů po některých přepravách. 
Dispečerský aparát svými operativními zá-
sahy tyto vlivy maximálně eliminuje. Uka-
zatel je průběžně vyhodnocován, dosažené 
výsledky jednoznačně ukazují na snižování 
prázdného proběhu vozů. V roce 2011 činil 
proběh prázdných vozů 46,1 %, za první čtyři 
měsíce letošního roku 44,1 %.

Jak dalece se daří provozně zajišťovat 

přepravy z domu do domu – svoz a rozvoz 

zátěže ve výchozí či cílové stanici?

Například ve spolupráci s Českou poštou je 
postupně spouštěn vnitrostátní produkt ČD 
Cargo Plus, který umožňuje snadné odba-
vení zásilky včetně svozu a rozvozu z „domu 
do domu“ silniční dopravou, a to zejména pro 

paletizované zboží. Tento produkt by měl na-
výšit podíl ČD Cargo na velmi perspektivním 
trhu přeprav spotřebního zboží a jako per-
spektivní se jeví také možnost spolupráce 
s dalšími silničními dopravci při společné re-
alizaci přeprav. Vlastní svoz a rozvoz zátěže 
ve výchozích a cílových stanicích lze obecně 
vyhodnotit z hlediska provozu jako téměř 
bezproblémový.

Jakou pozici má dnes ČD Cargo ve vztahu 

k vlečkám, zejména k jejich obsluze 

našimi náležitostmi? Jak se snažíme 

uspět v této oblasti?

Spolupráci s přepravci na vlečkách vnímám 
jako velmi důležitý článek práce ČD Cargo. 
Jsou to místa, kde realizujeme nezanedba-
telné množství obchodních případů. Posky-
tování služeb na vlečkách spočívá přede-
vším v zajištění přístavby, vzájemné pře-
dávky a odsunu vozů na základě uzavřených 
smluv o obchodních a přepravních podmín-
kách. Služba je podmíněna platnou licencí 
dopravce a uzavřenými smlouvami o provo-
zování drážní dopravy s provozovateli vle-
ček. Z výše uvedených důvodů ve spolupráci 
s úsekem obchodu nabízíme zákazníkům 
poskytování komplexní služby na vlečkách. 
Jedná se především o současné provozování 
drážní dopravy na dráze-vlečce a provozo-
vání dráhy-vlečky. Zaměstnanci ČD Cargo na 
úrovni generálního ředitelství a provozních 
jednotek jsou v pravidelném kontaktu s vleč-
kaři v rámci řešení podmínek běžného pro-
vozu. Řeší se otázky rozvrhu pravidelných 
obsluh vleček, rozsah výkonů, platební mo-
rálka, požadavky a připomínky zákazníků.

Počítá se s větší invazí ČD Cargo jako 

dopravce na zahraniční železnice? 

Dopravce ČD Cargo při realizaci železnič-
ních zahraničních přeprav spolupracuje 
s dopravci působícími v příslušné zemi. Vy-
dat se na samostatnou cestu v cizí zemi není 
jednoduché. Kromě legislativních podmí-
nek, které jsou nezbytné pro vydání licence, 
musí dopravce disponovat vhodnými trakč-
ními vozidly, odborně způsobilým, jazykově 
vybaveným personálem a dostatečným tech-
nickým zázemím pro případy oprav vozidel. 
Informační technologie, jimiž společnost ČD 
Cargo disponuje, lze považovat za vyspělé. 
Permanentně probíhají práce na rozvoji jed-
notlivých úloh. 

Jaký je poměr mezi objemem 

rekonstruovaných a nově pořízených 

kolejových vozidel? 

ČD Cargo disponuje celkem 964 ks loko-
motiv závislé a nezávislé trakce. Průměrné 
stáří je 30 let. Tento stav se snažíme zlepšit 
například formou komplexní modernizace 

Operations were once paramount 

among the branches of the railway 

transport business. Could you charac-

terise how the position of operations 

has changed since the Velvet Revolu-

tion in relation to shipping and busi-

ness aspects?

The company’s development since the 
Velvet Revolution has been influenced 
by events in the railway sector generally, 
among other things. How work is divided 
on the transport market has changed. The 
railway operator was separated from car-
riers, different relationships were estab-
lished and equal access was granted to 
all carriers. Czech Railways was divided 
into individual segments according to the 
activities performed, and freight transport 
was spun off from Czech Railways as the 
subsidiary ČD Cargo, a.s. Shipping orders 
for rail freight transport declined, while 
pressure for quality and economical oper-
ations increased. Today, the fundamental 
question is not whether we are able to 
secure the requested shipment, but rather 
under what conditions and at what price 
we are able to realise it. Business – or rath-
er economics – has taken priority. 

In what respect have railway opera-

tions changed most? 

From a technical point of view, rail-
way operations haven’t changed much. 
Railway transport is still safe, environ-
mentally friendly, comparatively ener-
gy-effi cient, able to ship the requested 
volumes of goods over large distances, 
relatively reliable, etc. A large portion 
of shipments are realised on the main 
lines, which have been undergoing grad-
ual modernisation over the long term. 
There has been a partial modernisation 
of the rolling stock – traction vehicles 
as well as freight wagons (at ČD Cargo 
these include modernised class 753.7 
and 363.5 locomotives). There has been 
signifi cant growth in transit shipments 
with an interest in delivery time. On the 
other hand, there has been a decline 
in pick-up and delivery of individual 
wagonload consignments as well as in 
the extent of train formation work rea-
lised at classification stations. Where 
I see a fundamental change, however, is 
mainly in the massive implementation 
of information systems (e.g. ISOŘ, ÚDIV, 
MIS, PRIS, PROBIS – in preparation, etc.), 
which ease the routine work of employ-
ees, improve quality and provide greater 
working comfort and room for decision-
making – among operations employees 
as well as elsewhere in the company.
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nebo postupnými kroky, jako jsou řízené 
změny schváleného stavu. Samozřejmě, že 
každý investiční počin je důkladně posuzo-
ván a projednáván v celé šíři. Zatímco má 
smysl modernizovat dieselové lokomotivy, 
u hnacích vozidel elektrické trakce je pro 
společnost ČD Cargo ve výhledovém mě-
řítku výhodnější pořízení nových interope-
rabilních lokomotiv. 

V případě nákladních vozů společnost 
ČD Cargo disponuje poměrně rozsáhlým 
a různorodým parkem, čímž je možné po-
krytí potřeby přeprav naplnit bez větších 
obtíží. Zmírnění stárnutí vozového parku 
bylo řešeno zatím pouze modernizací vozů. 
Málo používané a neperspektivní vozy se 
tak přestavěly na jiné obchodně zajíma-
vější, které navíc usnadnily proces vy-
kládky a nakládky a byly požadovány na-
šimi zákazníky. Do budoucnosti se i z dů-
vodů změny legislativy počítá s pořízením 
vozů nových konstrukcí. 

Jak daleko postoupily práce na strategii, 

že kolejová vozidla půjdou na revize 

nikoliv po uplynutí normového času 

mezi revizemi, ale podle počtu ujetých 

kilometrů? 

Dosavadní systém údržby nákladních vozů 
je nastaven na časové lhůty. Jelikož jsou 
stále více dostupnější informace o pohybu 
vozů, je u vybraných řad vozů pilotně ově-
řována změna přechodu na výkonový sys-
tém, tedy kilometrický proběh. Základem je 
dodržení legislativních podmínek, zejména 
Vyhlášky č. 173/1995 Sb., zachování bezpeč-
nosti a další spolehlivosti. Projekt, který je 
v první polovině, má za cíl ověřit reálnost 
změny a bezesporu uspořit náklady u těch 
vozů, které nemají v rámci jednotlivých řad 
odpovídající kilometrický proběh a jejich re-
vize není ekonomická.

Jak kvalitně funguje komunikace 

se SŽDC ohledně výluk, ale i v době 

mimořádností na tratích, které mají 

následně značný vliv zejména na 

včasnost dopravy zboží do cíle? 

Komunikace mezi ČD Cargo, a. s., a SŽDC, 
s. o., ve vztahu k plánování výluk probíhá 
standardně nastaveným způsobem. Plány 
výluk jsou projednávány ve smyslu předpisu 
SŽDC, s. o., D7/2, na výlukových poradách pro 
plány výluk na rok, střednědobé plány výluk 
na tři měsíce dopředu a jejich upřesnění na 
dva a jeden měsíc dopředu. Tyto porady pro-
bíhají na regionální úrovni a následně na 
úrovni celostátní. Tato celostátní porada je 
svolávána, aby seznámila její účastníky s ko-
nečnými plány výluk dopravce. Na všech 
těchto poradách využíváme možnost připo-
mínkovat pro nás nevhodné souběhy výluk, 

časovou polohu, případně etapizace výluk. 
V mnoha případech se SŽDC snaží poža-
davkům vyhovět. Jako dopravce tak máme 
možnost zpracovat opatření dopravce pro 
minimalizaci dopadů výluk. Bohužel, řadu 
komplikací nám způsobují právě dodatečné 
úpravy a změny ve střednědobých plánech 
výluk na dva a jeden měsíc dopředu, kdy do-
plněním nebo změnami výlukových akcí mu-
síme narychlo měnit opatření dopravce díky 
nově nastaveným souběhům výluk. 

Mnohem horší komplikace v provozu 
nám ale následně způsobují tzv. nepředpo-
kládané výluky. Tyto nejsou nijak plánované 
a nelze na ně zpracovat žádné opatření. Dů-
vodem je zejména náhlé zhoršení stavu pro-
vozované dopravní cesty, havarijní stavy 
železničního svršku, poruchy trakčního ve-
dení či zabezpečovacího zařízení a následky 
mimořádných událostí. O výlukách na od-
stranění takového stavu se jako dopravce 
dozvíme ve velmi krátkém časovém období, 
bez možnosti předem zpracovat adekvátní 
opatření. Vše je nutno řešit operativně. 
Z uvedeného vyplývá, že i přes změny v plá-
nech výluk a složitosti přijatých opatření 
nám nepředpokládané výluky (konané z růz-
ných příčin) značně „nabourávají“ plynu-
lost jízdy vlaků. Prodlužuje se časově jízda 
vlaků s následným vlivem na oběhy hnacích 
vozidel a počet lokomotivních čet. Aktuální 
mimořádnosti na tratích monitorujeme pro-
střednictvím výměny informací s dispečer-
ským aparátem SŽDC, s. o. Následně jsou ze 
strany ČD Cargo přijímána provozní opat-
ření (např. odklony), která nám SŽDC v ma-
ximálně možné míře samozřejmě umožní.  ●

What effect has the entry of competi-

tion on the transport market had on 

the development of operations?

We did not register any effect of compe-
tition in the overall extent of rail freight 
transport, but only in the segment of unit 
train shipments. And one can view this 
positively in terms of increased pressure 
on the quality of shipments. Competing 
companies have not expressed an inter-
est in pick-up and delivery of individual 
wagonload consignments, however, and 
thus they do not perform train formation 
work at classifi cation stations. Thanks to 
this approach, they are not burdened by 
the higher costs which pick-up and deliv-
ery of wagonload consignments from 
individual handling points objectively 
require, nor must they bear the costs of 
train formation work. Of course, their 
prices may be lower than those of a car-
rier offering comprehensive services on 
the transport market, including network 
train formation. Competitors can even 
afford to ship e.g. unit trains on an elec-
trifi ed line using one or more diesel loco-
motives. It need not be emphasised that 
this negates one of the advantages of rail 
transport – its environmental friendli-
ness. In order to speak of competition in 
the true sense of the word, an amended 
Railways Act is essential, although for-
tunately this is in preparation. I believe 
it will bring the needed equalisation of 
conditions for operating railway trans-
port between the so-called national car-
rier and other carriers. ●

P Ř E D S TAV U J E M E  /  I N T R O D U C I N G 

Když železniční doprava pomáhala 
zachraňovat fungování státu /
When Railway Transport Helped 
to Rescue State Operations 
Každá doba má své hrdiny a v těch týdnech 
ničivých záplav k nim vždy patřili železničáři. 
Every period has its heroes, and railwaymen were always 
among them during those weeks of destructive fl ooding. 

Začátkem léta roku 1997 miliony obyvatel 
Čech nevěřícně sledovaly televizní obra-

zovky. Před jejich očima se neodvíjel katastro-
fi cký fi lm, ale autentická děsivá podívaná na 
rozvodněné řeky, zaplavující rozsáhlá území 
Moravy a Slezska. Vzápětí sem začaly puto-
vat tuny humanitární pomoci, ale i lidé, kteří 

nezůstali lhostejní k neštěstí jiných a nabídli 
pomocnou ruku postiženým rodinám. V těch 
chvílích nikdo netušil, že téměř přesně o pět 
let později se situace obrátí. Voda přišla před-
vést svoji sílu do Čech. A Moravané i Slezané 
vděčně opláceli pomoc lidem z těžce zasaže-
ného českého území. 

Ohlédnutí do historie
Ke vzpomínkám na katastrofu alespoň při-
bližného rozsahu by kronikář musel sáhnout 
do doby před více než 140 lety. V květnových 
dnech roku 1872 si rozsáhlá povodeň na na-
šem území vyžádala 200 lidských obětí a způ-
sobila obrovské hmotné škody i na železnici. 

T E X T  /  T E X T  BY I R E N A  P O S P Í Š I LOVÁ  F OTO  /  P H OTO  BY A R C H I V /  A R C H I V E ,  I VA N  S K U L I N A ,  Č T K
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V roce 1997 nebylo pamětníka, který by povo-
deň podobných rozměrů zažil, lidé šokovaní 
tak překotnou přírodní katastrofou se učili 
bránit se rozsáhlým záplavám za pochodu. 
Bohužel, někdy i za cenu lidských životů. 

Začátkem srpna 2002 se vodní živel 
zpočátku téměř nenápadně předváděl v již-
ních a západních Čechách. Záplavy přichá-
zely od rakouské strany hranice. Na většině 
zatopených tratí se dařilo po pár dnech ob-
novit provoz. To si snad ještě nikdo nepři-
pouštěl, jakou obrovskou silou vodní masív 
zasáhne nejen tento region, ale i severní 
a částečně východní Čechy a opět jižní Mo-
ravu a jak nemilosrdně zdevastuje dokonce 
hlavní město Prahu.

Excelentní výkon železničářů 
Apokalypsu z roku 2002 zhmotnily na tři mi-
liardy krychlových metrů vody, která si ra-
zila cestu povodími největších českých řek, 
zanechávaje za sebou obrovskou spoušť. 
Každá doba má své hrdiny a v těch týdnech 
ničivých záplav k nim vždy patřili železni-
čáři. Vrcholné umění improvizace předvedli 
v řízení dopravy na síti s poničenými tra-
těmi, narušenými i rozpadlými mosty, ne-
funkčním zabezpečovacím zařízením. Bles-
kurychle reagovali na měnící se provozní 
podmínky, organizovali odklonové trasy, za-
jišťovali bezpečnost cestujících – v tom všem 
zaměstnanci Českých drah, ale i dalších 

drážních organizací excelovali. Bez ohledu 
na čas, na své zdraví, ale i skutečnost, že oni 
sami, i s rodinami, se ve svých domovech po-
týkali se stejně ničivými následky povodní 
jako celá železniční infrastruktura, kterou 
se ze všech sil snažili udržet v provozu. 

Železnice často jedinou spojnicí
V Praze se 14. srpna zastavilo i metro a želez-
nice zachraňovala situaci kyvadlovou dopra-
vou po drážních kolejích. Vlaku trvala cesta 
ze Smíchova, Libně či Hostivaře do centra 
kolem deseti minut. Stejnou roli železnice 
přebírala i v dalších městech - v Ústí nad La-
bem, Děčíně atd. Za nefungující městskou 
dopravu České dráhy přepravily přibližně za 
měsíc od začátku povodní 850 000 lidí, ve-
směs zdarma. A železniční tělesa často zů-
stávala jedinou spojnicí i pro pěší putující 
v zaplaveném území ke svým rodinám, na 
pomoc postiženým a také do práce či za za-
jištěním nejnutnějších životních potřeb do 
míst, kde ještě fungovalo zásobování. 

V katastrofálně zasažených místech na 
Budějovicku, Ústecku, ale i v Praze se že-
lezničářům podařilo také včas evakuovat 
kolejová vozidla, kterým hrozilo zatopení, 
ale i další stroje a technologická zařízení 
v depech. Udržela se tak jejich provozu-
schopnost a železniční doprava i z toho dů-
vodu mohla rychle znovu ožít všude tam, 
kde voda opadla. V některých okamžicích 

byl provoz zastaven ve více než třiceti tra-
ťových úsecích v délce cca 282 km, přesto 
alespoň provizorně byl provoz na celé síti 
obnoven do konce roku 2002.

Obstála i nákladní doprava 
Nejen v přepravě osob, ale i zboží projevila 
železnice při tak rozsáhlé přírodní kata-
strofě svoji odolnost a jako jediný dopravce 
dokázal na mnoha místech překlenout řeky 
vylité z břehů. Poprvé od konce druhé svě-
tové války byl v létě 2002 dlouhodobě mimo 
provoz nejvýznamnější přechod ČD/DB Dě-
čín – Bad Schandau, kde v době před povod-
němi, včetně přepravy kamionů systémem 
Ro-La, překračovalo denně státní hranici až 
osm desítek nákladních vlaků. Řadu týdnů 
byly mimo provoz i další významné pohra-
niční přechody Horní Dvořiště – Summerau 
a Česká Kubice – Furth im Wald. Pro výměnu 
zátěže s Německem a celou západní Evropou 
zpočátku zůstaly k dispozici jen přechody 
Cheb – Schirnding a Vojtanov – Bad Bram-
bach. V první „povodňové“ dekádě, jak ten-
krát hodnotil situaci vrchní ředitel Divize ob-
chodně-provozní Českých drah, s. o., Ing. Ja-
roslav Kocourek, se přes ně podařilo protlačit 
na 140 nákladních vlaků, ve druhé „popovod-
ňové“ dekádě už přes 300 vlaků. Pak se rozjel 
Rumburk i Česká Kubice a za prvních deset 
zářijových dnů bylo na hranici s Německem 
po železnici vyměněno přes 410 nákladních 

vlaků. Po dlouhou řadu dní spojovala uhelné 
revíry a průmysl v Podkrušnohoří i poslední 
zbývající přechody mezi ČD a DB s vnitroze-
mím prakticky jen jedna plně funkční trať: 
stará dobrá jednokolejná Buštěhradská 
dráha přes Chomutov, Žatec a Kladno. Dva-
cet i více nákladních vlaků denně se valilo 
přes Lužnou u Rakovníka. Své 130. výročí 
tenkrát „Buštěhradka“ oslavila po svém. 

Obchodníci z tehdejší Divize obchod-
ně-provozní ČD, s. o., vytvořili výhodné ce-
nové a technologické podmínky i pro zajiš-
ťování přeprav humanitární pomoci do po-
stižených oblastí, včetně přeprav zejména 
stavebního materiálu. České dráhy byly za 
své výkony oceněny poděkováním z mnoha 
stran, zejména od uhelných společností, od 
výrobce automobilů Škoda Mladá Boleslav, 
ale i za to, že udržely životně důležitou pře-
pravu leteckého petroleje z Kralup nad Vlta-
vou na letiště Praha Ruzyně.

Železnice – trezor jistoty
A proč to všechno dnes připomínáme? Lid-
ská paměť je krátká a selektivní, ty špatné 
vzpomínky rychle vytěsňujeme. Přesto by 
si při tom letošním smutném výročí měli 
všichni ti, kteří o osudu železniční dopravy 
rozhodují, znovu intenzivně uvědomit, jak 
důležitou a někdy doslova pro stát osudo-
vou roli může železnice sehrát třeba právě 
při podobných přírodních katastrofách. Přes 
veškerý technický pokrok zůstává v tomto 
smyslu nenahraditelná a těžko zastupitelná 
je i v tom lidském rozměru kontinuity pro-
fesní erudice a souhry mezi všemi odvět-
vími. Ve výsledku stát ve svých základních 
funkcích nezkolaboval a život se mohl rychle 
vracet do původních kolejí. Dokud žije želez-
nice, máme zachovanou i jednu z jistot fun-
gování země. Měli bychom si ji bedlivě stře-
žit – jako poklad v trezoru. ●

As the summer of 1997 began, mil-
lions of people in Bohemia were 

staring at their television screens in dis-
belief. They were not watching a disas-
ter fi lm, but an authentic and horrifying 
spectacle of overfl owing rivers fl ooding 
expansive territory in Moravia and Sile-
sia. Immediately, tonnes of humanitari-
an aid began to pour in, as well as people 
who were not indifferent to the misfor-
tune of others and offered a helping 
hand to affected families. In those days, 
no one suspected that almost exactly 
fi ve years later the situation would be 
reversed: The water returned for another 
show of force – but this time in Bohemia. 
And Moravians and Silesians gratefully 
repaid the help to people in the heavily 
affected parts of Bohemia.  ●
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Nepotřebné věci 
potřebným lidem / 
Unneeded Things 
for Needy People 
Charita Ostrava provozuje celkem 19 sociálních služeb 
a také dvě služby zaměřené na péči hospicovou. 
Charity Ostrava operates a total of 19 social services, 
as well as two services providing hospice care. 

T E X T  /  T E X T  BY I VA N  S K U L I N A  F OTO  /  P H OTO  BY A U TO R  /  A U T H O R

Už pošesté se areál komerčního obvo-
du hlavního nádraží v Ostravě otevřel 

všem, kterým nejsou lhostejné životy lidí 
s neradostnými osudy, odkázaných na cizí 
pomoc. Ostravskou humanitární akci pod 
názvem Nepotřebné věci potřebným lidem 
uskutečnila v úterý 4. září 2012 Charita 
Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 
a společností ČD Cargo.

K přistaveným železničním vagonům 
přicházeli dárci s napěchovanými taškami 
i naloženými dvoukoláky, motorizovaní vy-
užili kufry osobních automobilů. Zástupci 
menších i větších fi rem a společností z Os-
travska a okolí, které sbírku zorganizovaly 
v předstihu mezi svými zaměstnanci, zvo-
lili většinou dodávky. Dva železniční va-
gony, každý s deseti tunami nákladu, pak 
pokračovaly po železnici do třídírny Dia-
konie Broumov k dalšímu zpracování. Při 
ostravských zářijových a dubnových sbír-
kách od roku 2010 se pokaždé shromáž-
dily minimálně dva vagony s humanitární 
pomocí. Asi pět procent darovaných věcí 
se využije přímo v Charitě Ostrava pro lidi 
bez přístřeší v azylových domech nebo v do-
movech pro seniory. Avšak tentokrát je část 
humanitárního materiálu určena také na 
Ukrajinu, kde Diecézní charita ostravsko-
opavská, regionální složka Charity Česká 

republika, podporuje tzv. Terapeutické ko-
munity, které řeší problémy lidí závislých 
na alkoholu či drogách. Poputuje tam oble-
čení, obuv, ložní prádlo, ručníky a nádobí. 

Všestranná pomoc potřebným
Charita Ostrava je samostatný subjekt evi-
dovaný u Ministerstva kultury, které regis-
truje církevní organizace. Charita Ostrava 
provozuje celkem 19 sociálních služeb re-
gistrovaných u Moravskoslezského kraje, 
který je garantem kvality poskytované péče, 
a také dvě služby zdravotní, zaměřené na 
péči hospicovou. 

Služby poskytované Charitou Ostrava 
jsou určeny seniorům, lidem se zdravotním 
postižením, lidem bez domova, matkám 
s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, 
lidem nevyléčitelně nemocným v závěru 
života, lidem s duševním onemocněním – 
obecně lidem v tíživé životní situaci, kteří si 
nemohou nebo nedovedou pomoci sami a po-
třebují podporu k řešení této situace. Ve tři-
nácti domech v rámci Ostravy, Nového Jičína 
a Krnova Charita Ostrava provozuje azylové 
domy, domovy pro seniory, nízkoprahová 
centra, poradny, domov se zvláštním reži-
mem, hospic i terénní služby, jako je pečo-
vatelská služba, osobní asistence nebo mo-
bilní hospic a ošetřovatelská služba. Denně 

jsou pracovníci Charity v kontaktu zhruba 
s pěti sty klienty. Nejmladším projektem je 
Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, 
který umožňuje důstojně prožívat závěr ži-
vota lidem, kterým již léčebná medicína ne-
může pomoci.

Charita Ostrava má v současné době 
244 stálých zaměstnanců a 53 externistů. 
Profesním zaměřením se jedná především 
o personál se sociálním nebo zdravotním 
vzděláním, v řízení projektů se uplatňují 
také manažeři. 

Významnou roli v Charitě Ostrava se-
hrávají dobrovolníci, jejichž aktivita pro-
chází napříč všemi činnostmi od jejího 
vzniku v roce 1991. Dobrovolníci mohou 
například přispívat k aktivnímu prožívání 
seniorského věku v roli společníků, pomá-
hají také při společenských a veřejných 
událostech, jako jsou charitní hry seniorů, 
benefi ční koncerty, vernisáže, humanitární 
sbírky a podobně. „Rámcově máme v evi-
denci asi padesátku dobrovolníků, s nimiž 
spolupracujeme pravidelně, u charitativ-
ních sbírek spolupracujeme s příležitost-
nými dobrovolníky. Například u tradiční 
a velmi úspěšné lednové Tříkrálové sbírky 
se do koledování v ostravských domácnos-
tech zapojuje kolem tisícovky dobrovol-
níků, především dětí a mládeže,“ vysvětluje 

ENGLISH SUMMARY

For the sixth time, the commercial area 
of Ostrava Main Station opened to all 

who are not indifferent to the lives of those 
with joyless fates, consigned to the help of 
others. The Ostrava humanitarian event 
“Unneeded Things for Needy People” was 
held on Tuesday, 4 September, and was 
organised by Charity Ostrava in coopera-
tion with Diakonie Broumov and ČD Cargo.

Donors came to the parked freight wag-
ons with crammed bags and loaded carts, 
and those with cars used their trunks. Rep-
resentatives of smaller and larger com-
panies in the Ostrava region and its sur-
roundings who had organised a collection 
in advance among their employees mostly 
used delivery vans. Two freight wagons, 

each with ten tonnes of cargo, then made 
their way to the Diakonie Broumov sort-
ing facility for further processing. At least 
two wagons of humanitarian aid have been 
donated at each of Ostrava’s April and Sep-
tember collections since 2010. Some fi ve 
percent of items donated are used direct-
ly at Charity Ostrava for the homeless and 
people in shelters and retirement homes. 
This time, a portion of the donated items 
will also go to Ukraine, where Diocesan 
Charity Ostrava-Opava, a regional branch 
of Charity Czech Republic, supports so-
called Therapeutic Communities, which 
address the problems of people addicted to 
alcohol or drugs. Clothing, footwear, bed-
ding, towels and dishes are sent there.  ●

vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností Da-
libor Kraut. 

V posledních letech se stále více uplat-
ňuje tzv. fi remní dobrovolnictví, což je re-
žim, kdy se soukromé společnosti zamě-
řují na podporu charitativních projektů po-
skytnutím kapacity svých zaměstnanců. 
Firma umožní svým zaměstnancům jeden 
den v roce strávit v charitativní organizaci, 
přičemž jim hradí běžnou mzdu. „V tomto 
směru máme velmi dobrou spolupráci se 
společnostmi Arcelor Mittal, Česká spoři-
telna, DHL a dalšími, které nám nabízejí své 
zaměstnance k jednorázovým akcím, jako 
je třeba mytí oken, úpravy zahrad charit-
ních domů a podobně. Jsme jim za to velmi 
vděčni,“ dodává Dalibor Kraut. 

Do dobrovolnického hnutí se mohou zapo-
jit studenti od 15 let věku, lidé nezaměstnaní, 
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nádražních prostorách organizuje pro-
střednictvím charitativních organizací 
další sbírky ve městech a obcích, které se 
pak svážejí k nakládce do vagonů (aktuální 
plán svozů a sbírek do vagonů je na www.
diakoniebroumov.org). Takto spolupracuje 
prostřednictvím společnosti ČD Cargo při-
bližně se 190 nakládacími body v ČR. Na 
Slovensku spolupracuje s 25 stanicemi. 
Veškerý textil se sváží do Broumova, kde 
se třídí na textil k sociální pomoci a textil 
nepotřebný, který se připravuje k průmyslo-
vému zpracování. Pouze pět procent zásilek 
je ve stavu, kdy se musí na náklady Diako-
nie zlikvidovat na skládkách. 

„Naše aktivita ohledně sběru šatstva pro 
humanitární účely vznikla v roce 1992 na 
farním úřadě Církve československé husit-
ské s pěti dobrovolníky, většinou důchodci. 

Každoročně narůstalo množství darovaného 
textilu, který jsme museli upotřebit. Při-
cházelo k nám stále více zájemců bez pro-
středků a střechy nad hlavou, takže jsme 
program rozšiřovali jak v selekci textilu, tak 
sociální pomoci,“ vzpomíná na začátky hu-
manitární sbírky ředitelka Diakonie Brou-
mov Lenka Wienerová.

V současné době má Diakonie 180 za-
městnanců, z toho je 60 klientů, kteří mají 
pracovní smlouvu i azylové ubytování. 
Ročně se do Broumova dopraví na 7000 
tun textilu, denně se vytřídí a zpracuje na 
30 tun. Diakonie Broumov je jediná organi-
zace, která zaměstnává své klienty v tako-
vém rozsahu, i když jde o velmi náročnou 
práci. Díky tomu mají příležitost osvojit si 
pracovní návyky, získat sebedůvěru a po-
cit uplatnění. Dostatečné množství textilu, 

které občané nevyhodí do popelnic, ale vě-
nují pro charitativní účely, tak pomáhá po-
třebným dvojnásobně. A co všechno lze 
darovat? Dámské, pánské i dětské letní 
a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky 
a záclony. Dále látky o velikosti minimálně 
jednoho metru čtverečního, nevhodné jsou 
ústřižky a zbytky. Obuv by měla být vždy 
pevně svázána po párech. Darovat lze i peří, 
péřové i vatované přikrývky a polštáře, 
deky a spacáky, plyšové hračky. Savý textil 
může být i potrhaný, jelikož jej lze upotřebit 
jako čisticí hadry, naopak taška, kabelky 
a batohy by měly být funkční, stejně jako si-
lonové věci bez rozbitých zipů. Věci by měly 
být uloženy do igelitových tašek nebo pytlů, 
aby se transportem nepoškodily. Užitečné 
jsou i domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 
příbory, hrnky, sklenice.  ●

C H A R I TA  /  C H A R I T Y C H A R I T Y /  C H A R I TA

ale obecně všichni, kdo hledají smysluplné 
naplnění volného času a chtějí být prospěšní 
druhým lidem. Člověk se takto může dostat 
do kontaktu s týmem zaměstnanců charitní 
služby, může se zapojit do pomoci druhým 
lidem a být tak užitečným. Zvláštní formou 
dobrovolnictví je hospicové dobrovolnic-
tví, které již vyžaduje speciální proškolení 
a další přípravu, která je potřebná k dopro-
vázení lidí v závěru života. 

Financování provozu služeb Charity 
Ostrava je ze 40 procent zajišťováno z ve-
řejných zdrojů – dotační podpory statu-
tárního města Ostravy, Ministerstva práce 
a sociálních věcí, města Nový Jičín, Morav-
skoslezského kraje, fondů Evropské unie 
a plateb od zdravotních pojišťoven. Zbý-
vajících 60 procent provozních nákladů 
kryje organizace z vlastních zdrojů. Kromě 

spoluúčasti klientů se jedná o příjmy z ve-
řejných sbírek, fi nančních darů nadací, fi -
rem i jednotlivců. 

Jednou z možností, jak pomoci lidem, 
kterým Charita Ostrava pomáhá, je za-
slání dárcovské SMS zprávy. Hospic sv. Lu-
káše a lidi v závěru života podpoříte zaslá-
ním hesla DMS HOSPICLUKAS, nebo Cha-
ritní dům sv. Františka a lidi bez přístřeší 
podpoříte zasláním hesla DMS AZYLFRAN-
TISEK na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 
30 Kč, z vaší pomoci obdrží vybraný pro-
jekt 27 Kč. Více o poskytovaných službách 
a připravovaných veřejných akcích Cha-
rity Ostrava, popřípadě o možnostech, jak 
tyto aktivity podpořit, najdete na webu 
www.ostrava.charita.cz. 

Příležitost seznámit se s pomocí lidem 
sociálně vyloučeným nebo ohroženým 

sociálním vyloučením bude 18. října 2012, 
kdy proběhne mezi 15 a 17 h na Masarykově 
náměstí v Ostravě happening organizovaný 
Charitou Ostrava, Armádou spásy a dalšími 
podobnými organizacemi z ostravského regi-
onu. Smyslem akce je veřejná výzva k tomu, 
aby si lidé uvědomili, že i když žijeme v re-
lativně bohaté zemi, mnoho lidí je ohroženo 
fatální chudobou. Bez existující sítě soci-
álních služeb takto ohrožení lidé jen velmi 
těžce nalézají cestu zpět do běžného života. 

Třináct let prospěšné spolupráce
Občanské sdružení Diakonie Broumov za-
hájilo v roce 1999 spolupráci s Českými 
drahami na svozu humanitárních sbírek 
a úspěšně v ní pokračuje i po vzniku spo-
lečnosti ČD Cargo. Kromě přímých sbírek 
do železničních vagonů ve vytipovaných 
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Každým rokem v červnu se podstatná 
část areálu komerčního obvodu ost-

ravského hlavního nádraží na několik dní 
promění na veletržní výstaviště. Letošní 
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrob-
ků a služeb pro potřeby železniční a měst-
ské kolejové dopravy Czech Raildays 2012 
se představil už svým 13. ročníkem a podle 
očekávání nezklamal laickou ani odbornou 
veřejnost. Proběhl ve dnech 19. až 21. června 
v úzké spolupráci se společností ČD Cargo, 
letos také pod záštitou ministra dopravy ČR 
a primátora Statutárního města Ostravy.

Celkem 178 fi rem a společností nabídlo 
prostřednictvím svých expozic na volné 
ploše i v zastřešené části pestrý kaleidoskop 
novinek v oblastech kolejové dopravy a in-
frastruktury. Branami výstaviště prošlo bez-
mála šest a půl tisíce návštěvníků. Exponáty 
představily prostě vše od vozidel a jejich pří-
slušenství, přes prostředky a údržbu kolejo-
vých vozidel, prostředky pro stavbu, provoz 
a údržbu kolejové dopravní cesty i nabídky 
fi rem zabývajících se kombinovanou dopra-
vou, informačními technologiemi a službami 
pro drážní dopravu i manipulační techniku. 

Největší zájem byl pochopitelně o kole-
jová vozidla na volné ploše. V expozici spo-
lečnosti Škoda Transportation vábila k pro-
hlídce třídílná jednopodlažní elektrická jed-
notka RegioPanter. V této sestavě má kapa-
citu 241 sedadel, z nichž je devět v 1. vozové 
třídě. Komfortní, plně klimatizovaný interiér 
s průhledem přes celý vlak je vybaven zásuv-
kami pro práci na PC a s připojením WiFi. 
Nízkopodlažní nástup a výstup cestujících 

dvoukřídlými dveřmi je vybaven výsuvnou 
stupačkou pro netypizovaná nástupiště. Jed-
notka umožňuje bezbariérovou přepravu 
imobilních cestujících, nechybí akustický 
a vizuální informační systém, multifunkční 
prostory pro přepravu a uložení jízdních 
kol, kočárků, lyží i objemnějších zavazadel 
a uzavřený systém WC.

Během zahajovacího dne byla Českým 
drahám předána již 76. jednotka CityEle-
fant. Posílí regionální dopravu Středočes-
kého kraje. Jde o první jednotku, jejíž výroba 
byla ze 40 % hodnoty kontraktu fi nancována 
prostřednictvím Regionálních operačních 
programů. Nelze opomenout vystavenou lo-
komotivu 380 011-7 s klimatizovaným osob-
ním vozem Ampz se speciálním polepem 
u příležitosti evropského fotbalového šam-
pionátu EURO 2012 v Polsku. Realizace pro-
jektu s využitím materiálů společnosti 3M je 
názornou ukázkou možnosti využití kolejo-
vého vozidla pro cílenou reklamní kampaň. 

Zaslouženou pozornost budila i částečně 
nízkopodlažní nová motorová jednotka řady 
861 005-1 ze ŽOS Vrútky pro Železniční 
společnost Slovensko. Jednotku tvoří dvě 
hnací vozidla s dieselhydraulickým přeno-
sem výkonu a jedno vložené. Hnací vozidla 
jsou vzájemně spojena vloženým vozem na 
hnaném podvozku gumokovovým kloubem, 
který zajišťuje i natáčecí funkci. Používají se 
dva typy podvozků - dva hnací pod čely hna-
cích vozidel a dva hnané typu Jacobs, navzá-
jem spojující konce hnacích skříní s vlože-
nou. Součástí expozice byl i jeden z prvních 
čtyřnápravových modernizovaných, plně 

klimatizovaných restauračních vozů řady 
WRmee pro České dráhy s 24 místy v restau-
rační a se sedmi v barové části. Pravděpo-
dobně se s ním setkáme na relacích z Prahy 
na Moravu, ale i do Rakouska, Maďarska 
a na Slovensko.

Celkem rušno bylo kolem expozice spo-
lečnosti CZ Loko, kde měla svou premiéru 
nová asynchronní lokomotiva řady 744.0, 
kterou fi rma postavila podle současných no-
rem TSI, vlastních designových návrhů a vý-
kresové dokumentace, za podpory grantů 
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jde 
o lokomotivu, která plně využívá součas-
ných znalostí o elektrickém asynchron-
ním přenosu výkonu. Výkon každého ze 
čtyř trakčních motorů je řízen samostatně, 
stále je vyhodnocována vazba zátěž-prokluz 
a všechny parametry tak, aby rozjezd byl 
plynulý a svižný. Je určena pro středně těžké 
a těžké výkony, kde dokáže nahradit i šes-
tinápravovou lokomotivu. Podle požadavků 
lze hnací vozidlo osadit spalovacím moto-
rem o výkonu 1000 nebo 1550 kW a je při-
pojitelné do vícečlenného řízení. Protože je 
o vozidlo zájem i na východních trzích, vý-
robce připravuje i variantu pro širokoroz-
chodné tratě.

Další exponát patřil do kategorie moder-
nizovaných lokomotiv, kdy zůstaly zacho-
vány rám a část pojezdu. Od rámu nahoru 
je postavena z nových komponent podle 
vlastního designu. Podle vlastního návrhu 
a výkresové dokumentace byla osazena no-
vým motorem Caterpillar. Tuto moderni-
zaci lze provádět u lokomotiv řad 749 a 755. 

V E L E T R H Y /  T R A D E  FA I R S

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby 
železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2012.
The Czech Raildays 2012 international trade fair of railway technology, 
products and services for the railway and municipal rail transport. 
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Czech Raildays ve znamení 
šťastné třináctky /
Czech Raildays Turns 
a Happy Thirteen 
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prostorách ohrožených požárem jako elek-
trocentrály, motorové agregáty, větrací 
šachty apod. Výtlak z hasebního válce do 
trysek je 100 barů, které vytvářejí vodní ml-
hovinu z kapek o velikosti 50 mikrometrů. 
Pro představu to znamená rozdělení kapky 
vody o průměru jednoho milimetru na osm 
tisíc částeček. Systém se spustí při vzniku 
požáru automaticky a vytvořená hasicí 
mlha zcela uhasí plně rozvinutý požár do 
deseti vteřin. 

Stejně jako v předchozích letech měli 
návštěvníci možnost zúčastnit se také 
tradičních doprovodných odborných akcí. 
Dvoudenní konference „Aplikace cílů Bílé 
knihy EU o dopravě v podmínkách české 
železnice“ se uskutečnila ve dnech 19.–20. 
června a odborný seminář „Trendy v ob-
lasti infrastruktury a kolejových vozidel 
2012“ ve středu 20. 6. Obě akce byly při-
pravovány s velkou pečlivostí, jak konfe-
rence, tak i seminář. Manažer Czech Rail-
days Stanislav Zapletal dokonce považuje 
zmíněné konference za jednu z nejzásad-
nějších doprovodných akcí za celou his-
torii jejich pořádání. „Na jednu stranu mě 
velmi těší vysoká kvalita všech příspěvků, 
které mají velmi daleko k častému vzájem-
nému plácání se po ramenech, jak jsme 
dobří, ale ukazují na problémy, snaží se 

hledat řešení a koncepce, seznamují s no-
vinkami. Bohužel právě u této akce, jež 
řeší každý rok zejména otázky samotné 
koncepce a konkurenceschopnosti želez-
nice, postrádám větší účast těch, které 
by měla zajímat především, tedy zástupců 
krajů, s výjimkou Jihomoravského a Stře-
dočeského. A tak se mi nikoliv poprvé 
vnucuje otázka, zda jsou na svých mís-
tech skutečně odborníci na slovo vzatí, 
kteří o železnici i ve vazbě na cíle evrop-
ské dopravní politiky vědí vše, nebo zda 
jsou jejich pozice ve skutečnosti posty 
politickými. Tím spíše si vážím úzké sou-
činnosti s Ministerstvem dopravy a zájmu 
dostat do povědomí ta nejaktuálnější té-
mata,“ hodnotí letošní 13. ročník Ing. Za-
pletal a vyjadřuje upřímné poděkování 
všem vystavovatelům nejen za jejich sa-
motnou účast na veletrhu, kterou již na-
prostá většina vystavovatelů považuje 
za samozřejmost, ale také za jejich ma-
ximální podporu právě Czech Raildays. 
A také Ministerstvu dopravy za velmi 
vstřícný přístup a podnětnou spolupráci 
při přípravě konference. Závěrem ne-
zbývá než pozvat všechny zájemce o vše 
nové kolem kolejové dopravy na 14. roč-
ník veletrhu Czech Raildays 2013, který 
proběhne ve dnech 18. až 20. června.  ●

V E L E T R H Y /  T R A D E  FA I R S T R A D E  FA I R S  /  V E L E T R H Y

Vystavená lokomotiva 753 601-4, první ze 
tříkusové zahajovací série, byla slavnostně 
předána akciové společnosti Severočeské 
doly – Kolejová doprava. Další dva kusy jsou 
ve vysokém stadiu rozpracovanosti a budou 
zmíněnému zákazníkovi dodány do konce 
roku. Hnací vozidlo řady 753 je určeno pro 
středně těžkou osobní i nákladní traťovou 
službu na drahách celostátních, regionál-
ních a vlečkách o normálním rozchodu. 

Obdivovaným kouskem v expozici společ-
nosti Vítkovice Doprava byla čtyřnápravová 
lokomotiva řady 714.8 CNG, která vznikla 
remotorizací řady 714 s úpravou na alterna-
tivní palivo – stlačený zemní plyn (CNG). Na 
projektu se podílí řešitelský tým CZ LOKO, 
a, s., Vítkovice Doprava, a. s., a ČVUT Praha. 
Je určena pro lehkou posunovací a traťovou 
službu. Dalším ekologickým přínosem byla 
vystavená akumulátorová posunovací loko-
motiva A415 Lok4Envi, projekt č. FRT/1/426 
„Výzkum a vývoj prototypu čtyřnápravové 
trakční jednotky s alternativním zdrojem 
energie a s možností dálkového stavění jízdní 
cesty strojvedoucím“, který je fi nancován Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. 

Neměli bychom vynechat čtyřnápravový 
plně klimatizovaný řídicí vůz 961 řady Bfhp-
vee pro dálkové řízení neobsazených loko-
motiv vratných souprav pro dopravu dálko-
vých rychlíků a osobních vlaků z produkce 
Pars nova, skupiny Škoda. Vzniká přestav-
bou vozů řady Bdt z 2. poloviny 80. let, které 
se vyráběly ve Vagonce Studénka. 

Polská společnost PKP InterCity vysta-
vovala velkoprostorový „kinovagon“ 111 
Arow (847 0066-2) se 72 místy v pohodl-
ných sedačkách, je vybaven audiovizuál-
ním systémem se dvěma sedmatřicetipal-
covými monitory nad vstupními dveřmi, 
přehrávačem DVD a audiozesilovačem. 
Zvuk zprostředkovává 16 reproduktorů po 
obou stranách podél osy stropního osvět-
lení. Vůz nabízí k pronájmu. Avšak nejno-
vější trend v oblasti multimediálních sys-
témů pro osobní dopravu naopak nabízela 
společnost Molpir – nezávislá audiovizu-
ální zařízení vestavěná do opěradel seda-
ček. Cestující tak má možnost volby mezi 
poslechem hudby, sledováním fi lmu, TV 
programu nebo surfováním po internetu. 
Může si vybírat obsah přes dotykovou 

obrazovku z centrálního serveru. Sys-
tém lze spojit se satelitní anténou a samo-
zřejmě připojit k internetu. Obrazovky mo-
hou být sedmi- nebo desetipalcové podle 
vzdálenosti sedadel. 

K tramvajovým novinkám, na které u ko-
lejové dopravy nesmíme zapomínat, patřil 
v expozici společnosti Pragoimpex proto-
typ dvoučlánkové, plně trakční bezbarié-
rové tramvaje EVO2 s otočnými podvozky, 
kterou čekají předepsané zkoušky, ověřo-
vací zkušební provoz a po homologaci Dráž-
ním úřadem nasazení do provozu v Liberci. 
A dále nízkopodlažní tramvaj Vario LF plus. 
Dopravní podnik Ostrava mj. prezentoval ří-
zení jednokolejné tramvajové trati společ-
nosti Trakce, které aplikoval na jednoko-
lejný provoz při rekonstrukci svinovských 
mostů v Ostravě od letošního ledna do za-
čátku roku 2013 a další prvky zabezpečení 
tramvajového provozu. V expozici společ-
nosti Trakce byl mj. vystaven elektronický 
řídicí blok přejezdového zab. zařízení, mo-
dul pro řízení tramvajových výhybek a mo-
dul pro automatické hlášení na neobsluho-
vaných tramvajových zastávkách na jedno-
kolejných tratích. Ve stánku nechyběly in-
formace o desítce rozpracovaných projektů 
jako třeba nová generace systému ParCom 
na řízení elektrického ohřevu výměn podle 
okamžitých klimatických podmínek změnou 
výkonu topných tyčí s výraznou úsporou 
elektrické energie a další. 

Na otevřené výstavní ploše bylo k vidění 
patrně vše podstatné, co souvisí v českých 
zemích s kolejovou technikou a infrastruk-
turou. Další technické novinky se nabízely 
v desítkách stánků v kryté hale a ve „sta-
novém“ pavilonu A2 na volné ploše hned za 
vchodem.

K vyhledávaným novinkám u veřejnosti 
i výrobců vlakových souprav patří již tra-
dičně špičkové sedačky fryčovické fi rmy 
BorCad. Například sedadlo Excelent, plně 
elektricky automaticky polohovatelné, s vý-
suvným stolkem z područky, integrovanou 
čtecí lampou a výměnným polštářkem. Nebo 
sedadlo Regio+, které prochází obměnou 
v podobě přidaného podhlavníku fi xujícího 
hlavu – nejlehčí sedadlo na trhu, které šetří 
náklady na provoz.

TREVA, dceřiná společnost Tatra Va-
gonky Poprad, např. vystavovala nárazník 
kategorie A, C a L, vyrobený metodou zpět-
ného protlačování. Laicky řečeno: koš ná-
razníku je z jednoho kusu železa stejně jako 
těleso nárazníku, tedy bez svařování. 

Nechyběly ani působivější prezentace. 
Každou hodinu se třeba na volné ploše před-
stavil švédský hasicí systém FOGMAKER 
s hasicí metodou na bázi vodní mlhy. Zaří-
zení vyžaduje stabilní instalaci v rizikových 

ENGLISH SUMMARY

Each year in June, a signifi cant portion 
of the commercial area at Ostrava 

Main Station is transformed into a trade 
fair exhibition grounds. This year’s Czech 
Raildays 2012 international trade fair of 
railway technology, products and servic-
es for the needs of railway and municipal 
rail transport was the fair’s 13th year, and 
it did not disappoint either the lay or the 
expert public. It ran from 19 until 21 June 
in close cooperation with ČD Cargo, and 
this year was also under the auspices of 
the Czech Transport Ministry and the 
Mayor of Ostrava. Through their exposi-
tions in the open air and the roofed area, 
a total of 178 companies offered a varie-
gated kaleidoscope of innovations in the 
area of rail transport and infrastructure, 
and nearly 6,500 visitors passed through 
the exhibition’s gates. The exhibits 
included everything from vehicles and 
their accessories to rail vehicle mainte-
nance equipment and equipment for con-
struction, operation and maintenance 
of railway infrastructure, to offerings in 
combined transport, information tech-
nologies, services for railway transport 
and handling equipment.  ●



3 0   R E V U E  P R O  D O P R AV U  A  LO G I S T I K U

R O Z H OVO R  /  I N T E R V I E W

Poznal jsem železnici zblízka /
I Got to Know the Railway 
Up Close 
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Známého moderátora Václava Žmolíka provázejí vlaky celý život.
Famous moderator Václav Žmolík’s whole 
life has been accompanied by trains.

Televizní a rozhlasový moderátor Václav 
Žmolík zná atmosféru železnice odma-

lička. Stejně jako nemalá část Čechů totiž 
pochází z nádražácké rodiny. Z profesní-
ho hlediska se ale začal v prostředí vlaků 
a nádraží pohybovat relativně nedávno. 
Přestože už ho nevídáme v roli průvod-
ce televizního pořadu Svět na kolejích, na 
železnici rozhodně nezanevřel. To mohou 
potvrdit i účastníci každoroční podzimní 
konference ČD Cargo ve Špindlerově Mlýně. 
Právě Václav Žmolík se zde každoročně ují-
má role zasvěceného a příjemného průvod-
ce jejím nabitým programem.

Rád na sebe prozrazujete, že máte 

železničářské kořeny…  

Je to tak, u dráhy byli zaměstnaní oba mí pra-
dědečkové z maminčiny strany, babička tam 
pracovala jako úřednice v tiskárně jízdenek. 
I když jsem ji znal už jako starou paní, tak 
si pamatuji, že uměla přeříkávat celé tratě 
a stanice, jak šly za sebou. To je můj rodinný 
„ajznboňácký grund“.

Jak daleko byste se musel vrátit ve svých 

vzpomínkách, abyste si vybavil vaše 

první setkání s vlaky?

To bychom se dostali až do mého raného dět-
ství. Mám je spojené s výlety vlakem s dě-
dečkem. Projeli jsme doslova celé Čechy. 
Dodneška si vzpomínám, jak jsme jeli Posá-
zavským Pacifi kem, do Hřenska a do dalších 
míst. Pro mě to byl vždycky svátek, protože 
se ještě jezdilo ve vagonech s dřevěnými la-
vicemi. Občas připojili vagon bývalé první 
nebo druhé třídy, který měl polstrovaná sa-
metová sedadla, tehdy už značně vetchá, ale 
i to se ještě v šedesátých letech, kdy jsem byl 
kluk, stávalo. Později nastoupila určitá uni-
formita, kdy byla ve vagonech sedadla s ty-
pickou zelenou koženkou.

Cestoval jste vlakem i v době, kdy už jste 

nemusel mít s sebou dospělý doprovod? 

Dlouho jsem neměl auto, takže jsem vlakem 
jezdil i v pozdějších letech. Akorát mé pra-
rodiče vystřídala manželka, se kterou jsme 
jeli i na svatební cestu do Polska. To bylo ně-
kdy v roce 1987 a tehdy jsem zjistil, že Poláci 
nastupují do vlaku nejen dveřmi, ale všemi 
otvory, kterými se protáhnou. Pamatuji si, 
jak jsme stáli spořádaně na nástupišti a ne-
věřícně zírali, jak se na něj lidé po příjezdu 
vrhli doslova ze všech stran. Vždycky jsem 
se snažil hodně cestovat, takže jsme vlakem 
objeli i celý „východní blok“, tedy země, kam 
se tehdy dalo vyjet. 

Možnost poznat železnici jste dostal coby 

autor a zároveň moderátor pořadu Svět 

na kolejích… 

Bylo to někdy v roce 2005, kdy se na mě 
obrátila produkční fi rma, která začínala 

připravovat pořad o železnici pro Českou te-
levizi. Hledali někoho, kdo by nebyl jen mo-
derátorem, ale současně i scenáristou a re-
žisérem v jedné osobě. Pak se vše rychle roz-
běhlo a my jsme několik let vyráběli každý 
měsíc jeden díl pořadu Svět na kolejích.

Pořad se vysílal do roku 2009. S jakou 

odezvou jste se tehdy u televizních 

diváků setkávali?

Já bych vůbec nemluvil v minulém čase, pro-
tože odezvu na něj zažívám stále. Svět na ko-
lejích byl sice určen pro specializované pub-
likum, které zajímá železnice, ale na druhé 
straně měl i potenciál oslovit řadu dalších 
diváků, protože vlaky zajímají v podstatě 
každého. Měl jsem pocit, že pro tyto lidi jsem 
velká hvězda. Pak byly reakce těch, kteří po-
řad viděli náhodou. Říkali mi, že mě viděli 
v televizi a bylo to moc zajímavé. A často do-
dali, že babička nebo dědeček také dělali na 
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Václav Žmolík
„ Nejvíc mě mrzí 
zažitý stereotyp, 
se kterým se na 
české vlaky pohlíží.“
“I’m most bothered 
by the established 
stereotype with 
which Czech trains 
are viewed.”



3 2   R E V U E  P R O  D O P R AV U  A  LO G I S T I K U

dráze. Pak zjistíte, že téměř každý má v ro-
dině někoho, kdo pracoval, případně pra-
cuje, na železnici. Víme, jak byla někdejší 
„modrá armáda“ obrovská… 

Jaký pohled na železnici jste si za dobu, 

kdy jste Svět na kolejích připravoval, 

vytvořil vy osobně?

Při natáčení mě překvapilo a současně i po-
těšilo, kolik lidí železnicí opravdu žije. Je pro 
ně nejen profesí, ale i koníčkem. A potkali 
jsme jich opravdu hodně. Druhé překvapení 
pro mě bylo, kolik se dělá pro to, aby se po-
doba železnice změnila. Aby to už nebyly špi-
navé, ušmudlané vlaky, které jezdí pozdě. 
Měl jsem možnost to zblízka sledovat. A když 
dostanete takovou příležitost, poznáte, že to, 
co laikovi přijde hrozně jednoduché a dalo by 
se podle něj lehce změnit, je vlastně mnohem 
složitější. Tak to ale bývá vlastně v každé pro-
fesi. Třeba i v médiích, kdy spousta diváků 
nechápe, proč se něco dělá pro ně naprosto 
nesmyslným způsobem.

I přes zmíněnou snahu nevnímají všichni 

české vlaky pozitivně…

O železnici se mezi lidmi docela mluví. Nej-
víc mě mrzí zažitý stereotyp, se kterým se 
na české vlaky pohlíží. Dost často poslou-
chám, jak špatně fungují. Přitom tak větši-
nou mluví lidé, kteří jeli vlakem naposledy 
před dvaceti lety a o dnešní železnici vů-
bec nic nevědí. Je to podobné jako u naší ar-
mády, která je dnes také jiná než před lety, 
ale spousta lidí to stále neví.

Železnici jste zůstal věrný i nadále. Kde 

všude vás můžeme v současnosti potkat? 

Pravidelně moderuji otevírání sezony v Že-
lezničním muzeu v Lužné, slavnostní večery 
na veletrhu Czech Raildays v Ostravě anebo 
předávání cen ACRI. Už sedm nebo osm let 
také uvádím konferenci ČD Cargo ve Špindle-
rově Mlýně. Je to obchodní konference, která 
slouží k setkání s obchodními partnery 
z různých sfér. Člověk se tam dozví spoustu 
věcí nejen o nákladní dopravě. Potkáte tam 
profíky, na kterých poznáte, že vědí, o čem 
mluví. Je to i společenské setkání, na která 
přijíždějí i známí hosté jako Lucie Vondráč-
ková nebo Barbora Špotáková. 

  
Jak často využíváte vlak k cestování 

v dnešní době?

Dneska už vím, na kterých trasách je výhod-
nější dát přednost vlaku před autem. Takže 
když můžu, tak ho využiji. V zimě jsem se 
tak vydal na natáčení v Olomouci pendoli-
nem. Mimochodem, patřím mezi jeho velké 
fanoušky. Měl jsem možnost zažít ho od úpl-
ných začátků, kdy se dostávalo do provozu. 
Zažil jsem i řadu nesmyslných diskusí, které 

se kolem něj vedly. Dneska je samozřejmostí, 
že tady takový vlak jezdí, a podobně dob-
rých vlaků je tady víc. Když si člověk vezme 
s sebou notebook, může dvě hodiny cesty 
do Olomouce pracovat, jet v příjemném pro-
středí, jít se občerstvit. To je bezvadné. 

Stal jste se také tváří sbírky Nadace 

Okřídlené kolo na záchranu parní 

lokomotivy Rosnička…

Oslovil mě ředitel nadace Josef Tomeček, zda 
bych se nechtěl stát patronem sbírky. Přiznám 
se, že jsem chvíli váhal, zda mám své jméno 
s projektem spojit, protože s tím jinak šetřím. 
Ale rozhodlo, že řadu lidí z nadace znám z dří-
vějších natáčení, a vím, jaké mají za sebou vý-
sledky, například zprovoznění parního vozu 
Komarek. Takže to váhání netrvalo dlouho 
a milerád jsem tuto nabídku přijal. 

Nějaký čas jsem pak pochyboval, zda to 
není jen formální záležitost. V přesvědčení, 
že to mělo smysl, mě utvrdila neuvěřitelná 
příhoda. Do Českého rozhlasu mi přišel do-
pis, na kterém bylo napsáno jen moje jméno. 
Otevřel jsem ho až za několik dní. Uvnitř byl 
uhlazený staniol, a když jsem ho rozevřel, 
uviděl jsem tři tisíce korun. Vypadl líste-
ček, kde bylo napsáno: Na tu vaši Rosničku. 
Žádné jméno, nic. Téměř se mi zastavilo 
srdce. Musel to být někdo starší, kdo tako-
vým způsobem pomohl a mně vyjádřil ab-
solutní důvěru. A před několika měsíci mi 
došla úplně stejným způsobem další obálka 
s penězi na Rosničku. Před takovým člově-
kem uctivě smekám a rád bych ho poznal.

Ve své práci pro rozhlas a televizi 

jste znám jako neúnavný propagátor 

zajímavých míst naší země. Na jakých 

projektech v současnosti pracujete? 

Vše začalo před dvanácti lety, kdy jsem 
dostal v České televizi nabídku natočit 
52 dílů cyklu Po Česku. Bylo to hodně ná-
ročné, a proto mě těší, že se jednotlivé díly 
vysílají dodneška. Následně vznikla také 
rozhlasová verze pořadu, která byla ja-
kousi upoutávkou na televizní Po Česku. 
Ironií osudu televizní série skončila, nao-
pak v Českém rozhlase běží nové díly týden 
co týden už dvanáct let. A k tomu vyšlo Po 
Česku také knižně. 

Pro Českou televizi nyní připravuji cyk-
lus Bohemia Incognita o méně známých, 
přitom velmi zajímavých místech. Jednot-
livé díly se tak věnují třeba Kralicím a je-
jich bratrské tiskárně, hradu Houska nebo 
zámku v Brandýse nad Labem, který patřil 
Habsburkům. Pořad se bude vysílat příští 
rok. Letos na podzim mi pak vyjde kniha 
podle loňského televizního cyklu Příběhy 
předmětů. Jeho princip spočíval v tom, že 
jsme na základě nějaké věci přibližovali 
divákům zajímavý osud lidí, ke kterým se 
váže. Příkladem může být výtah na zámku 
v Zákupech, který nám uvedl zdejší pobyt 
císaře Ferdinanda, podkova klisny Normy, 
která se stala klíčem k osudu Laty Brandi-
sové, jediné ženské vítězky Velké Pardu-
bické, anebo salonní vůz Františka Ferdi-
nanda, jehož životní příběh jsme také pře-
vyprávěli. A vidíte: Zase jsme u kolejí!  ●

R O Z H OVO R  /  I N T E R V I E W

Television and radio moderator Václav 
Žmolík has known the atmosphere of 

the railway since childhood; like many 
Czechs, he comes from a railwayman’s 
family. From a professional point of view, 
however, he became involved with the 
environment of trains and railway sta-
tions relatively recently. Despite the fact 
that we don’t see him hosting the televi-
sion programme Svět na kolejích (“World 
on Rails”) anymore, he’s defi nitely still 
a friend of the railway. This can be con-
fi rmed by attendees of ČD Cargo’s annual 
autumn conference in Špindlerův Mlýn. 
It’s Václav Žmolík who each year plays 
the role of an experienced and pleasant 
guide through its busy programme. 

You like to reveal that you have 

railway roots…  

It’s true. Both great-grandfathers on my 
mother’s side were employed by the rail-
way, and my grandmother worked as an 
official in a ticket printing house. Even 

though I only knew her as an old lady, 
I remember how she could recite whole 
lines and the stations in order. That’s my 
family railway background. 

How far back would you have to go 

in your memories to recall your fi rst 

encounter with a train?

That would take us back to my early child-
hood. I remember it in connection with 
excursions by train with my grandfather. 
We travelled through literally all of Bohe-
mia. I still remember how we rode on the 
Sázava Pacific, to Hřensko and to other 
places. For me, it was always a holiday, 
because they still had carriages with wood-
en benches. Sometimes they attached a for-
mer fi rst- or second-class carriage with vel-
vet upholstered seats – rather shabby by 
then – but you still ran across them in the 
1960s when I was a boy. Later, a certain uni-
formity ensued, where the seats in carriag-
es all had the characteristic green imitation 
leather.  ●

ENGLISH SUMMARY
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S blížícím se podzimem je opět před 
námi konference, kterou pořádáme 

vždy na úvod nového obchodního roku. 
Její tradice je starší než existence samot-
né společnosti ČD Cargo. České dráhy, pod 
které nákladní doprava tehdy spadala, ji 
uspořádaly poprvé v roce 2004 v Luhačo-
vicích. Se vznikem samostatné dceřiné 
společnosti Českých drah, k němuž došlo 
1. prosince 2007, se změnilo pouze místo 
konání konference. Tím se stalo známé 
krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. 

Tradiční setkání managementu ČD Cargo,
obchodních manažerů, provozních pracov-
níků, zahraničních zástupců, pracovníků 
marketingu a komunikace s nejvýznamněj-
šími obchodními partnery a zákazníky se le-
tos uskuteční 30. října až 1. listopadu. Stě-
žejními tématy bude tradičně obchodní a ce-
nová politika, na nastávající obchodní rok.

Cílem konference je nejen zahrnout 
účastníky důležitými informacemi a prezen-
tacemi z nejvýznamnějších profi lových čin-
ností společnosti, seznámit je s obchodní 
a cenovou strategií na nastávající obchodní 
rok, ale i vytrhnout je z běžného prostředí, 
vytvořit podmínky pro neformální setkání, 
doplňkové sportovní či kulturní aktivity.

A to se v posledních letech v hotelu Har-
mony ve Špindlerově Mlýně bezpochyby daří. 
Poskytuje nejen odpovídající ubytovací a kon-
ferenční prostory, ale i prostor pro již zmiňo-
vané neformální setkání a doplňkové aktivity.

Konference patří vedle účasti na vý-
znamných dopravně-logistických veletrzích, 
pořádání sportovně-společenských eventů 

mezi nejdůležitější marketingové akce na 
podporu aktivní obchodní politiky ČD Cargo. 
O účast na ní je tradičně velký zájem; regis-
truje se vždy přes 100 účastníků z řad nejvý-
znamnějších zákazníků a obchodních part-
nerů ČD Cargo z přibližně 60 fi rem. I s tímto 
počtem si ale pořadatelé konference z Od-
boru komunikace a kanceláře představen-
stva ČD Cargo dokáží poradit.  ● 

Ing. Lada Hlaváčková 

ředitelka Odboru komunikace 

a kanceláře představenstva ČD Cargo

Konference ČD Cargo ve Špindlerově Mlýně /

The ČD Cargo Conference in Špindlerův Mlýn

With autumn approaching, so too is 
the conference which we always 

organise to introduce the new business 
year. This tradition predates ČD Cargo’s 
existence as an independent company; 
Czech Railways, which handled rail freight 
previously, organised the fi rst conference 
in 2004 in Luhačovice. With the emergence 
of ČD Cargo as an independent subsidiary 
of Czech Railways on 1 December 2007, 
only the conference’s location changed – to 
Špindlerův Mlýn, a famous resort town in 
the Great Mountains. 

This year, the traditional meeting of 
ČD Cargo’s management, sales managers, 
operations workers, foreign representa-
tives and marketing and communications 
staff with its most important business part-
ners and customers will take place from 30 
October through 1 November. The essential 
topics will be sales and pricing policies for 
the next business year.

The conference’s goal is not only to offer 
participants important information and 
presentations on the company’s most sig-
nifi cant activities and to familiarise them 
with the sales and pricing strategy for the 
coming business year, but also to remove 
them from their normal environment and 
to create the conditions for informal meet-
ings as well as supplementary sports or 
cultural activities. And this it has undoubt-
edly done in recent years at Harmony Club 
Hotel in Špindlerův Mlýn. Not only does 
this venue provide the appropriate accom-
modation and conference facilities, but 
also space for such informal meetings and 
supplementary activities.

Alongside ČD Cargo’s participation in 
major transport and logistics trade fairs 
and organising sports and social events, 
the conference ranks among the company’s 
most important marketing events in sup-
port of its active sales policy, and has tra-
ditionally attracted great interest. There 
are always more than 100 registered par-
ticipants from among the ranks of ČD Car-
go’s most important customers and busi-
ness partners from approximately 60 com-
panies. Even with this number, however, 
the conference organisers from ČD Cargo’s 
Department of Communications and Offi ce 
of the Board can get the job done. ●

Ing. Lada Hlaváčková 

Director of the Department 

of Communications and Offi ce 

of the Board at ČD Cargo
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Rozvoj dopravy v SR s akcentom 
na nákladnú železničnú dopravu /
Transport Development in Slovakia 
with an Accent on Rail Freight

T E X T  /  T E X T  BY I n g .  M I L A N  J U H Á S  F OTO  /  P H OTO  BY A R C H I V /  A R C H I V E 

V budúcnosti sa očakáva nárast výkonov intermodálnej prepravy, čo bude mať 
pozitívny vplyv na prevádzku nových intermodálnych terminálov a logistických centier.
Future growth is anticipated in intermodal shipping, which will have a positive impact 
on the operation of new intermodal terminals and logistics centres.
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Nákladná železničná doprava v EÚ je 
úplne liberalizovaná od 1. januára 

2007. Právny rámec EÚ pre železničnú do-
pravu bol ukončený v roku 2007, tzv. tretím 
železničným balíčkom, ktorého cieľom bolo 
odstrániť zvyšné štrukturálne prekážky 
konkurencieschopnosti železničného od-
vetvia. Od 1. januára 2010 je otvorený trh 
v medzinárodnej osobnej železničnej do-
prave. Železniční dopravcovia musia preto 
prijať účinnú stratégiu na to, aby obstál 

v konkurencii s novými dopravcami. Vláda 
SR uznesením č. 158 z 3. marca 2010 schvá-
lila Stratégiu rozvoja dopravy Slovenskej 
republiky do roku 2020. Ciele stratégie sú 
v materiáli defi nované v štyroch základných 
oblastiach, ktoré vychádzajú z vízie a sú za-
merané na budovanie a modernizáciu do-
pravnej infraštruktúry, zabezpečenie rovno-
vážneho rozvoja dopravných služieb, práv 
a povinností užívateľov dopravy a znižova-
nie vplyvu dopravy na životné prostredie. 

Bolo stanovené, že rozvoj služieb v oblasti 
železničnej nákladnej dopravy bude pod-
porovaný vytváraním siete zameranej na 
nákladnú dopravu v súlade s návrhom na-
riadenia EP a Rady o európskej železničnej sie-
ti pre konkurencieschopnú nákladnú do-
pravu. Zvýšenie výkonnosti železničnej ná-
kladnej dopravy bude realizované zvýšením 
prepravnej rýchlosti, zvýšením spoľahlivosti 
a zvýšením kapacít, čím bude konkurencie-
schopnejšia voči cestnej doprave.

S LOVA K I A  /  S LOV E N S KOS LOV E N S KO  /  S LOVA K I A 

3 4   R E V U E  P R O  D O P R AV U  A  LO G I S T I K U

Rail freight transport has been com-
pletely liberalised in the EU since 

1 January 2007. The EU’s legal framework 
for rail transport was completed in 2007 
with the so-called “third railway pack-
age”, the goal of which was to remove 
the elevated structural barriers to com-
petitiveness in the railway sector. Since 
1 January 2010, the market in interna-
tional passenger rail transport has been 
open as well, and rail carriers have thus 
had to adopt effective strategies for with-
standing competition from new entrants. 
On 3 March 2010, the Slovak government 
approved the country’s Transport Devel-
opment Strategy to 2020, which defi nes 
four basic areas based on a vision and 
focused on building and modernising 
transport infrastructure, ensuring bal-
anced development of transport servic-
es and the rights and responsibilities of 
transport users, and reducing the impact 
of transport on the environment. The 
development of services in the area of 
rail freight transport will be supported 
through the creation of a network focus-
ing on freight transport in accordance 
with a draft regulation of the European 
Parliament and Council on the European 
railway network for competitive freight 
transport. Increased rail freight trans-
port output will be realised by enhancing 
shipping speed, reliability and capaci-
ties, which will make rail freight more 
competitive vis-à-vis road haulage.  ●

ENGLISH SUMMARYNa slovenskom železničnom náklad-
nom trhu pôsobí dnes viac ako 30 doprav-
cov. Takýto počet dopravcov vytvára zdravé 
konkurenčné prostredie s pozitívnym prí-
nosom pre konečného zákazníka, ktorý si 
môže vybrať najvýhodnejšiu ponuku pre 
uskutočnenie zamýšľanej prepravy. Vý-
znamný podiel v prepravách po železnici 
v SR má však stále Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO): cca 
82% v tonách a cca 89% v čtkm.

Na podporu konkurencieschopnosti vo-
či cestnej doprave bol v roku 2011 na zá-
klade výnosov ÚRŽD zavedený nový sys-
tém spoplatňovania prístupu na železničnú 
infraštruktúru, podľa ktorého sú fi xné ná-
klady hradené zo štátneho rozpočtu a do-
pravcovia hradia iba variabilné náklady. 
Výsledkom bol pokles cien v nákladnej do-
prave o cca 50 %, v osobnej doprave o 10 % 
a tým výnosov z úhrad za prístup na in-
fraštruktúru (medziročne o 92.947 tis. euro). 
Na druhej strane sa zvýšila úhrada fi xných 
nákladov zo štátneho rozpočtu medziročne 
o 71.701 tis. euro.

Na napĺňanie cieľov prijatých v straté-
gii rozvoja dopravy Slovenskej republiky do 
roku 2020 bolo potrebné stanoviť ozdravný 
plán slovenských železníc, ktorý by pozdvi-
hol slovenské železnice z ich súčasného ne-
priaznivého stavu na racionálne hospodá-
riace štátne železnične subjekty, ktoré by 
dosahovali vyrovnané hospodárenie. Uzne-
sením vlády SR č. 188 zo 16. marca 2011 bol 
schválený program revitalizácie železnič-
ných spoločností. Program je formulovaný 
tak, aby nebola ohrozená stabilita železnice 
po stránke prevádzkovej a technickej a aby 
bol zachovaný jej rozvojový potenciál všade 
tam, kde by využitie železničnej dopravy 
mohlo mať národohospodársky význam. 

Dôležitou úlohou je v tejto súvislosti sta-
bilizácia národného dopravcu v nákladnej 
doprave ZSSK Cargo, a to aj pokračujúcim 
hľadaním strategického partnera, ktorý by 
vstúpil do tejto spoločnosti. Predpokladáme, 
že ten pomôže vnútorne zracionalizovať 
a oživiť fi rmu, investične podporiť jej rozvoj, 
najmä prispôsobením štruktúry vozidlového 
parku aktuálnym požiadavkám zákazníkov, 
a takto bude môcť ZSSK Cargo lepšie obstáť 
v tvrdom konkurenčnom prostredí. Už na zá-
klade programu revitalizácie železničných 
spoločností ZSSK Cargo urobilo celý rad 
vnútorných zmien, ktoré viedli ku čiastoč-
nému ozdraveniu spoločnosti (optimalizácia 
zamestnanosti, prehodnotenie zmlúv na ob-
starávanie tovarov a služieb, zavedenie elek-
tronických aukcií atď.).

I napriek všetkým vykonaným opat-
reniam je dnes v cestnej doprave stále 
3x viac objemu tovaru ako na železnici. 

Spoplatňovanie železničnej infraštruktúry 
je založené na nákladovom princípe bez 
možnosti podpory určitých segmentov že-
lezničnej dopravy – napr. manipulačné vlaky 
(jednotlivé zásielky), vlaky kombinovanej 
dopravy a pod. Vzhľadom na uvedené bude 
možno potrebné zvážiť optimalizáciu tohto 
systému s cieľom podpory vybraných druhov 
vlakov na vybraných traťových ramenách.

V budúcnosti sa očakáva nárast výko-
nov intermodálnej prepravy, čo bude mať 
pozitívny vplyv na prevádzku nových inter-
modálnych terminálov a logistických cen-
tier a zvýši i potrebu zamestnancov. Štruk-
túra zamestnancov v železničnej doprave sa 
mení s ohľadom na zmeny týkajúce sa roz-
sahu výkonov a prác súvisiacich s ich reali-
záciou, napr. postupné preberanie činnosti 
posunu od ŽSR pre zefektívnenie predmet-
nej činnosti a zníženie nákladovej nároč-
nosti jednotlivých spoločností.

Základným predpokladom na to, aby slo-
venské železničné podniky obstáli v zahra-
ničnej konkurencije je okrem nutnej ino-
vácie železničnej infraštruktúry, mobilných 
prostriedkov aj celkové riadenie železnič-
ného sektoru. Je preto nevyhnutné, aby pri 
opatreniach prijatých zo strany štátu na 
podporu rozvoja nákladnej dopravy, si jed-
notlivé železničné podniky stanovili také 
ciele v oblasti nákladnej železničnej pre-
pravy, ktoré zohľadňujú vývoj hospodárstva 
SR a tiež dopad svetovej fi nančnej a hospo-
dárskej krízy na jeho nosné oblasti. Minis-
terstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR pritom bude zohrávať dôležitú 
rolu koordinátora ich činnosti.  ●
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Hledání nových cest k přepravě kontejnerů. 
Looking for new ways to ship containers. 

Možnost zcela revolučního systému pro 
přepravu kontejnerů je nyní řešena 

v Hamburku. Toto přístavní město je dlou-
hodobě sužováno přetížením komunikační-
ho systému, které je do značné míry vyvolá-
no rovněž vlivem stále rostoucího překladu 
kontejnerů v jednotlivých námořních termi-
nálech. Ty hlavní jsou v hamburském pří-
stavu celkem čtyři – Tollerort, Burchardkai, 
Eurogate a Altenwerder – a připravován je 
zcela nový terminál Steinwerder. Do roku 
2015 se předpokládá nárůst překladu kon-
tejnerů cca o 50 % oproti současnosti. Nyní 
je kolem 80 % objemu přeprav mezi pří-
stavem a vnitrozemím realizováno silnič-
ní dopravou. Ani pro současnou železniční 
síť by zvládnutí nárůstu nebylo možné bez 
masívních investic. Celkem by bylo potřeba 
zrekonstruovat na 330 km kolejí s náklady 
mezi 1 až 2 miliardami €, včetně kompletní 
přestavby uzlu Hamburg. 

Tato situace již před časem iniciovala 
množství návrhů na zcela nové řešení pro 

přepravu kontejnerů mezi přístavem a lo-
gistickým zázemím v Hamburku. V minu-
losti se vyskytla mnohá netradiční řešení, 
jako například přesun kontejnerů lanovkou. 
V loňském roce hamburská společnost Mar-
nette Consulting GmbH předložila projekt 
Container&Undergound Hamburg. Hlavním 
principem je podzemní přeprava kontejnerů 
mezi námořními terminály a logistickým zá-
zemím v Rade a Maschenu pomocí automa-
ticky vedených autonomních nosičů. Vybu-
dování 75 km tunelů by si podle studie vyžá-
dalo náklady 1,7 mld. €, přičemž provoz by 
bylo možno zahájit do roku 2019. 

Myšlenka podzemní přepravy nákladů 
není zcela nová ani v Německu. Známý je 
třeba Post-U-Bahn v Mnichově, který slou-
žil do roku 1988 pro automatickou přepravu 
poštovních zásilek mezi hlavním nádražím 
a poštovní třídírnou. Obdobné systémy jsou 
známé i z Londýna nebo Curychu. Ovšem ná-
mořní kontejnery představují daleko větší 
zásilky.

Základní charakteristiky 
navržených tunelů jsou tyto:
—  ražené tunely s betonovým 

prefabrikovaným ostěním bez vlivu 
na povrch během výstavby,

—  průměr tunelové roury 5,5 m v případě 
samostatného tunelu pro každý směr, 
zvažována je i možnost společného tunelu

—  samostatné napojení pro jednotlivé ter-
minály

Klíčovým prvkem zvolené koncepce jsou 
dále speciální vozidla. Navrhována jsou čtyř-
nápravová vozidla pro provoz na klasickém 
kolejovém svršku se dvěma hnanými nápra-
vami, jejichž základní charakteristiky jsou:

— délka 21,4 m
— šířka 3 m
— celková výška s kontejnerem 4 m
— maximální nosnost 40 tun
—  každá náprava poháněná, celkem výkon 

4x 100 kW

T E X T  /  T E X T  BY L U K Á Š  S O U K U P  F OTO  /  P H OTO  BY A R C H I V /  A R C H I V E

Cargo U-Bahn v Hamburku / 
A Cargo U-Bahn in Hamburg

—  vozidla provozována samostatně 
a bezobslužně

— provoz v intervalu 5 až 10 sekund
— průměrná rychlost 10 m/sec (36 km/h)

Alternativně je zvažován i provoz vozidel na 
pneumatikách (AGV), obdobných, jaká jsou 
provozována v některých velkých kontejne-
rových terminálech již v současnosti. Napá-
jení vozidel je zvažováno jako bezkontaktní 
induktivní. Vhodný se jeví např. systém PRI-
MOVE fi rmy Bombardier. 

V dubnu byla představena předběžná 
studie proveditelnosti. Základní návrh spo-
čívá ve vybudování podzemních tras, spo-
jující námořní terminály s lokalitami Rade 
a Maschen. V Rade je plánována výstavba 
řady logistických center a je zde přímé dál-
niční napojení západním směrem. V Mas-
chenu se nachází největší seřaďovací ná-
draží v Evropě, které v současnosti pro-
chází modernizací. Vzdálenost od přístavu 
je v případě lokality Rade cca 24 km, Mas-
chen je vzdálen cca 22 km, jízdní doba tu-
nelem je odhadována na 40, resp. 37 minut. 
Roční objem přepravy je odhadován na 2,5 
až 5 mil. TEU.

Pokud jde o náklady, počítá návrh 
s 10 tis. € na metr raženého tunelu. Celkem 
by tunely měly stát cca 500 mil. €. Další po-
ložkou jsou povrchové terminály pro pře-
kládku kontejnerů s náklady 30 mil. € za 
jeden. Náklady na vozidla budou záležet na 
jejich počtu, počítá se s 640 až 1100 vozidly 
a podle toho i s náklady od 128 do 220 mil. €. 
Výsledná suma by v případě roční kapacity 
5 mil. TEU mohla dosáhnout k 1,7 mld. €. Při 
přepočtení na jeden přepravený kontejner 
tak vychází přibližně 100 €. To je částka při-
jatelná, neboť za přepravu kontejneru z pří-
stavu např. do Maschenu v současnosti úč-
tují silniční dopravci cca 150 €, po železnici 
je pak cena téměř dvojnásobná.

Projekt se po svém představení nevy-
hnul ani kritickým reakcím. V případě 
realizace by nicméně mohl být zajímavý 
z mnoha hledisek a může být přínosný i pro 
jiná města, která hledají řešení složité do-
pravní situace. Zájem o spolupráci vyjádřil 
i koncern DB.

V současnosti se čeká na schválení 
a poskytnutí prostředků pro zpracování 
studie proveditelnosti, podané na Spol-
kové ministerstvo hospodářství. V pří-
padě kladného stanoviska bude její zpra-
cování trvat 14 měsíců. Po zpracování stu-
die proveditelnosti by v případě schválení 
projektu měla následovat projekční fáze 
v délce asi dva a půl roku, realizace by pak 
zabrala tři roky. Provoz by v případě přízni-
vého vývoje bylo možno zahájit na přelomu 
let 2018–2019.  ●

A B R OA D  /  Z A H R A N I Č Í
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A revolutionary system for transport-
ing containers is now being explored 

in Hamburg. This port city has long been 
plagued by an overburdened transport 
network, which is to some extent due to 
an ever-expanding container transload-
ing business in the individual sea termi-
nals. There are four main ones at the Port 
of Hamburg – Tollerort, Burchardkai, Euro-
gate and Altenwerder – and the new termi-
nal Steinwerder is under construction. By 

2015, container transloading is expected 
to grow by 50% over the present level. Cur-
rently, some 80% of the shipping volume 
between the port and inland destinations 
is handled by road hauliers. Such growth 
could not be handled even by the extant 
railway network without massive invest-
ments. In total, it would be necessary to 
reconstruct some 330 km of track at a cost 
of EUR 1-2 billion, including completely 
rebuilding the Harburg hub.  ●



optimalizovat. Moderní doprava musí být 
trvale udržitelná z hlediska ekonomického, 
sociálního i ochrany životního prostředí. 
Plány budoucího rozvoje sektoru dopravy 
EU musejí vzít ohled na závažnost dopravy 
pro ekonomiku Unie. Celkové výdaje na do-
pravu se pohybují na úrovni cca 1 bilionu 
Eur, tj. více než 10 % hrubého domácího pro-
duktu. V sektoru pracuje přes 10 milionů 
pracovníků.

Stanovisko Evropského hospodářského 
a sociálního výboru ke sdělení Komise – 
Akční plán pro logistiku nákladní dopravy 
KOM(2007) 607 upozorňuje, že stanovení 
cen v dopravě podle jednotlivých druhů do-
pravy většinou neodráží jejich skutečný 
dopad na infrastrukturu, životní prostředí, 
energetickou účinnost ani sociální, územní 
a společenské náklady. Nástroje, které by 
měly být při tomto srovnávání využity k po-
rovnání a k hodnocení, musí porovnat vyu-
žitelné dopravní řetězce z hlediska jejich 
trvalé udržitelnosti, a usnadnit tak zave-
dení vyváženého mechanismu určování cen 

a vypracovat rovněž regulační systém, který 
zaručí, že při volbě logistiky budou využity 
nejúčinnější a trvale nejudržitelnější druhy 
dopravy, vzdálenosti na povaze přepravova-
ného zboží a dostupných druzích dopravy.

Zvýšená účinnost logistiky dopravy od-
povídající potřebám uživatelů a celé společ-
nosti nutně vyžaduje intenzivní rozvoj rych-
lého zavádění existujících nových špičko-
vých technologií, další výzkum a také stálé 
úsilí v oblasti odborné přípravy a školení 
zaměstnanců a rovněž zlepšení pracovních 
podmínek. Současně je třeba optimalizovat 
využití stávajících infrastruktur, zhodnotit 
lidské, materiální a fi nanční prostředky in-
vestované do dopravy a do logistiky. Nové 
investice jsou nicméně nutné k urychlení in-
tegrace nových členů a k usnadnění evrop-
sko-středomořské politiky a evropské poli-
tiky sousedství. Před vynaložením investič-
ních nákladů, jejichž amortizace bude velmi 
dlouhodobá, je nejprve nutné zhodnotit 
dlouhodobé perspektivy z hlediska vývoje 
poptávky. 
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Přeprava jednotlivých vozových zásilek 
je v podání ČD Cargo (dále ČDC) na čes-

kém železničním trhu jedinečnou činností. 
Její význam je nutné posilovat jednak vyš-
ší zainteresovaností i erudicí obchodních 
zástupců ČDC pro jednotlivé komodity, ale 
i zajištěním efektivnosti jednotlivých díl-
čích přeprav i za cenu ztráty některých nee-
fektivních přeprav. Je důležité, aby obchod-
ní pracovníci ČDC ve větší míře aktivně 
vyhledávali nové potenciální zákazníky 
a nabízeli jim přepravní služby. K posílení 
tohoto produktu by přispěl i určitý motivač-
ní systém pro všechny zaměstnance ČDC, 
kteří by měli nárok na odměnu v případě, že 
získají nad rámec svých pracovních povin-
ností nového zákazníka. Odměna by moh-
la být závislá např. na objemu, vzdálenosti 
a pravidelnosti získané zakázky (fi xní část-
kou nebo procentem ze získané zakázky). 

Problematiku vozových zásilek je však 
nutno brát v úvahu i ze střednědobého 
a dlouhodobého pohledu. Přeprava jednotli-
vých vozových zásilek může být také zdro-
jem nového produktu. Zákazníci stále více 
požadují přepravu zboží v systému z domu 
do domu. Proto jako další krok se nabízí pro 
komplexní pokrytí přepravního řetězce od 
výroby ke spotřebě v oblasti vozových zási-
lek využití systému kombinované přepravy 
(např. kontejnery ISO, kontejnery ACTS, 

výměnné nástavby, sedlové návěsy, atd.). Ze-
jména systém výměnných nástaveb by mohl 
zatraktivnit železniční přepravu pro ce-
lou řadu nových podnikatelských subjektů. 
Tento produkt je zajímavý také z hlediska fi -
nanční podpory ze strany EU, která v rámci 
DIOMIS II oblasti Modal Shift podporuje pře-
vedení zátěže ze silnice na železnici. Dotace 
z tohoto operačního programu by mohla být 
využita např. jako vstupní investice do vyba-
vení „terminálů kombinované přepravy“.

Jednotlivé, neboli jednovozové zásilky 
jsou pro dopravce neefektivní s ohledem 
na náročnost synchronizace řady procesů, 
které musí být vykonány pro dopravení ta-
kové zásilky do požadovaného místa určení. 
Tuto činnost i v jiných zemích Evropy téměř 
výhradně zajišťují bývalí národní dopravci, 
kteří disponují potřebným technickým 
a technologickým zázemím. Činnostem pro 
zpracování jednovozových zásilek věnují 
velkou pozornost, aby ekonomické ztráty 
byly minimalizovány. I přes veškeré úsilí 
jsou pod obrovským konkurenčním tlakem 
silniční nákladní dopravy. Pokud mají tako-
vému konkurenčnímu tlaku odolat a chtě-
jí-li zachovat atraktivitu nabídky přepravy 
jednovozových zásilek, musí se zaměřit na 
optimalizaci procesů spojených se svozem 
zásilek do vlakotvorných stanic, se shromaž-
ďováním a tvorbou vlaků. Pro zprůhlednění 

a řízení těchto procesů jsou využívány in-
formační systémy. Např. informační systém 
VLASTA – vlakotvorná stanice se zabývá 
řešením všech typů přeprav, jak ucelenými 
vlaky, tak i jednovozovými zásilkami. Tento 
informační systém vytváří prostředí pro pod-
poru plánování, řízení a monitorování všech 
procesů spojených s dopravou jednovozo-
vých zásilek, kromě sledování vlastní jízdy 
vlaku a plánování náležitostí vlaku (hnací 
vozidla a lokomotivní čety). Zároveň je po-
mocí použité architektury schopen nahlí-
žet na procesy z pohledu centrálního řízení 
a sledovat tak situaci po celé síti dopravních 
uzlů, které dopravce využívá. Nový systém 
nahradil dříve využívaný tzv. „místní infor-
mační systém“. 

Bílá kniha evropské dopravní politiky 
pro rok 2010: čas k rozhodnutí, zdůrazňuje, 
že doprava je klíčovým faktorem moderní 
ekonomiky. Na druhé straně existuje per-
manentní rozpor mezi společností, požadu-
jící stále více mobility, a veřejným míněním, 
které je stále méně tolerantní k chronickým 
zpožděním a nízké kvalitě některých do-
pravních služeb. Protože poptávka po mobi-
litě nepřetržitě narůstá, nemůže být reakcí 
Společenství jen stavět novou dopravní in-
frastrukturu. Aby se uspokojily požadavky 
plynoucí z rozšíření Unie a trvale udrži-
telného rozvoje, je nutné dopravní systém 
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Mají zásilky v jednotlivých vozech 
uplatnění na přepravním trhu? / 
Do Consignments in Individual 
Wagons Have a Place on the 
Shipping Market?

Problematiku vozových zásilek posuzujme ze 
střednědobého a dlouhodobého pohledu.
Let’s consider the issue of wagonload 
consignments in the mid and long term.
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The shipment of individual wagonload 
consignments as executed by ČD Cargo 

is a unique activity on the Czech railway 
market. Its signifi cance could be enhanced 
through greater interest and erudition on 
the part of the company’s sales represent-
atives for various commodities, as well as 
by ensuring the efficiency of individual 
component shipments – even if this means 
losing certain ineffi cient shipments. It is 
important for ČD Cargo sales representa-
tives to redouble their efforts in actively 
searching for new potential customers and 
offering them shipping services. This could 
be supported by a motivational system for 
all ČD Cargo employees, who would be 
entitled to a special remuneration for win-
ning a new client, over and above their 
work responsibilities. The remuneration 
could depend e.g. on the volume, distance 
and frequency of the contract won (a fi xed 
amount or a percentage of the contract).  ● 
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V současné době ČDC zajišťuje řadicí 
práce ve 25 seřaďovacích stanicích (6 hlav-
ních a 19 ostatních) a dále v 58 stanicích 
s posunující lokomotivou. Denní výkon činí 
celkem cca 8 až 8,5 tis. rozřazených vozů 
v prvotním posunu a cca 2,4 tis. vozů z mani-
pulačních míst, což je průměrně celkem cca 
10,65 tis. rozposunovaných vozů. Při počtu 
cca 2,9 tis. naložených vozů za den je poměr 
rozposunovaných vozů na jeden naložený 
vůz 3,67 vozu. Poměrový ukazatel je hodně 
vysoký. Je nutné, aby ČD Cargo se zaměřilo 
na možnosti snížení počtu seřaďovacích sta-
nic s využitím informačních systémů PRO-
BIS (provozně obchodní systém) a VLASTA 
(vlakotvorná stanice). Snížení počtu seřa-
ďovacích stanic by přineslo zkrácení doby 
přepravy vozu, zrychlení oběhu vozu, sní-
žení počtu železničních vozů, snížení po-
třeby živé práce, snížení počtu hnacích vo-
zidel. Takový realizační krok by vyžadoval 
přestavbu plánu vlakotvorby na základě re-
dukce počtu seřaďovacích stanic. Zároveň 
by musely být posouzeny náklady a přínosy 
spojené se zavedením takového rozhodnutí.

ČDC disponuje cca 570 železničními sta-
nicemi s výpravním oprávněním pro vozové 
zásilky, z nichž cca 160 vykazuje velmi nízké 
objemy. Tato místa je nutné důkladně ana-
lyzovat a některá z nich omezit zastavením 
provozu. Zákazníkům musí být nabídnuto 
adekvátní řešení, které zajistí jejich setrvání 
v systému železniční přepravy. 

Jednotlivé zásilky jako jedinečná pře-
pravní činnost ČDC musí být zachovány, 
i když mají cca třetinový podíl na celko-
vém přepravním objemu. Vyjdeme-li z před-
pokladu, že v posledních 6 letech byl prů-
měrný objem železniční přepravy 89 595 
tis. tun, pak na jednotlivé zásilky připadl 
přepravní objem cca 26 878 tis. tun. Takové 
množství by odvezlo 1 344 tis. automobilů 
při průměrné ložné hmotnosti 20 t, tzn., že 
denně by na silniční infrastruktuře bylo 
o cca 3 682 nákladních automobilů více. 
S ohledem na přepravované komodity jako 
je např. kulatina, kovový odpad, staveb-
niny, agrární produkty apod., docházelo by 
k velmi těžkému poškozování silničních ko-
munikací nižších tříd.

S ohledem na tato zjištění je nutné, aby 
byla důsledně naplňována evropská i ná-
rodní dopravní politika. Dopravní politika 
musí jednoznačně stanovit ekonomické, so-
ciální i environmentální požadavky, které 
podpoří zachování jednotlivých zásilek. Jak 
je uvedeno již dříve v tomto příspěvku, velká 
úloha spočívá i na pracovnících ČDC. Ti musí 
zajistit optimalizaci všech procesů v přeprav-
ním řetězci a na základě kvantifi kovatelných 
faktorů požadovat systémové řešení pro udr-
žitelnost jednotlivých zásilek.

Závěrem uvádím malé ohlédnutí za 80. 
léty minulého století, kdy jednovozové zá-
silky prožívaly jedno z nejlepších období. 
Dokládají to výkony některých seřaďova-
cích stanic. Výkonnost seřaďovacích stanic 
je omezena výkonností svážného pahrbku 
a stávající technologie umožňují v prvot-
ním posunu rozřadit za 24 hodin maximálně 
6 500 železničních vozů. V 80. letech měly 
např. seřaďovací stanice Vídeň – Kledering 
maximální denní kapacitu cca 7 200 nebo 
Mnichov – sever 7 000 rozřazených vozů, 
ale průměrně např. v Mnichově bylo dosa-
hováno výkonu 2 250 rozřazených vozů za 
24 hodin. Obdobným výkonem v té době dis-
ponovala i seřaďovací stanice Česká Tře-
bová s výkonem 2 500 rozřazených vozů za 
24 hodin. V současné době probíhá v Ně-
mecku rekonstrukce největšího seřaďova-
cího nádraží Maschen za 230 mil. EUR s cí-
lem modernizovat řadící procesy spojením 
dvou stávajících svážných pahrbků s cel-
kovou denní kapacitou 4 000 rozřazených 
vozů a jejich výkon koncentrovat na jedno 
zařízení svážného pahrbku. V nejbližší době 
nelze očekávat, že by se takové výkony vrá-
tily na železnici ani s ohledem na bruselské 
proklamace v dokumentech dopravní poli-
tiky, jak je výše uvedeno. 

Pro ilustraci uvádím malé srovnání po-
stavení silniční a železniční dopravy v po-
sledním období dvaceti let. V zemích EU 15 
byl podíl silniční nákladní dopravy na celko-
vém výkonu v tkm v roce 1994 73,3 %, v roce 
2000 77,4 % a v roce 2009 79,0 %, tj. nárůst 
o + 5,7 %. V České republice byl podíl sil-
niční dopravy na celkovém výkonu v tkm 
v roce 1994 50,3 %, v roce 2000 68 % a v roce 

2009 77,8 %, tj. nárůst o + 27,5 %. Na Slo-
vensku byl podíl silniční dopravy na celko-
vém výkonu v tkm v roce 1994 47,7 %, v roce 
2000 53 % a v roce 2009 77,9 %, tj. nárůst o 
+ 30,2 %. Z uvedeného vyplývá, že „ekologič-
tější“ druhy dopravy, jako je např. železniční 
nákladní doprava v posledních 20 letech, sní-
žily své pozice na přepravním trhu. Naopak 
silniční nákladní doprava se přizpůsobila lo-
gistickým požadavkům zákazníků nabídkou 
efektivních dopravních prostředků s ohle-
dem na ložný prostor, nabídkou přeprav 
z domu do domu, fl exibilitou a rychlostí. Přes-
nost je shodná pro oba přepravní systémy jak 
silniční, tak železniční. Nevím, proč je kladen 
tak velký důraz na rychlost přepravy u zási-
lek přepravovaných za běžných podmínek, 
čímž dochází k jejich odlivu na silniční do-
pravu. Takové zboží přepravované v jednovo-
zových zásilkách nikam nespěchá, proto by 
mělo postačovat, že dojede na sjednaný čas. 
Odpovědi spojované s jejich neproduktivním 
vázáním fi nančních prostředků jsou rovněž 
liché. Vezmeme-li v úvahu např. úlohu kon-
signačních skladů, kdy zásoby jsou vysklad-
ňovány dle potřeby konečného zákazníka 
a fakturace za odebrané zboží je realizovaná 
dodavateli i za více než půl roku, pak sku-
tečně délka přepravy na národní úrovni ne-
může hrát významnou roli. 

Je důležité zdůraznit, že nové koncepce 
mobility nelze jen tak jednoduše vnutit. Za 
účelem propagace udržitelnějšího přístupu 
je důležité aktivně podporovat lepší pláno-
vání mobility. Podat relevantní informace 
o všech druzích dopravy pro přepravu zboží, 
o možnostech jejich kombinovaného využití 
a o jejich dopadu na životní prostředí.  ●

LO G I S T I C S  /  LO G I S T I K ALO G I S T I K A  /  LO G I S T I C S

R E V U E  F O R  T R A N S P O R T  A N D  LO G I S T I C S   4 1

Komise ve sdělení navrhla vytvoření ev-
ropského rámce pro logistiku nákladní do-
pravy a jednat zejména v určitých oblastech. 
Akční plán vše upřesňuje a stanovuje ter-
míny provedení do konce roku 2012. Jde tedy 
o termíny velmi krátké, ve kterých by měly 
být řešeny otázky spojené s rozpoznáváním 
a odstraňováním problematických míst; vy-
užitím pokročilých informačních a komuni-
kačních technologií (sledování polohy a po-
hybu) spolu se systémy identifi kace a sledo-
vání na velké vzdálenosti, říční informační 
služby, automatický systém zjišťování totož-
nosti lodí, systémy telematické aplikace pro 
nákladní dopravu a jejich integrovanou lo-
gistikou evropský železniční zabezpečovací 
a řídicí systém; zavádění „inteligentních“ 
technologií, jako např. zavedení a standar-
dizace štítků RFID; univerzálními normami 
pro zpracování zpráv a komunikaci; výzku-
mem; interoperabilitou a interkonektivitou; 
odbornou přípravou kvalifi kovaných pracov-
níků v oblasti logistiky; srovnáváním Evropy 
(benchmarking), je třeba ještě vypracovat 
ukazatele a metodiku; politikou infrastruk-
tur; údržbou a optimálním využitím exis-
tujících zařízení, možnými novými investi-
cemi, zejména do špičkových technologií; 

kvalitním výkonem využití přiměřeného 
sociálního dialogu, spolupráce a předpisů; 
podporou a zjednodušením multimodálních 
řetězců a příslušných norem pro nakládání. 
Koncepce „elektronické podpory nákladní 
dopravy“ v konečném důsledku vede ke 
vzniku „nákladního internetu“ (pod pojmem 
náklad rozumíme: jednotlivé předměty, ba-
líky a balíčky, kontejnery; každou složku lze 
individualizovat, popsat a označit pasivním 
či aktivním „informačním štítkem“, který 
se aktivuje snímačem rádiové frekvence – 
RFID). Tento nový nákladní internet umožní 
automatizovat a zjednodušit přenos údajů 
o nákladu (zeměpisnou polohu, informace 
o povaze nákladu a jeho objemu, celní a jiná 
sdělení). Při realizaci tohoto nového odvětví 
internetu, založeného na identifi kaci před-
mětů, je třeba využít stávajících systémů.

Logistické řetězce světového rozměru vy-
žadují, aby vazby mezi modálními systémy, fy-
zickými i elektronickými, byly nakonec zcela 
integrovány, aby bylo možné využít nejefek-
tivnější druh či kombinaci druhů dopravy, 
zlepšit logistiku tím, že pro ni bude stano-
ven požadavek trojí účinnosti: hospodářské, 
sociální a environmentální (včetně snížení 
energetických výdajů). K budování nových 

infrastruktur s dlouhou životaschopností by 
se mělo přistupovat pouze v nutných přípa-
dech počítajících s velmi dlouhým horizon-
tem, u nichž neexistuje alternativní řešení 
využitím komodality, např. s jinými existují-
cími infrastrukturami. Kombinovaná doprava 
s využitím železniční a silniční dopravy může 
být alternativou k rozšíření existující silniční 
sítě či k budování nových silnic. Nutné pláno-
vání musí zapojit všechny subjekty logistic-
kých řetězců, jako jsou orgány Společenství, 
orgány státní a regionální veřejné správy, 
výrobce, distributory a další přepravce či lo-
gistické operátory a dopravce a sociální part-
nery. Dotčené obyvatelstvo musí mít možnost 
se zapojit do předběžných diskusí a různých 
konzultací o těchto otázkách a jejich názory 
musejí být skutečně zohledněny.

Z obou dokumentů vyplývá, že velká po-
zornost jednotlivých zemí EU musí být vě-
nována právě železniční dopravě, která je 
hlavně z environmentálního hlediska nejpří-
znivější. Z pohledu logistických cílů je důle-
žité zacílit pozornost i na jednotlivé zásilky. 
Otázkou však zůstává pro celoevropskou že-
lezniční infrastrukturu, zda nabídne dosta-
tečnou kapacitu s ohledem na hustou veřej-
nou osobní dopravu. 



Terminály přitáhnou 
na koleje další přepravy / 
Terminals Attract More 
Shipments to the Railway
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ČD Cargo chce hrát významnější roli v kontinentální kombinované přepravě.
ČD Cargo wants to play a more signifi cant role in continental combined transport.

Nákladní železniční dopravci musejí 
v silném konkurenčním prostředí hle-

dat další možnosti vlastního rozvoje. Pro-
to se zaměřují na oblasti svého podnikání, 
u nichž zaznamenávají dlouhodobý nárůst 
přeprav. To platí například o intermodální 
kombinované přepravě v rámci evropského 
kontinentu. Na ni se ve své nové strategii 
rozhodlo zacílit i ČD Cargo.

„Na stále rostoucím trhu kombinované 
přepravy hodláme hrát významnější roli 
i my. Ve spolupráci s našimi partnery, kteří 
mají v dané oblasti dlouhodobé zkušenosti, 
se chceme podílet zejména na přepravě sil-
ničních návěsů po železnici,“ představuje 
záměr národního železničního dopravce 
ředitel Projektové kanceláře ČD Cargo Pa-
vel Nohava. Jak dodává, praktická realizace 
zmíněného záměru by mohla být šancí na-
příklad pro přetíženou dálnici D1, kterou če-
kají v následujících letech rozsáhlé opravy 
a s tím spojená omezení.

Už dnes provozuje svá překladiště na 
českém území řada fi rem, a to zejména za-
hraničních. ČD Cargo využívá společně se 
svými obchodními partnery terminály v Lo-
vosicích a Brně. K tomu, aby se strategický 
záměr podařilo uvést do života, však bude 
potřeba více takových překladišť. „Vytipo-
vali jsme si vhodné lokality, které sice patří 
Českým drahám, ale nejsou už potřeba k je-
jich činnosti, a proto jsou k mání jako zbytný 
majetek dopravce,“ uvádí Pavel Nohava. 
Nové terminály by tak v budoucnu mohly 
vzniknout v Chabařovicích nedaleko Ústí 
nad Labem nebo v Ostravě, v místech ko-
merčního areálu zdejšího hlavního nádraží. 

Řada zemí se snaží omezit silniční tranzitní 
dopravu, ze které nemají kromě mýtného té-
měř žádné další příjmy. Proto budování no-
vých překladišť podporuje nejen Evropská 
unie. Například pro Českou republiku je je-
jich vznik stejnou prioritou jako moderni-
zace železničních koridorů. Nabídka většího 
počtu intermodálních terminálů sice po-
může zvýšit zájem o přepravu návěsů a kon-
tejnerů po kolejích, na tahu pak ale budou 
samotní dopravci. „Spočítali jsme si, že po-
kud chceme být konkurenceschopní silnici, 
náklady na přepravu jednoho návěsu nesmí 
překročit jedno euro na kilometr. Z toho vy-
plývá, že se vyplatí na vzdálenosti od 400 

kilometrů. Zákonitě tedy musí jít o meziná-
rodní přepravy,“ vysvětluje Nohava.    

Překladiště pro největšího 
producenta aut na světě
Kromě výše uvedených plánů připravuje ČD 
Cargo také výstavbu terminálu v Nymburce. 
Na jeho projektu se ale podílí řada dal-
ších subjektů. Kromě samotného dopravce 
jsou to Státní fond dopravní infrastruktury, 
Správa železniční dopravní cesty, minister-
stvo dopravy a také České dráhy. „Společ-
nost ŠKODA AUTO nás oslovila již v roce 
2011 s požadavkem nalézt co nejefektivnější 
logistické řešení pro možné navýšení výroby 
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Rail freight carriers must search for 
new opportunities for their own 

development in a highly competitive envi-
ronment. For this reason, they are focus-
ing on the areas of their business which 
have experienced sustained growth in 
shipments – for example, intermodal com-
bined transport within the European con-
tinent. In its new strategy, ČD Cargo has 
decided to target this area as well.

“We intend to play a signifi cant role on 
the ever-expanding combined transport 
market,” says ČD Cargo’s Project Offi ce 
Director Pavel Nohava on the national car-
rier’s plans. “In cooperation with our part-
ners, who have extensive experience in 
this area, we want to pursue in particular 
shipments of semi-trailers by rail.” A prac-
tical result of realising this plan, he adds, 
would be a reduction in traffi c on the 
overburdened D1 motorway, which will 
undergo extensive repairs in the coming 
years – along with accompanying capacity 
restrictions.  ●
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ENGLISH SUMMARYautomobilů v Mladé Boleslavi a Kvasinách. 
Začali jsme hledat možnosti maximálního 
využití našich stávajících železničních ka-
pacit a výsledkem je projekt na vybudování 
překládkového terminálu pro automobily 
právě v Nymburce,“ říká předseda předsta-
venstva ČD Cargo Gustav Slamečka. 

Toto řešení souvisí s cílem koncernu 
Volkswagen stát se do roku 2020 největším 
výrobcem aut na světě. Jeho manažeři navíc 
prosazují zelenou politiku, v jejímž duchu 
chtějí převážet co nejvíce vozidel ke svým 
zákazníkům po železnici. Kapacita součas-
ných tratí je však již naplněna a není možné 
přidávat další vlaky s automobily. Plán po-
čítá, že by se v Nymburce za pár let mohly 
nakládat nejen automobily pod značkou 
Škoda, ale i nové výrobky z produkce kolín-
ské automobilky TPCA. 

V Brně chystají rekonstrukci
Na nedostatek zájmu si nemohou stěžovat 
ani na stávajících překladištích. Právě na-
opak. Například do Brna zajíždí každý pra-
covní den (někdy i v sobotu) jeden pár ex-
presních nákladních vlaků s kontejnery 

z Prahy. Až z německého Rostocku sem také 
pravidelně míří vagony naložené silničními 
návěsy. Od letošního srpna je jich přitom 
dvojnásobné množství, namísto dosavad-
ních dvou jde již o čtyři páry týdně, což je 
na hraně možností terminálu, který začal 
sloužit svému účelu přibližně před čtyři-
ceti lety. A tomu odpovídá i jeho současný 
stav. „Z celkové rozlohy 40 tisíc metrů čtve-
rečních tvoří jen asi polovinu zpevněné plo-
chy. Na jejich nedobrém stavu se ale pode-
pisuje i těžký překladač s naloženým návě-
sem, který se musí na malé ploše neustále 
při manipulaci otáčet. Prozatím jsme při-
kročili k rozšíření plochy pro parkování de-
seti až patnácti návěsů. Současná intenzita 
překládky si ale vyžaduje komplexní rekon-
strukci,“ sděluje Zdeněk Škvařil, člen před-
stavenstva společnosti Terminál Brno. 

V plném proudu je proto výběrové řízení 
na dodavatele stavebních prací. Ty budou 
zahrnovat celkovou rekonstrukci třetiny 
stávající zpevněné plochy, která je nejvíce 
zatížena; současně dojde k dalšímu rozší-
ření zpevněných ploch využitelných pro ma-
nipulaci s kontejnery a návěsy.   ●
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barev), dorazily do Pákistánu postupně v le-
tech 1967 a 1968. U Pákistánských železnic 
byly označeny řadou 70 a čísly 01 – 29, tedy 
7001 – 7029 a jejich zajímavostí mimo jiné 
bylo, že byly vystrojeny jen jedním sběra-
čem proudu. Lokomotivy byly velmi moderní 
konstrukce s tyristorovou regulací výkonu 
a byly schopny pracovat v rozsahu napětí 
16,5 až 27,5 kV; podle dobových zdrojů se 
jednalo o vůbec první lokomotivy s tyristo-
rovou regulací, zkonstruované a vyrobené 
na britských ostrovech.

Kromě lokomotiv dodalo britské kon-
sorcium zřejmě i kompletní pevná trakční 
zařízení, a je otázkou, zda alespoň jeho 
malá část byla vyrobena nebo alespoň 
smontována v Pákistánu, nebo bylo kom-
pletně importováno. Trolejové vedení bylo 
napojeno na síť pákistánského státního 
distributora elektrické energie (a vody), 
společnost WAPDA (Water and Power De-
velopment Authority), a to prostřednic-
tvím šesti transformoven: Khanewal, Mian 
Channun, Sahiwal, dvou paralelních ve 
Wan Radha Ram a Kot Lakhpat. Na straně 
WAPDA bylo použito napájecí napětí 
132 kV (zálohované okruhem 220 kV), které 
bylo dále snižováno na 66 kV (třífázové), 
dále v uvedených drážních transformov-
nách měněné na jednofázové 25 kV. Trans-
formovny nebyly výkonově dimenzovány 
stejně, největším výkonem 10 MVA dispono-
val Sahiwal uprostřed úseku, následovaný 
Koh Lakhpat s 8 MVA; ostatní měly nain-
stalována zařízení o výkonu kolem 4 MVA. 
Hodnota celého projektu byla udávána na 
5,8 milionu tehdejších britských liber. Depo 
i dílny pro elektrické lokomotivy byly zří-
zeny v městské části Mughalpura v Lahore.

Po uvedení do plného provozu v celém 
úseku v roce 1970 převzalo výše uvedených 
29 lokomotiv celou tíhu nákladního i osob-
ního provozu v této části pákistánské do-
pravní tepny. Po optimistickém rozjezdu 
ovšem následovalo období stagnace, a sys-
tém bohužel nebyl vůbec nijak rozšiřován 
a modernizován. Zřejmě také proto, že od 
počátku sedmdesátých let začal Pákistán 
– jedna z nejchudších zemí světa – vydávat 
enormní prostředky na zbrojení, zejména 
vývoj vlastní jaderné zbraně, a na podobné 
„zbytné“ civilní zdroje se přestalo dostávat 
fi nančních zdrojů. Proto nikdy nedošlo ani 
k elektrizaci dalších tratí, ani k pořízení dal-
ších lokomotiv a ani k jejich modernizaci. 
Tím se tento solitérní provoz stával do jisté 
míry čím dál více problematickým a vzhle-
dem k jeho stále většímu zastarávání a zvy-
šování jeho vnitřního dluhu nad mez, zvlád-
nutelnou Pákistánskými železnicemi, došlo 
v letech 2007 až 2009 k jeho postupné likvi-
daci a nahrazení dieselovou trakcí.

Bezprostřední příčinou zastavení elek-
trického provozu byla výstavba druhé koleje 
v úseku Raiwind – Khanewal v letech 2003 
až 2007, při které nedošlo k její elektrifi kaci. 
Elektrické lokomotivy nejprve v říjnu 2007 
opustily úsek Khanewal – Sahiwal, i když 
zřejmě ještě nějaký čas byly používány k ve-
dení nákladních vlaků, a v listopadu roku 
2009 ustal elektrický provoz i na zbytku trati.

Podle zdrojů PR bylo 16 lokomotiv za-
konzervováno a odstaveno v depu Lahore-
Mughalpura a zřejmě se ještě počítá s jejich 
možným zprovozněním; jedna lokomotiva, 
čísla 7027, byla převezena jako exponát do 
železničního muzea v Golra Sharif nedaleko 
hlavního města Islamabádu. Po odpojení 
trakčních zařízení od elektrické energie do-
šlo k jejich masivním krádežím a zhruba 75 %
kovových součástí, zejména měděných vo-

dičů, bylo rozkradeno a jen zbylých 25 % bylo 
PR rozprodáno do šrotu. Elektrické zařízení 
by údajně mělo zůstat zachováno pouze v nej-
starším úseku Raiwind – Lahore (– depo Mu-
ghalpura), který by se měl stát možným zá-
kladem plánovaného elektrického provozu 
k hraničnímu přechodu Wagah a dále do In-
die. To je ovšem zřejmě jen hudba vzdálené 
budoucnosti a bude záležet především na dal-
ším uvolňování dlouholetého napětí mezi tě-
mito dvěma nástupci někdejší Britské Indie.

Z textu je zřetelně vidět, že elektrický 
provoz na železnici vyžaduje jednak vysoké 
počáteční náklady, ale též průběžné efektivní 
fi nancování a postupnou obměnu vozidlo-
vého i energetického zařízení. Při podcenění 
tohoto přístupu je elektrický provoz dlou-
hodobě neprovozovatelný a přináší svému 
vlastníku více problémů než přínosů  ●
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Elektrizace železnic je všude na světě již 
po několik desetiletí – možná již od prů-

kopnických dob před první světovou válkou 
– brána jako účinný a osvědčený způsob, 
jak výrazně zlepšit parametry železniční 
dopravy, zejména její výkonnost, rentabi-
litu a nebo třeba vliv na životní prostředí. 
Tyto předpoklady jsou také v naprosté vět-

šině případů naplněny, nicméně samozřej-
mě i na tomto poli existují příklady, kdy pro-
jekty očekávané naděje nesplnily. Jedním 
z nich je Pákistán a dalším Severní Amerika 
(Spojené státy a Kanada).

V první polovině šedesátých let se teh-
dejší Západopákistánské železnice (Pakistan 
Western Railway, PWR) rozhodly – patrně in-
spirovány svým věčným indickým rivalem 
– i na svých tratích vyzkoušet tehdy progre-
sivní elektrizační systém 25 kV/50 Hz. Ačkoli 

na území někdejší Britské Indie byly první že-
lezniční tratě elektrizovány již koncem 20. let 
dvacátého století (jednalo se o příměstské 
tratě v okolí Bombaje a použit byl tehdy mo-
derní stejnosměrný systém 1,5 kV), tak v roce 
1947 vzniklý muslimský Pákistán žádnou 
elektrizovanou trať nezdědil, a to ani v zá-
padní části, a už vůbec ne v části východní 

(dnešní Bangladéši). Zde je nutno udělat ma-
lou historicko-zeměpisnou odbočku: až do 
roku 1971 sestával Pákistán ze dvou odděle-
ných a dost vzdálených teritorií – Východ-
ního Pákistánu, dnešní Bangladéše, a Západ-
ního Pákistánu, dnešního Pákistánu.

Jako první trať byl pro elektrizaci vybrán 
286 km (178 mil) dlouhý úsek mezi stani-
cemi Khanewal Junction a Lahore, ležící na 
nejdůležitější pákistánské trati Karáčí – La-
hore – Pešavár o širokém rozchodu 1676 mm. 

Práce na tomto ambiciózním projektu byly 
ofi ciálně zahájeny v červnu 1966 a v první 
fázi byl zahájen zkušební provoz na dvou-
kolejném úseku Lahore – Raiwind, dlouhém 
40 km, v roce 1970 dosáhly elektrické loko-
motivy Khanewalu (úsek Raiwind – Khane-
wal byl v té době jen jednokolejný).

Je zajímavé, že zkušenosti i technická 
řešení byly přebírány a nakupovány z Velké 
Británie, a to ačkoli tehdejší Britské želez-
nice (British Railways, BR) v těch dobách 
sice také zahájily elektrizaci svých tratí 
tímto systémem, nicméně ta nepostupovala 
nijak závratným tempem a v polovině šede-
sátých let 20. století měla na britských ost-
rovech charakter spíše zkušebního provozu 
(obdobně jako tehdy u nás na trati Plzeň – 
Horažďovice předměstí), a to ačkoli ofi ci-
ální rozhodnutí o výhradním použití tohoto 
systému u BR padlo již v roce 1956 (zřejmě 
dle vzoru francouzských SNCF). Za povšim-
nutí též stojí, že Indické železnice (Indian 
Railways, IR) zahájily elektrizaci svých že-
leznic tímto systémem již v polovině padesá-
tých let, když ale přímo spolupracovaly právě 
se SNCF a první úsek Burdwan – Mughal Sa-
rai na severovýchodě země na trati Kalkata – 
Dillí uvedly do provozu v roce 1957.

Pro elektrický provoz bylo do Pákistánu 
dodáno z Velké Británie celkem 29 univerzál-
ních elektrických čtyřnápravových lokomo-
tiv typu BCU30, kde první tři písmena ozna-
čovala výrobce, British Consortium Univer-
sal, a číslo „30“ pak trvalý výkon lokomotivy, 
3 000 koní. Název „British Consortium Uni-
versal“ byl jiným názvem konsorcia něko-
lika britských lokomotivek, British Electric 
Traction Group, které se skládalo například 
z fi rem Metro Cammel nebo English Electric. 
Lokomotivy, opatřené jednotným nátěro-
vým schématem PR, tedy zelené a krémové 
(které vychází z národních pákistánských 
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Elektrizační systém 25 kV/50 Hz 
a jeho „slepé uličky“ – 1. Pákistán 
1966 – 2009 / The 25 kV/50 Hz 
Electrifi cation System and Its “Blind 
Alleys” – 1. Pakistan 1966-2009
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For several decades now – and in some 
places since before World War I – rail-

way electrifi cation has been considered 
an effective and tested method of signifi -
cantly improving the parameters of rail-
way transport, especially its performance, 
cost-effectiveness and environmental 
impact. These expectations were met in 
the vast majority of cases, although even 
here there are exceptions: One is Paki-
stan, and the other is North America (the 
United States and Canada).

In the fi rst half of the 1960s, the Pak-
istan Western Railway decided – clearly 
inspired by its eternal Indian rival – to try 

out the then progressive 25 kV/50 Hz electri-
fi cation system. While the fi rst railway lines 
were electrifi ed on the territory of former 
British India already in the late 1920s (sub-
urban lines in the surroundings of Bombay 
using the then modern 1.5 kV DC system), 
the Muslim state of Pakistan which emerged 
in 1947 did not inherit any electrifi ed lines – 
neither in its western part nor in its eastern 
part (now Bangladesh). Here, it is necessary 
to take a brief historical and geographical 
excursus: Until 1971, Pakistan consisted of 
two non-contiguous and rather distant ter-
ritories – East Pakistan (today Bangladesh) 
and West Pakistan (today Pakistan).  ●

ENGLISH SUMMARY
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C E S T U J E M E  /  T R AV E L

Rigi
Ráj v podhůří švýcarských
Alp / A Paradise in the 
Foothills of the Swiss Alps

Jak dalekou cestu je třeba urazit z přecivilizované Evropy 
do míst, kde se i na počátku 21. století žije v dokonalé 
harmonii s přírodou? Kupodivu kratší, než byste mysleli.
How long a path must one travel from over-civilised 
Europe to places where even in the early 21st century 
people live in perfect harmony with nature? Surprisingly, 
a shorter one than you’d think.

Jsou čtyři hodiny a na curyšském letišti Klo-
ten vrcholí odpolední špička. Vystupuju 

z letadla, klestím si cestu houfem zmatených 
Asiatů a mířím dlouhou chodbou na podzem-
ní nádraží, odkud jezdí vlaky do všech koutů 
Švýcarska. Na minutu přesně přijíždí rych-
lík směr Lucern. To je vlastně poslední velké 
město na severním okraji Alp. Cestovní itine-
rář říká, že v Lucernu bych měl přestoupit na 
loď – naštěstí přístav je hned naproti nádra-
ží. Právě tady oceníte sofi stikovaný systém 
švýcarské veřejné dopravy. Žádné čekání 
z přestupů netrvá déle než dvě minuty; vše 
dokonale navazuje, stačí zamávat univerzál-
ní jízdenkou Swiss Pass a můžete nastoupit. 
Parník jménem Gotthard rozráží křišťálově 
čistou hladinu jezera a uhání k horám. 

Ospalá vesnička Vitznau leží ve stínu hory 
Rigi. Přístav, u něhož přistáváme, je vlastně 
zároveň miniaturním nádražím a železnič-
ním depem v jednom. Právě odtud vyjíždí hor-
ský vláček společnosti Vitznau-Rigi Bahn. Na 
začátku května tu nebývá mnoho turistů. Ve 
vlaku sedí jen pár místních – všichni se na-
vzájem zdraví. Vteřinová ručička na nádraž-
ních hodinách poskočí na dvanáctku a sta-
řičká červená lokálka se v předepsaný čas 
překvapivě rychle rozjíždí do příkrého svahu; 
sklon trati mne zamačkává do sedadla. Po 
pár minutách jízdy se strojvůdce otáčí a tak-
řka nesrozumitelnou švýcarskou němčinou 
křikne do vozu: „Grubisbalm!“ 

Ve slamníku se spí skvěle
Vláček na pár vteřin zastaví, abych mohl vy-
skočit na miniaturní nástupiště, a hned se 
zase rozjíždí. Nasávám nefalšovanou vůni 
alpských luk. Odněkud zpoza lesa se ozývá 
cinkání kravských zvonců a nad blyštící se 
hladinou Vierwaldstätterského jezera se 
majestátně zvedá masiv hor, jejichž špičky 
pokrývá sníh i na začátku léta. Jak říká ná-
pis na nástupišti, Grubisbalm leží v nadmoř-
ské výšce 910 metrů. Stejnojmenná farma 
stojí jen pár metrů od zastávky. Trať vede 
přímo mezi hospodářskými budovami. Ma-
jitelé farmy jsou členy sdružení Schlaf im 
Stroh – v doslovném překladu to znamená 
„spánek ve slamníku“, a farmy, které tuto pro 
Středoevropana originální službu poskytují, 
jsou roztroušené po celém Švýcarsku. Mů-
žete směle zapomenout na sterilní hotelové 
pokoje. Věřte nebo ne, ale spánek v seně je 
něco, na co budete ještě dlouho vzpomínat. 
Rychle se stmívá a ochlazuje se, je nejvyšší 
čas jít spát. Malým okénkem ve střeše slam-
níku prosvítají hvězdy a z dálky se ozývá vr-
čení posledního nočního vláčku, který stoupá 
do osady Kaltbad. Seno je měkké a krásně 
voní – usínám, ani nevím jak. Farma Grubis-
balm se však probouzí brzy. Díky tomu mohu 
posnídat dokonale čerstvá vajíčka a mléko, 
vše v prvotřídní biokvalitě. To, co je v super-
marketech jen promyšlenou hříčkou marke-
tingu potravinářských koncernů, to je zde 
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skutečným produktem lidského úsilí a bo-
hatství přírody. Harmonickou atmosféru do-
tváří vrnění týden starých koťat schovaných 
v krabici u kamen. Zvedám se však od stolu – 
je nejvyšší čas vyrazit na horu Rigi.

 Nejstarší horská dráha v Evropě
Krátký exkurz do historie: železnice Vitznau-
Rigi Bahn je vůbec první horskou dráhou 
v Evropě normálního rozchodu. Neslouží jen 
turistům, ale je životně důležitá pro zásobo-
vání osad na úpatí hory Rigi. Každá druhá 
souprava má před sebou zapojený ještě ná-
kladní vůz, ve kterém se vozí jak potraviny, 
tak stavební materiál. Stavbu dráhy vedli na 
sklonku 19. století inženýři Ferdinand Adolf 
Naeff, Olivier Zschokke a Niklaus Riggen-
bach. Poslední jmenovaný má mimochodem 
na svém kontě vynález, který umožnil rozvoj 
železnic v horských oblastech – ozubnicovou 
kolejnici. Vitznau-Rigi Bahn byla uvedena do 

provozu 21. května 1871 a o dva roky později 
byla prodloužena až do své stávající konečné 
stanice, na vrcholek hory Rigi Kulm, kde stojí 
horský hotel a vysílač. Máte tu skvělý výhled 
na takřka celý kanton Luzern a Schwyz. Za 
dobrého počasí zahlédnete i vzdálený Cu-
rych. Na opačné straně se otevírá drama-
tický pohled na rozeklané vrcholky hor Tit-
lis, Engelberg a Pilatus. Mimochodem, farma 
Grubisbalm je ideálním výchozím bodem pro 
túry po okolních horách. Pokud však stejně 
jako já vyrazíte na Pilatus v první půlce 
května, na strmém chodníku, ztrácejícím se 
ve sněhovém poli, si dost možná sáhnete na 
dno svých možností. S otevřenou pusou pak 
budete zírat na devadesátiletého staříka 
z Vitznau, který vždy jednou týdně s ruk-
sakem na zádech svižným krokem zdolává 
sedmnáct set metrů vysokou horu Rigi a ještě 
zvládá vtipkovat s kolemjdoucími perfektní 
angličtinou. Inu, v Alpách se dějí věci…  ●

C E S T U J E M E  /  T R AV E L

It’s four o’clock and at Zurich’s Kloten 
Airport the afternoon rush hour is at 

its peak. I exit the plane trailing a crowd 
of confused Asians and head through the 
long corridor to the underground station 
where trains depart to all corners of Swit-
zerland. The fast train to Lucerne arrives 
on time to the minute – Lucerne is the 
last major city on the north periphery of 
the Alps. My travel itinerary says I need 
to transfer to a ferry here – fortunately, 
the port is right across from the station. 
This is where you’ll appreciate Switzer-
land’s sophisticated public transport 
system. None of the transfers takes lon-
ger than two minutes. Everything links 
up perfectly – all you have to do is wave 
your Swiss Pass universal ticket and you 
can board. A ferry called Gotthard breaks 
up the lake’s crystal-clear surface and 
pushes toward the mountains. The sleepy 
village of Vitznau lies in the shadow of 
Mount Rigi. The port where we stop is 
actually also a miniature station and rail-
way depot in one. This is where the rack 
railway trains of the Vitznau-Rigi Bahn 
depart. There aren’t many tourists here 
at the beginning of May. On the train are 
just a couple of locals – they all greet each 
other. The clock’s second hand jumps to 
twelve and the old red train sets off with 
surprising speed up the steep slope; the 
incline of the track presses me back into 
my seat. After a couple of minutes, the 
engine driver turns around and yells into 
the cab in so-called unintelligible Swiss 
German: “Grubisbalm!”  ●

ENGLISH SUMMARY
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Přepravy močoviny přes České 
Velenice / Shipments of Urea 
via České Velenice 
Významná část této chemické látky je přepravována po železnici 
v krytých samovýsypných vozech řad Tad a Td. 
A signifi cant portion of this chemical material is shipped by rail 
in class Tad and Td covered self-discharging wagons. 

Močovina (v lékařství nazývaná urea) 
 – chemická látka s nepříliš vábným 

názvem – je jednou z nejdůležitějších svě-
tových surovin pro výrobu umělých hnojiv. 
V přírodní podobě je odpadním produktem 
živých organismů, kdy je její pomocí vylu-
čován z těla člověka, savců, obojživelníků 
a některých ryb nadbytečný dusík. Vyjá-
dřeno odborně je močovina diamid kyseli-
ny uhličité – CO(NH2); jedná se o neutrální 
organickou sloučeninu s vysokým obsahem 
dusíku (více než 45 % N) ve formě amidické.

Tato látka je vysoce rozpustná ve vodě, 
a je proto velmi vhodná pro použití v hno-
jících roztocích (v kombinaci s dusičnanem 
amonným), hnojiva z ní vyrobená jsou nevý-
bušná a nehořlavá a jsou zásadně přepravo-
vána v uzavřených a krytých dopravních pro-
středcích chráněných před vlhkostí. Ovšem 
toto není její jediné využití, mezi další patří 
výroba lepidel močovino-formaldehydových 
a močovino-melamin-formaldehydových, 
může být alternativou kamenné soli při roz-
mrazování silnic a přistávacích ploch, kdy 
močovina nezpůsobuje korozi v takovém 
rozsahu jako sůl, za nevýhodu je ale v tomto 
případě považováno přílišné bujení plevelné 
zeleně. Dále se používá jako přísada cigaret 
obohacující jejich chuť, jako přísada v ně-
kterých vlasových kondicionérech, koupelo-
vých olejích a pleťových vodách. Je složkou 
mnoha bělicích zubních past, hasicích ná-
plní V uhelných elektrárnách a dieselových 
motorech pro redukci emisí NOx (u dieselo-
vých motorů v kapalině AdBlue). V labora-
tořích pro reverzibilní denaturaci proteinů, 
jako tzv. chaotropní činidlo, které efektivně 
ruší nekovalentní interakce v molekule pro-
teinu. V medicíně se používá pro podporu 
rehydratace kůže v dermatologických pro-
duktech, při klinické diagnostice funkce 
ledvin či radioizotopem označené močovině 
použité při detekci bakterie H. pylori v ža-
ludku či dvanáctníku. V textilním průmyslu 
je často používána při barvení a potisku.

Významná část této pozoruhodné che-
mické látky je od svých producentů k dal-
ším zpracovatelům a zákazníkům přepravo-
vána po železnici, v krytých samovýsypných 
vozech řad Tad a Td, výjimečně i jiných. 
V České republice zatím ještě existují dva 
její výrobci, Lovochemie Lovosice a Unipe-
trol Litvínov, kteří jí dodávají řadě odběra-
telů u nás i v zahraničí. Bohužel ale v roce 
2013 výroba v Litvínově skončí, a to z dů-
vodu nerentability a vysokých nákladů na 
nezbytnou modernizaci výroby. 

Jedním ze současných nejvýznamnějších 
zákazníků tohoto výrobce je rakouská fi rma 
Dynea Austria z rakouské Kremže na Dunaji. 
Tato fi rma se ovšem nezabývá nejčastějším 
zpracováním močoviny, tedy výrobou hnojiv, 
ale využívá jí jako surovinu pro výrobu mo-
čovino-melamin-formaldehydových lepidel 
a dalších látek, používaných jako lepidla, im-
pregnace a podobně. Do Kremže je tato látka 
pravidelně přepravována ucelenými vlaky 
ČD Cargo, vypravovanými zpravidla jednou 
týdně z Mostu nového nádraží, a to v neděli 
večer. Vlaky jsou vedeny přes jinak nepříliš 

využívaný hraniční přechod České Velenice 
– Gmünd NÖ. Dříve na něj byly směrovány 
neelektrizovanou tratí Veselí nad Lužnicí – 
České Velenice, ale po zahájení elektrického 
provozu České Budějovice – České Velenice 
– Gmünd NÖ byly od počátku platnosti GVD 
2010/2011 v prosinci 2010 přesměrovány 
na mírně delší, avšak provozně výhodnější 
trasu přes České Budějovice. I tato provozní 
varianta se ale příštím rokem stane pravdě-
podobně historií.  ●
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A significant portion of this notable 
chemical material is shipped from its 

producers to refi ners and customers by rail 
in class Tad and Td covered self-discharg-
ing wagons, and exceptionally in other 
wagon types as well. At present, there are 
still two producers in the Czech Republic 
– Lovochemie Lovosice and Unipetrol Lit-
vínov – who supply urea to a range of con-
sumers domestically and abroad.  ●

ENGLISH SUMMARY
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Nákladní vagony sloužily v temných 
obdobích naší historie nejen k přepravě 

nákladů, ale také lidí, kteří se prohřešili jen 
svým původem. Tuto skutečnost připomí-
nal ve druhé polovině července na turné po 
republice divadelní vlak. Na nádraží v kraj-
ských městech přivezl hru Modlitba pro 
Kateřinu Horovitzovou, která vznikla podle 
předlohy spisovatele Arnošta Lustiga. 

V letošním roce uplynulo 70 let od kon-
ference ve Wannsee, na níž se nacističtí 
pohlaváři v čele s Adolfem Eichmannem 
a Reinhardem Heydrichem zabývali ne-
chvalně známým „Konečným řešením ži-
dovské otázky“. Následovaly deportace mi-
lionů Židů do koncentračních táborů, od-
kud se většina z nich již nevrátila domů. 
Jedním z míst, odkud mířily vlaky s přísluš-
níky Hitlerem nenáviděného etnika, bylo 
pražské nádraží v Bubnech. 

Proto právě zde odstartoval v pátek 
13. července 2012 projekt Vlak Lustig – 
Lustig Train aneb Vlak do nenávratna. 
Kryté nástupiště této stanice se stalo hle-
dištěm pro téměř dvě stovky diváků, kteří 
sledovali představení nastudované podle 
novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kate-
řinu Horovitzovou. Přestože stejnojmenný 
fi lm vznikl už v 60. letech minulého sto-
letí, světová premiéra hry se uskutečnila 
jen o měsíc dříve přímo v Divadle pod Pal-
movkou. 

„Téměř celý děj Lustigova díla se ode-
hrává ve vlaku, proto jsme se rozhodli 
vytvořit jeviště z upraveného vagonu 
ČD Cargo, které se rovněž stalo generál-
ním dodavatelem celého projektu,“ uvedl 
Pavel Chalupa, ředitel festivalu česko-ně-
mecko-židovské kultury Devět bran, jehož 
součástí se Vlak Lustig letos stal. „Musím 
říct, že se ČD Cargo stalo tahounem celého 
projektu, a to především díky podpoře jeho 
šéfa Gustava Slamečky, kterého myšlenka 
divadelního vlaku od počátku velmi zau-
jala,“ nešetřil slovy chvály Pavel Chalupa. 

Do dílen ústeckého Střediska oprav 
kolejových vozidel tak na jaře přijel vůz 
řady Taes, který se zásluhou tamních pra-
covníků přeměnil na jeviště putovního 
Vlaku Lustig. V červenci s ním soubor Di-
vadla pod Palmovkou objel všechna kraj-
ská města. Spolu s vagonem ČD Cargo byly 
v soupravě také dva historické nákladní 
vozy. V jednom se vždy před představe-
ním promítaly fi lmy věnované mimo jiné 
neobyčejnému životu Arnošta Lustiga. Ve 
druhém se konala výstava přibližující po-
moc Československa Izraeli po jeho napa-
dení v roce 1948. Jako zázemí divadelní-
kům pak sloužil známý vůz Rybák. V srpnu 
se Vlak Lustig vydal na symbolickou trasu 
z Prahy a Krakova do Osvětimi.  ●

T H E AT R E  /  D I VA D LO

Nákladní vagony přivezly hru Modlitba pro Kateřinu 
Horovitzovou, která vznikla podle předlohy 
spisovatele Arnošta Lustiga, do krajských měst. 
Freight wagons have brought the play A Prayer 
For Katerina Horowitzowa, based on the novel 
by Arnošt Lustig, to regional capitals. 

Lustigova Modlitba zněla 

přímo z vagonu / Lustig’s 

Prayer in a Freight Wagon

T E X T  /  T E X T  BY P AV E L  T E S A Ř  F OTO  /  P H OTO  BY M A R T I N  N AV R ÁT I L
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In the dark periods of our history, freight 
wagons have served not only to trans-

port freight but also people, whose only 
offence was their origin. This fact was 
commemorated by a theatre train on 
a tour of the Czech Republic in the sec-
ond half of July. At stations in regional 
capitals it brought the play A Prayer For 
Katerina Horowitzowa, based on the novel 
by Arnošt Lustig, to audiences. This year 
marks 70 years since the conference in 
Wannsee where Nazi leaders headed by 
Adolf Eichmann and Reinhard Heinrich 
addressed the infamous “Final Solution to 

the Jewish question”. This was followed 
by the deportation of millions of Jews to 
concentration camps, from where most 
of them never returned. One of the plac-
es from where trains carrying members 
of Hitler’s hated ethnicity departed was 
Prague’s Bubny Station, where the “Lustig 
Train or Train of No Return” project 
was launched on Friday, 13 July. The sta-
tion’s covered platform served as a view-
ing area for almost two hundred specta-
tors who watched a production based on 
Arnošt Lustig’s novel A Prayer For Kateri-
na Horowitzowa.  ●
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Velké stěhování / The Big Move
Otevření nového berlínského letiště provází řada komplikací. 
The opening of Berlin’s new airport brings a range of complications.

Letecká doprava v německé metropoli byla 
až donedávna roztříštěna mezi tři letiš-

tě. Kapacitou i technických zázemím značně 
nevyhovující letiště Tegel, jedna ze základen 
společností Lufthansa a Air Berlin, odbavuje 
ročně přes patnáct milionů cestujících, mno-
hem více než pro kolik bylo původně konci-
pováno. Druhé letiště, Schönefeld, bylo až 
do pádu zdi branou do východního Berlína. 
V současné době slouží především nízkoná-
kladovým leteckým společnostem. Legendár-
ní letiště Tempelhof, poslední z trojice ber-
línských civilních letišť, se nachází v samém 
centru města. Právě sem směřoval na přelo-
mu let 1948 a 1949 letecký „vzdušný most“, 
rozsáhlá zásobovací operace, kterou Ameri-
čané reagovali na sovětskou blokádu Berlína. 
Navzdory nesouhlasu berlínských obyvatel 
a provozovatelů soukromých letů byl Tempe-
lhof uzavřen již v roce 2009. Tou dobou byl 
totiž znám dlouhodobý záměr berlínské rad-
nice, totiž koncentrovat veškerý provoz na 
nové velkokapacitní letiště.

Miliardová ztráta
Projekt letiště BBI Berlin Brandenburg In-
ternational (později se ujal název letiště 
Willyho Brandta) počítal v úvodní fázi se 
dvěma paralelními přistávacími a vzleto-
vými dráhami a terminálem o kapacitě při-
bližně 30 milionů cestujících ročně. Jako 
ideální lokalita byla vybrána planina jižně 
od stávajícího letiště Schönefeld. Stavební 
práce začaly v roce 2006 a reklamní slo-
gany hovořily o „nejmodernějším letišti 
v Evropě“. Jenže původní termín uvedení do 
provozu, jaro 2012, vzal rychle za své. Ne-
dlouho po okázalé exhibici berlínských po-
litiků v čerstvě dokončeném letištním ter-
minálu přišla studená sprcha. Testy totiž 
odhalily problémy s protipožárním zabezpe-
čením, nefunkčnosti při odbavování zava-
zadel a nedostatky při bezpečnostních kon-
trolách. Nový termín zprovoznění byl sta-
noven na jaro příštího roku, pesimisté však 
předvídají, že by se práce mohly protáhnout 
až do září roku 2013. Oproti původním od-
hadům vyšla stavba o 2,5 miliardy eur dráž; 
navíc každý měsíc, kdy je letiště mimo pro-
voz, přichází vlastník letiště o zisk 15 mi-
lionů eur. Vlastníkovi letiště tak hrozí, že 
bude čelit insolvenci dříve než na novém le-
tišti přistane první letadlo.

 Nejdelší kolona na světě
Ačkoliv si berlínští radní utrhli pořádnou 
ostudu, je třeba vzít v úvahu fakt, že kompli-
kace u tak rozsáhlých projektů nejsou nic mi-
mořádného. Bizarní situace nastala, když se 
před nedávnem otevíral nový Terminál 5 na 
londýnském letišti Heathrow. Třídírna zava-
zadel v prvních dnech ostrého provozu zkola-
bovala a kufry cestujících musely být odtrans-
portovány do Milána. Teprve tam bylo možné 
zavazadla roztřídit a následně rozdistribuovat 
do původních cílových destinací. Je nutno do-
dat, že samotným dokončením nového letiště 
komplikace nekončí. Manažeři společnosti 
Flughaf en Berlin před sebou mají extrémně 
náročnou logistickou operaci: stěhování veš-
keré pozemní techniky ze starého letiště na 
nové. V praxi to obnáší přesun stovek auto-
mobilů, nástupních schodů, tahačů letadel, 
odmrazovacích vozů, cisteren, kontejnerů na 
zavazadla a mnoha dalších. Pro toto „velké 
stěhování“ se počítá s uzavřením dopravy 
v takřka celém Berlíně. Letištní vozidla by to-
tiž měla překonat třicetikilometrovou vzdále-
nost dělící letiště Tegel a Brandenburg Inter-
national v jedné dlouhé koloně vinoucí se uli-
cemi města.  ●

Until recently, air traffic in the 
German capital was divided 

between three airports. Despite its 
insufficient capacity and technical 
facilities, Tegel Airport is one of the 
hubs of Lufthansa and Air Berlin, and 
handles over fi fteen million passen-
gers annually – many more than it 
was originally designed for. Another 
airport, Schönefeld, was the gateway 
to Berlin until the Wall came down, 
and currently serves mainly low-cost 
air carriers. The legendary Tempel-
hof Airport – the last of Berlin’s trio 
of civilian airports – is located in the 
very centre of the city. It was here that 
the Americans organised the Berlin 
airlift in 1948-1949 in response to the 
Soviet blockade. Despite disapproval 
by Berlin’s residents and private avia-
tion operators, Tempelhof was closed 
in 2009, in accordance with Berlin 
City Hall’s long-term plan to concen-
trate all air traffi c at its new high-ca-
pacity airport.  ●
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Znovuzrození Hedvábné stezky /
Rebirth of the Silk Road 
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Cesta, která spojila Východ se Západem 
a Čínu seznámila s buddhismem.
The road which connected East and West, 
and introduced Buddhism to China.

Když čínský diplomat Džan Cjaň v roce 
138 před naším letopočtem urazil ces-

tu ze Si-anu do Střední Asie, aby pak odtud 
po cestě vyšlapané Helény donesl poselství 
císaře Chánské říše U-di až do Říma, zřejmě 
netušil, jaký bude mít tento počin význam 
pro rozvoj politických, obchodních a kultur-
ních styků, jakož i pro demografi cký vývoj na 
euroasijském kontinentu. Pro rozmařilý Řím 
a další evropské dvory jednou z nejžádaněj-
ších komodit se stalo hedvábí, v té době pro 
Evropu neznámý tovar. Význam Hedvábné 
stezky postupně rostl a ta se stala důležitou 
tepnou, spojující Východ se Západem. Čínu 
seznámila s buddhismem.

 Ale nic netrvá věčně. Bouřlivý rozvoj 
mořeplavectví z počátku XVI. století téměř 
definitivně umrtvil obchodní ruch, který na 
této cestě panoval, přerušován válečnými 
výboji a morovými ranami. Agonie Hed-
vábné stezky s občasnými pokusy o oživení 
se protáhla na celá čtyři století. K jejímu 
definitivnímu vzkříšení po pádu sovětské 
říše přispěla celosvětová globalizace, která 
z Číny vytvořila světovou fabriku, průmys-
lového giganta, o němž se ví, že spolu s In-
dií a dalšími státy jihovýchodní Asie bě-
hem dalších desetiletí nadále poroste zvý-
šenými tempy. 

Za situace, kdy ve Spojených státech 
klesá poptávka po čínském zboží, je vcelku 
pochopitelné, že Čína hledá co nejkratší, 
nejlevnější a nejspolehlivější cestu ke svému 
největšímu odběrateli – Evropě, pro kterou 
je Země středu druhým největším partne-
rem. Podle čínských představ ideálním ře-
šením by bylo vybudovat vysokorychlostní 
železniční trasu, která by při cestovní rych-
losti 230 km/h byla schopna překonat trasu 
ze Šanghaje do Londýna za 43 hodin a při 
rychlosti 320 km/h za 31 hodin. Takové tratě 

v EU ve většině zemí již existují a fungují při 
rychlosti 250-380 km/h. Čína začala se stav-
bou vysokorychlostních tratí v roce 1997 
a ještě v polovině 90. let používala jen tratě 
pro rychlosti kolem 60 km/h. V současné 
době na nových tratích dosahovala rychlostí 
až 380 km/h s rekordem 416 km/h. 

Za účelem posílení dopravního spojení 
mezi Čínou a Evropou přišlo čínské vedení 
s návrhem vybudovat do deseti let nové spo-
jení s Evropou, tzv. Novou hedvábnou stezku, 
v celkové délce cca 10 000 km (což je při-
bližně stejná vzdálenost, kterou již Číňané 
sami na svém území za posledních 14 let po-
stavili či rozestavěli). Tratě tohoto typu jsou 
plánovány pro provoz na dalších cca 70 let 
s cestovní rychlostí až 320 km/h. Železniční 
doprava se pro Čínu stala symbolem její hr-
dosti a technologické zdatnosti, a to díky 
osvojení technologií fi rem Alstom, Bom-
bardier, Kawasaki nebo Siemens. Po srážce 
dvou vysokorychlostních vlaků, při níž v roce 
2008 zahynulo 72 lidí, a po letošní červen-
cové nehodě, kdy zemřelo 43 lidí, si Číňané 
uvědomili, že, řečeno slovy ministra želez-
nic Sheng Guangzu, „bude nutno založit me-
chanismus na zajištění bezpečnosti provozu 
vysokorychlostních vlaků a současně zpřís-
nit normu pro výrobu zařízení vysokorych-
lostních železnic“. Z bezpečnostních důvodů 
byla od 1. července snížena rychlost do 300 
km/h (s výjimkami do 350 km/h). Problém je 
v tom, že v Číně jsou používány vlaky, které 
sice vychází z japonské koncepce, ale přitom 
jezdí o rychlostech o 25 % vyšších, než jaké 
jsou běžné v Japonsku, při současně nižších 
investicích do bezpečnostního systému. Še-
tření prokázalo, že zde zanechala své stopy 
korupce a nedodržení technologických po-
stupů. Reálně by měl vlak vzdálenost mezi 
evropskými a asijskými terminály urazit 

zhruba za dva týdny, což je o polovinu kratší 
doba, než kdyby zboží cestovalo po moři. 

Plán trasy vyžaduje ještě řadu upřes-
nění, takže zatím nelze defi nitivně říci, kudy 
přesně budou vlaky mezi Evropou a Asií 
podle nového plánu jezdit. Zatím se ho-
voří o dřívějších trasách z konceptu Euroa-
sijského pozemního mostu. Severní, která 
vedla přes ruskou Transsibiřskou magist-
rálu, a jižní, vedoucí přes Barmu, Bangladéš, 
Indii, Pákistán, Írán a Turecko. Realizace 
projektu naráží na problém investičních 
prostředků. Tento problém Čína hodlá řešit 
zapojením do projektu soukromých inves-
torů. Jak uvádí ofi ciální zdroj, investoři se 
budou moci podílet na kontraktech, spolu-
majitelé projektů budou smět upisovat své 
akcie a penzijní fondy investovat do želez-
ničních společností. 

V ČR je dosahováno na vybraných úse-
cích železniční trati rychlosti až 160 km/h 
(s rekordem 237 km/h). S výstavbou vysoko-
rychlostních tratí se počítá až po roce 2025. 
Původní termín realizace byl ovšem stano-
ven již na konec 90. let, avšak každá vláda 
tento termín s odvoláním na nedostatek fi -
nancí neustále oddaluje a ČR tak nyní hrozí, 
že se stane bílým ostrůvkem na mapě ev-
ropských vysokorychlostních železnic. Cel-
kové investice na stavbu cca 800 km trasy 
jsou odhadovány na cca 450 miliard Kč. Vý-
stavba trvající po dobu minimálně 10 let 
s náklady ve výši 45 miliard ročně, a s při-
hlédnutím k odhadované současné míře ko-
rupce ve státní správě cca 60 miliard ročně, 
jak uvádí Josef Zbořil, není pro ČR mimo její 
ekonomické možnosti. O podporu železnič-
ního spojení mezi EU a Čínou usiluje i česká 
společnost Comenius, vedená Karlem Mu-
zikářem. Na konci loňského roku napsal 
dopis ministru dopravy Pavlu Dobešovi, ve 

kterém se ho snažil přesvědčit o výhodnosti 
zapojení Česka do projektu trasy Mnichov – 
Praha – Ostrava – Varšava – Moskva – Čína. 
O projektu nazvaném China Europe Memo-
rial Line prý již jednal s čínským velvyslan-
cem Jü čching-tchajem. Euroasijské spojení, 
používající koleje transsibiřské magistrály, 
již využívají přepravní společnosti jako Far 
East Land Bridge nebo DB Schenker, které 
slibují dopravit zboží z Číny do střední či 
východní Evropy za zhruba 22 až 26 dní, 
zatímco největší čínské noviny psané v an-
gličtině, China Daily, uvádějí, že tak bude 
možno učinit za dvacet dní a Red Time tvrdí, 
že kontejnerový vlak to stihne za 10 dní. (Di-
ference může vyplývat i z rozdílnosti v délce 
a územní specifi kace zvažovaných tras, kde 
je zapotřebí ještě mnohé upřesnit).

Realizace projektu má zahrnovat 17 zemí. 
O projekt je značný zájem, protože může dát 
impuls hospodářskému růstu, tolik potřeb-
nému při labilitě současného vývoje svě-
tové ekonomiky, která stojí před hrozbou 
nové krizové vlny. Z tohoto důvodu se rodí 
nejrůznější iniciativy. Známá je iniciativa 
prezidenta Kazachstánu Nazarbajeva, který 
hodlá zemi přeměnit v most mezi Evropou 

a Asií a počítá s tím, že do roku 2020 by se 
tonáž přepravy po jeho území měla zdvojná-
sobit a v roce 2050 dosáhnout 50 milionů tun 
(při 16,5 mil. tun v roce 2011). Kazachstán by 
se měl stát logistickým přepravním středis-
kem celé Střední Asie. Letos v létě o perspek-
tivách Nové hedvábné cesty jednali rovněž 
primátoři dvanácti měst Ruska, Mongolska 
a Číny, kteří podpořili tento projekt, neboť 
jim umožní vyžít jeho potenciálu k rozvoji 
ekonomiky a kulturních styků včetně turis-
tiky. Koncem minulého roku se Čína, Kyrgyz-
stán, Uzbekistán, Kazachstán, Írán, Afghá-
nistán a Turecko dohodly na výstavbě do-
pravního koridoru Východní Asie – Jižní Asie 
– Střední Asie – jižní Evropa. Předběžné ná-
klady byly vyčísleny na sumu 4,3 mld. dolarů, 

což podle některých expertů stačit nebude, 
nehledě na to, že na určitých úsecích budou 
využity již existující trati. Írán přitom chce 
vybudovat železniční trať, která by jej spojila 
s Irákem a Sýrií s tím, že se stane součástí 
globálního blízkovýchodního úseku. V této 
souvislosti Írán podepsal s Čínou Memoran-
dum o spolupráci příslušných ministerstev. 
S Afghánistánem a Tureckem se Írán dohodl 
na stavbě železnice mezi Střední Asií a Blíz-
kým východem.

Nejzávažnější je ovšem fakt, že vybudo-
vání Nové hedvábné stezky se stalo před-
mětem nejvyšší globální politiky. Prezident 
Putin hodlá tento projekt využít k posílení 
Celní unie, opírající se o ekonomiku Ruska, 
Běloruska a Kazachstánu, jejím rozšířením 

When in 138 B.C. Chinese ambassador Zhang Qian set out from Xi’an to Central Asia 
carrying a message from Han Emperor Wu to Rome, he obviously had no idea how 

signifi cant this deed would be for the development of political, trade, and cultural rela-
tions, as well as for demographic development on the Eurasian continent. Silk – a previ-
ously unknown material in Europe – became one of the most sought-after commodities for 
profl igate Rome and other European courts. Over time, the Silk Road became an increas-
ingly important artery connecting East and West, and it introduced Buddhism to China. ●
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o další země bývalého Sovětského svazu, 
a realizaci Euro-asijského projektu. To je 
pochopitelně trnem v oku USA, jejichž po-
litická koncepce směřuje k oslabení ruské 
mocnosti, izolaci Ruska od těchto zemí 
a zejména k oslabení vztahů mezi Ruskem 
a Čínou, jakožto nežádoucí protiváhy ame-
rických strategických zájmů a hrozby pro 
jejich slábnoucí dominantní postavení 
ve světě. Tato ruská koncepce se dostává 
do rozporu i s politikou EU, realizovanou 
v rámci koncepce Východního partnerství, 
které má na mušce trh se 165 miliony obyva-
tel s návazným ovlivňováním politiky těchto 
zemí zejména prostřednictvím požadavků 
v oblasti lidských práv, což je téma, ve kte-
rém středoasijské vládnoucí elity nenašly 
zalíbení. Na červencové poradě ruských vel-
vyslanců v Moskvě prezident Putin šel ještě 
dále, když vystoupil s iniciativou na vybudo-
vání zóny volného obchodu od Atlantiku do 
Tichého oceánu. To by nesporně dalo další 
impuls realizaci čínského záměru. Vada 
spočívá v tom, že úsilí Evropy je nyní zcela 
zkoncentrováno na likvidaci fi nanční krize, 
omezující geostrategický rozhled.

Pokud jde o USA, ty koncem minulého 
roku přijaly strategii Nové hedvábné stezky, 
zaměřené podle náměstka ministra zahra-
ničí Roberta Blacka „na vytvoření mecha-
nismů pro přepravu zboží, lidí a idejí přes 
hranice zemí oblasti“. Přitom z koncepce vy-
plývá, že ústředním článkem této strategie 
je nalezení východiska ze zapeklité situace 
v Afghánistánu. Záměr Američanů spočívá 
v přeměně Afghánistánu ze země, kde cesty 
končí, na důležité uzlové centrum a křižo-
vatku dopravních magistrál, které by měly 
přispět k sociální a ekonomické stabilizaci 
celé Střední Asie včetně Pákistánu. Realizo-
vat takovou koncepci nebude jednoduché, 
což je také důvodem častých návštěv státní 
tajemnice Clintonové v zemích této oblasti. 
Pro Afghánistán to znamená vytvoření no-
vého systému dopravních a energetických 
tras ve stopách staré Hedvábné stezky. USA 
zde do výstavby a modernizace dopravní 
sítě vložily již 1,8 miliardy dolarů. A inves-
tují další, neboť v opačném případě již vlo-
žené prostředky a zejména lidské oběti 
přijdou nazmar, důvěra v USA klesne ještě 
hlouběji a ztráta Afghánistánu jako jediné 
země na světě obklíčené čtyřmi (perspek-
tivně s Íránem pěti) jadernými mocnostmi 
je pro Američany z hlediska úsilí o udržení 
dominantního postavení ve světě nemys-
litelná. Prioritní projekty této strategie za-
hrnují dobudování afghánské okružní cesty 
a dálnice Kábul – Herat, které budou napo-
jeny na kontinentální trasy, jmenovitě s pá-
kistánským přístavem v Gvadaru, výstavbu 
trans-afghánské železniční tratě, spojující 

Evropu a Asii, uvedení do provozu ropovodu 
Turkmenistán – Afghánistán - Pákistán - In-
die (TAPI) a u tras pro přepravu elektrické 
energie o vysokém napětí. 

Realizace projektu si vyžádá zajištění 
stability v Afghánistánu a podporu ze strany 
sousedních států, což se již děje. Tak Uzbe-
kistán za podpory Světové banky prodlou-
žil svou železnici do Mazari-Šarifu a dodává 
elektřinu do Kábulu. Tádžikistán s pomocí 
Číny a Íránu vybudoval přes vysokohorský 
Pamír cestu k novému mostu do Afghánis-
tánu a hodlá vystavět železniční trať z Du-
šanbe až k afghánské hranici. Turkmenis-
tán zvažuje možnosti pro výstavbu dálnic 
a železničních tratí, které by jej napojily 
na afghánskou okružní trasu. Čína uvažuje 
o stavbě železnice přes horské pásmo, která 
by se napojila na jihozápadní železnici ve-
doucí přes Pákistán. Írán buduje železnici 
a dálniční systém do Heratu.

Realizace tohoto projektu by měla vést 
k vytvoření pracovních příležitostí a zvý-
šení životní úrovně obyvatelstva. Po de-
setileté válečné epopeji americká admi-
nistrativa konečně pochopila, že bez toho 
cesta nikam nevede, že tato oblast není do-
sud připravena k přeměnám podle americ-
kých představ a že z tohoto pohledu bude 
rozumné otázky demokratizace alespoň za-
tím odsunout na druhou kolej. Otázkou je, 
zda tato strategie bude dovedena do konce 
a nezmění se v pouhé politické heslo, či zda 
v případě vítězství republikánce Romneyho 
v prezidentských volbách nedojde k pří-
mému návratu ke staré tvrdé koncepci. 

V každém případě to nezastaví realizaci 
ideje na vybudování Nové hedvábné stezky. 
Pro její uskutečnění existují z hlediska per-
spektivy příliš mocné podněty, především 
v Číně a Indii, než aby došlo k jejímu zma-
ření. Není však vyloučeno, že druhá vlna 
krize světového hospodářství způsobí zpo-
malení či určité oddálení realizace záměrů. 
Muselo by však dojít ke krachu celosvěto-
vého fi nančního systému, aby realizace ce-
lého projektu byla odložena na neurčito. Při 
jeho realizaci bude nutno řešit celou řadu 
problémů, týkajících se celého systému vy-
sokorychlostních sítí ve světě, jako je sni-
žování nákladů na provoz a cen jízdného, 
zlepšování komfortu pro cestující z hlediska 
interiéru a vybavení, zvyšování kapacity 
přepravy, snižování spotřeby energie a hluč-
nosti, zlepšování servisu a informačních sys-
témů, využití cestovní doby cestujících pro 
pracovní činnost či zábavu, připojení počí-
tačů, standardizování technických principů 
na modulární bázi, sjednocování zabezpe-
čovacích a signalizačních systémů. Použité 
technologie by měly minimalizovat srážky 
vlaků, zajistit bezpečnost cestujících, do-
pravu zboží bez poškození a přispět ke zdo-
konalování údržby infrastruktury. O užiteč-
nosti a celkovém pozitivním efektu tohoto 
projektu nelze pochybovat, i když analýza 
těchto aspektů by si zasloužila samostatný 
rozbor, a to již z důvodu odstranění neopod-
statněných mýtů či eventuálních pochyb-
ností, k čemuž je nyní možné využít nashro-
mážděné zkušenosti z výstavby a provozu 
stávajících vysokorychlostních tratí. ●

Srílanská železnice má už svou zlatou éru jistě za sebou, 
ale přesto má v sobě cosi, co ji dělá výjimečnou i dnes. 
The golden era of Sri Lanka’s railway is surely behind it, but 
there’s still something that makes it exceptional even today.
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Po zakoupení lístku do druhé třídy 
snadno nabudete dojmu, že jste udělali vše 
pro to, aby byla cesta vlakem co nejpříjem-
nější. Ve skutečnosti se druhá třída liší od té 
třetí pouze tím, že ve druhé třídě jsou ve va-
gónu přišroubované ventilátory na stropě, 
kdežto ve třetí třídě je k dispozici pouze prů-
van ze stažených oken. Nicméně ventilátory 
stejně nefungují a vlastně se je ani nikdo ne-
snaží zapnout, neboť ihned po nástupu do 
vlaku si našinec začne připadat jako v histo-
rickém muzeu a před očima mu vyskočí ná-
pis „Nedotýkat se“. Dřevěné lavice, už na po-
hled tvrdé, tento archaický dojem jen posi-
lují. Dalším rozdílem je, že ve druhé třídě je 
minimum pasažérů z řad místního obyvatel-
stva, ale za to spousta cizinců, kteří se derou 
hlava nehlava do vlaku, jen aby získali místo 
u okénka. Takže poměrně záhy zjistíte, že 
kromě oněch zmíněných nepoužitelných 
ventilátorů a úplné obsazenosti okének tu-
risty, jste si mohli ušetřit pár rupií a cesto-
vat s místními, což má bezesporu svou at-
mosféru. Cestování třetí třídou je opravdu 
velmi kontaktní zážitek. Po příchodu do 

vagónu mi bylo průvodčím nabídnuto místo, 
samozřejmě u okénka. Vždyť místní tento 
pohled viděli už nespočetněkrát a tak mi 
ochotně uvolňují místo. Tedy spíš místečko. 
Vlakem celou cestu procházejí prodejci růz-
ných pálivých pochutin balených do po do-
mácku slepených novinových pytlíků. Odo-
lat lze jen chvilku. Za pár rupií tak můžete 
ochutnat pálivé oříšky s příchutí srílan-
ského tisku a zcela beztrestně plivat šlupky 
z okénka. Při vyklánění je třeba zvýšené po-
zornosti, protože místní kromě šlupek a vše-
lijakých semínek velmi často vyplivují roz-
žvýkaný betel, a tak by snadno mohlo dojít 
k nehodě. 

Spolucestujících neustále přibývá, ale 
schopnost Asiatů vtěsnat do malého pro-
storu neuvěřitelné množství lidí i věcí se 
opět potvrzuje. V podstatě se příliš nelišíme 
od pytlů s čajem, které se po této trase pře-
pravovaly ještě před pár lety. Narovnaní je-
den vedle druhého sedíme víceméně mlčky 
a necháváme s sebou drncat přes jeden pra-
žec za druhým.Vlak zastavuje, a to ještě před 
cílovou stanicí. Při pohledu ven je možné 

spatřit partu dělníků opravujících koleje na 
mostě. Z vlaku nekontrolovaně vytéká ja-
kási tekutina. Za normálních okolností by 
člověk znejistěl, ale všudypřítomná pohoda, 
klid a neuvěřitelně krásná panoramata vám 
to jednoduše nedovolí. 

Po několika minutách se vlak rozjíždí 
stejně pomalu, jako se předtím zastavil, 
míjí usměvavé dělníky a uhání plantážemi 
dál. Cesta z Ella do Haputale trvá nece-
lou hodinu, měří 25 kilometrů a táhne se 
krásným horským terénem pokrytým čajo-
vými plantážemi. Jen málokterá železnice 
se může pyšnit tak nádherným výhledem 
a všudypřítomnou vůní čaje. Hodina v ta-
kovéto společnosti uběhne jako voda a ty 
tam jsou vzpomínky na čtyři hodiny če-
kání na zpožděný vlak. Snad právě proto, 
že sklizený čaj trávíval svou cestu do čajo-
vých továren v tak krásném prostředí, stal 
se jedním z nejlepších na světě. Srílanská 
železnice má už svou zlatou éru jistě za se-
bou, ale přesto má v sobě cosi, co ji dělá vý-
jimečnou i dnes. Doufejme, že si své osobité 
kouzlo ponese i nadále. ●

Ještě před pár týdny jsem měla Srí Lanku 
spojenou pouze s čajovými plantážemi, 

slony a plážemi. Že je ale možné krásu toho-
to ostrova vychutnat také z vlaku, jsem zjis-
tila až na místě. 

Železniční systém vybudovali na Srí 
Lance v 60. letech 19. století britští kolo-
nizátoři, aby jim umožnil přepravu kávy 
z plantáží v oblasti města Kandy do hlav-
ního přístavu v Colombu. Poté, co v roce 
1871 napadla většinu kávy na ostrově lis-
tová plíseň, stal se vývozním artiklem číslo 
jedna čaj a veškeré kávové plantáže byly 
nahrazeny čajovými. S rozvojem v oblasti 
zemědělství byla spojena i nutnost dopravo-
vat za prací na plantáže stále více lidí, stroj-
ního vybavení a hnojiv. Vzhledem k těmto 
skutečnostem se i požadavky na dostup-
nost železnice zvyšovaly. Většina ze všech 
1508 kilometrů současných tratí vznikla 
během prvních 40 let existence železniční 
dopravy na Srí Lance. Největší slávy se že-
leznice dočkala v letech 1955–1970. V tuto 
dobu nebyl její rozvoj soustředěn pouze na 
Colombo a jeho nejbližší okolí, jak tomu 
bylo doposud, ale svého vylepšení se do-
čkala i východní část ostrova. Jako zlatý 
hřeb pak přišla náhrada parních lokomotiv 
dieselovými. V dalších čtyřech dekádách už 
ale následovalo jen období úpadku a zane-
dbávání péče jak o tratě, tak o vlaky a v ne-
poslední řadě i o pasažéry. Věčná zpoždění, 
nespolehlivost jízdních řádů a nedostatek 
pohodlí vedly časem nutně k tomu, že dnes 
využívá železniční přepravu pouze přibližně 
sedm procent obyvatelstva. 

Tuto zkušenost nabude zřejmě každý, 
kdo se na Srí Lance odhodlá cestovat vla-
kem. Není nic neobvyklého, že vlak má 
čtyři hodiny zpoždění a nikoho z místních 

tato skutečnost nerozladí. Léta praxe tedy 
přinesla své ovoce. To jen věčně uspěchaní 
turisté z celého světa nervózně koukali na 
hodinky každých deset minut a zvědavě 
nakukovali do zatáčky, zda už „ta mašina“ 
konečně pojede. Za zmínku také stojí, že 
Srílančané avizují zpoždění vlaku v pro Ev-
ropana velmi netradičních časových jed-
notkách – v půldnech či dokonce rovnou ce-
lých dnech. To samo o sobě má vypovídací 
hodnotu o obvyklé délce trvání zpoždění. 
Lístek je nutné zakoupit přímo na nádraží, 
což ovšem není možné udělat dříve, než se 
dostaví osoba za prodej lístků zodpovědná. 
Ta se v praxi dostavuje pouze tehdy, je-li 
plánován odjezd/příjezd nějakého vlaku. 

Just a couple of weeks ago, I associat-
ed Sri Lanka only with tea plantations, 

elephants and beaches. I only learned 
after I arrived that one can experience the 
beauty of this island from a train. British 
colonists built Sri Lanka’s railway system 
in the 1960s in order to transport coffee 
from plantations near the city of Kandy to 
the main port in Colombo. After most of 
the coffee on the island was infected with 
leaf disease in 1871, tea became its lead-
ing export and the coffee plantations were 
all converted to tea plantations. With the 
development of agriculture came the need 
to transport increasing numbers of peo-
ple to work on the plantations, as well as 
machinery and fertiliser, resulting in an 
increased need for railway accessibility. 
Most of the 1,508 kilometres of the cur-
rent network originated during the rail-
way’s fi rst 40 years of existence in Srí Lan-
ka. It was most revered between 1955 and 
1970, when its development was no longer 
concentrated in Colombo and its vicinity, 
as had been the case until that time, but 
extended to the eastern part of the island 
as well. And like a golden spike, steam 
locomotives were replaced with diesel 
ones. The subsequent four decades, how-
ever, were a period of decline and neglect 
of the lines, the trains and the passen-
gers. Over time, the eternal delays, unre-
liability of timetables and lacking com-
fort necessarily led to the current state of 
affairs, where rail transport is only used 
by some 7% of the population. ●
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H I S TO R I E  /  H I S TO R Y

První na evropském 
kontinentě / First on the 
European Continent 
Kamenné stěny můstků a přejezdů se v šumavské 
krajině tyčí jako mlčící mohyly. 
The stone walls of bridges and crossings loom like 
silent burial mounds in the Šumava landscape.

Pohled na mapu významných evropských 
železničních koridorů dokládá, že drtivá 

většina těchto tratí takřka přesně kopíruje 
prastaré obchodní stezky či významné tahy 
cest, po nichž bylo dopravováno zboží už za 
dávných časů. Jedna taková velmi význam-
ná obchodní stezka se však 21. století nedo-
žila, alespoň ne ve formě moderní železnič-
ní trati. Řeč je o spojnici Českých Budějovic 
s rakouským Lincem, po níž už ve středově-
ku putovaly stovky formanských vozů. 

Pomalu kráčíme vzrostlými křovisky. 
S námahou si klestíme cestu a našich ko-
len se tu a tam dotkne větev sahající nízko 
k zemi. Když rozhrneme listí a dohlédneme 
dál než pod vlastní nohy, spatříme nízký 
val zvedající se znatelně nad úroveň okolní 
krajiny. Nepochybně jde o dílo lidských ru-
kou, protože příroda sama by sotva dokázala 
vytvořit něco tak souměrného. K čemu val 
sloužil a za jakým účelem byl navršen? 

Na počátku myšlenky překonat do-
pravní cestou šumavské hvozdy mezi již-
ními Čechy a severním Rakouskem byla 
docela obyčejná sůl. Ta, která je jedním 
z nejrozšířenějších minerálů na zeměkouli, 
ale je současně lidskému tělu nejpotřeb-
nější – sůl zlata cennější. Byla odedávna tě-
žena v Solné komoře v Rakousku a do české 
kotliny se přepravovala po staré dopravní 
cestě napříč Šumavou. 

Celé dny tahali soumaři formanskými 
úvozy „solnou stezkou“ vozy s prosticemi 
bílého zlata. Bylo to pomalé, namáhavé 
a hlavně nákladné. Jak si pomoci? 

Řešení bylo teoreticky známé už od stře-
dověku: nahradit pozemní komunikace ces-
tou po vodě, což by dopravu nesmírně zlev-
nilo a zrychlilo. V cestě těmto záměrům 
stála ovšem mocná hradba – evropské roz-
vodí oddělující vody Vltavy a Dunaje. Od dob 
Karla IV. technici marně dumali, jak vodní 
cestou překonat hřebeny českých pohranič-
ních hor. Evropské řeky byly sice postupně 
zplavňovány, ale Šumava stále zůstávala ne-
překonatelnou překážkou mezi Jaderským 
a Severním mořem. 

Nakonec se spojení přece jen podařilo. 
V letech 1789 až 1791 vybudoval inženýr Ro-
senauer tzv. schwarzenberský plavební ka-
nál. Ten se ovšem hodil pouze k plavení ku-
sového dřeva a nemohl být ani zdaleka ře-
šením pro masivní přepravu soli a dalšího 
zboží. Na snahy řady předešlých generací 
navázala Česká hydrotechnická privátní 
společnost založená roku 1807, která svým 
vědeckým ředitelem ustanovila profesora 
pražské polytechniky Františka Josefa Gerst-
nera (1756–1832). Profesor Gerstner prověřil 
starší projekty i dopravní podmínky na Šu-
mavě a vypočetl, že pro spojení Vltavy s Du-
najem vodní cestou by bylo nutné vybudovat 

243 zdymadel. To bylo ovšem příliš nákladné 
i pro nejodvážnější podnikatele. 

F. J. Gerstner proto navrhl jiné řešení: 
spojit Linec s Českými Budějovicemi koně-
spřežní železnicí. Stavba by byla podstatně 
levnější a rychlejší než budování kanálu! 
Tento návrh umožňoval navíc celoroční pro-
voz, což by vodní cesta nemohla řešit. 

Vinou napoleonských válek a neutěšené 
hospodářské situace se však další vývoj zdr-
žel. Teprve po roce 1819, kdy byla přijata ev-
ropská konvence o svobodné labské plavbě, 
bylo přistoupeno k realizaci dosud nevídané 

stavby. Vídeňská komerční dvorská kan-
celář vyzvala projektanta, aby se výstavby 
koňky ujal. F. J. Gerstner však nabídku ne-
přijal, protože se cítil příliš starý (bylo mu 
64 let). Místo sebe navrhl zadavateli jako 
realizátora svého syna Františka Antonína 
Gerstnera (1796–1840), tehdy čtyřiadvaceti-
letého profesora praktické geologie na po-
lytechnice ve Vídni. Tomu byla stavba ofi ci-
álně zadána v roce 1821. 

Gerstner mladší vzal svůj úkol velmi 
vážně. Okamžitě se vydal na studijní cestu do 
Anglie, kde již byla myšlenka koněspřežky 
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v praxi vyzkoušena. Tam ovšem koně tahali 
vagóny pouze po rovině, do kopce a z kopce 
byly vozy dopravovány výtahy (dolů samo-
tíží, nahoru pomocí stacionárních parních 
strojů). Toto řešení mladý projektant od-
mítl. Vytyčil si základní pravidlo: „Železná 
silnice nesmí prohlubeniny a průrvy obchá-
zet, nýbrž je musí překračovat pokud možno 
přímou čarou, a nikdy nesmí ztrácet jed-
nou dosažené výšky.“ Byla to geniální myš-
lenka. U Angličanů sice nenašla pochopení, 
ale stala se jedním ze základních pravidel 
při výstavbě železničních tratí, především 
v horských oblastech. 

Privilegium ke stavbě bylo F. A. Gerstne-
rovi vydáno 7. září 1824 (povolovalo reali-
zaci a provoz na dobu 50 let). Gerstner sám 
ovšem nemohl tak rozsáhlou stavbu fi nanco-
vat, a proto postoupil svá práva v květnu 1825 
nově vytvořené akciové společnosti, do jejíchž 
služeb vstoupil jako stavbyvedoucí s denním 
platem 8 zlatých a s cílovou prémií 100 000 
zlatých splatnou po dokončení stavby. 

Práce pokračovaly velmi rychle a již 30. 
září 1828 mohl být do provozu předán úsek 
mezi Českými Budějovicemi a Kerschbau-
mem. To však už F. A. Gerstner ve službách C. 
K. privátní železniční společnosti nebyl. Pro 
neshody s akcionáři a ředitelstvím, vznikající 
stále znovu pro opakované překračování sta-
vebního rozpočtu, předal počátkem července 
1828 vedení stavby svému nástupci Matyáši 

Schönererovi, který pak železnici dokončil 
a 1. srpna 1832 ji předal veřejnému provozu. 

Gerstner budoval svůj úsek podstatně 
dráž než Schönerer, ale také podstatně dů-
kladněji. Počítal totiž s tím, že v budoucnu 
bude na trati zahájen lokomotivní provoz. 
Proto když v 70. letech 19. století koňku 
přestavovali, mohl být Gerstnerem stavěný 
úsek použit pro lokomotivní trať téměř beze 
zbytku, zatímco z úseku vybudovaného jeho 
nástupcem nebylo možno použít ani metr. 
Gerstnerova představivost tedy sahala pod-
statně dál než k lehkým koňským povozům, 
avšak požadavky na zesílené pilíře mostků 
a mohutnost náspů prosadit nedokázal. 
Z celkových osmi let budování koňky strá-
vil na stavbě pouhou polovinu, přesto se do 
povědomí veřejnosti zapsal tak hluboko, že 
je i současnými historiky považován za jedi-
ného skutečného tvůrce první koněspřežné 
železnice na evropském kontinentě. 

Trať koněspřežky měřila celkem 128,7 km. 
Přibližně po každých 20 km byla vložena tzv. 
přepřahací stanice, v níž byly vyměňovány 
koňské potahy. První z těchto stanic byla 
v Holkově, další v Bujanově; stanice v Kersch-
baumu (709 m n. m.) byla již na rakouském 
území. Na cestě dále do Lince byly stanice 
v Lestu a Oberndorfu a trať končila v lineckém 
předměstí Urfahru na levém břehu Dunaje. 

Jak vypadal pravidelný provoz? Do-
prava se řídila přesně stanoveným jízdním 

řádem. Po trati jezdily nákladní vlaky (tzv. 
transporty) rychlostí běžného koňského 
chodu, kdežto osobní vlaky (tzv. trainy) se 
pohybovaly zásadně poklusem. Podle pod-
mínek privilegia z roku 1824 měl kůň utáh-
nout po kolejích desetkrát těžší náklad 
než po silnici. Očekávání Gerstnera a dal-
ších projektantů však bylo překonáno: kůň 
utáhl třicetkrát více! 

Z Českých Budějovic vyjížděl osobní 
vlak v 5 hodin ráno. Kolem poledne dorazil 
do Kerschbaumu, kde se křižoval s ranním 
vlakem z Lince. Po hodinové přestávce na 
oběd pokračovaly oba trainy dál. Překonání 
vzdálenosti 128 km trvalo asi 14 hodin. V ex-
pozici vídeňského Technického muzea je do-
dnes k vidění originál osobního vagónu Han-
nibal z roku 1841. Byl určen pro cestující II. 
třídy a byl kryt střechou, velké pohodlí však 
neměl ani vozka, který musel sedět na ote-
vřeném kozlíku. Chybělo sociální zařízení, 
osvětlení i vytápění. Ostatně jezdilo se jen 
za teplejšího počasí a za denního světla. 

Cena jízdného kolísala. V roce 1844 stála 
jízdenka na celou trať v I. třídě 3 zlatky, ve 
II. třídě 2 zlatky. Těsně před pokusem přesta-
vět koňku na parní provoz jezdilo mezi Čes-
kými Budějovicemi a Lincem několik desí-
tek osobních vozů, nákladních vagónů růz-
ných typů bylo 1 100. 

Čas od času se nadšenci postarají, aby 
se s památkami na první koněspřežku na 

H I S TO R I E  /  H I S TO R Y H I S TO R Y /  H I S TO R I E

evropském kontinentě mohla seznámit ve-
řejnost. U obce Holkov stojí poměrně zacho-
valý můstek a k vidění je i část někdejšího 
kolejového svršku. Koněspřežné kolejnice 
se dnešním vůbec nepodobají. Tvoří je dvo-
jice dlouhých dřevěných trámců položených 
na kamenné pražce. Používalo se hlavně jed-
lové a smrkové dřevo. Vnitřní hrany trámců 
byly opatřeny pásy z kujného železa, aby 
se dřevo neopotřebovávalo. Kolejnice byly 
upevněny dřevěnými klíny ve vzdálenosti 
1 106 milimetrů od sebe. Jejich rozchod byl 
dán průměrnou délkou osy tehdejšího koň-
ského povozu. Mezi kolejnicemi byl nasypán 
drobný štěrk a písek a tím byla vytvořena ja-
kási jezdecká stezka, po níž se koně pohybo-
vali. Bylo-li potřeba více koní, byli zapřaženi 
za sebou. 

Jízdenka pro osobní přepravu ještě neo-
pravňovala cestujícího nastoupit do vlaku. 
Musel se dostavit nejméně půl hodiny před 
odjezdem a dát se zapsat v kanceláři. Musel 
se prokázat platným cestovním pasem a po-
volením k jízdě, vystaveným příslušným ma-
gistrátem či vrchnostenským úřadem. Pro 
děti do 10 let bylo jízdné poloviční. 

Na české straně sloužila jako nástu-
piště a současně kancelář přípřežní služby 
budova na nároží České a Piaristické ulice 
v Českých Budějovicích. Nedaleko odtud bý-
vala budova solného skladu. Jeden z mála 
dochovaných strážních domků koněspřežní 

železnice stojí u Kamenného Újezda. Ta-
kových domků bylo kdysi na celé trati ně-
kolik desítek. Zřízenci museli denně pečo-
vat o průjezdnost trati a uhrabávat písek 
na stezce mezi kolejnicemi. V Holkově byla 
velká přepřahací stanice. V opuštěných stá-
jích už dávno utichlo ržání koní. Kdysi se 
jich pod klenutou střechou tísnilo několik 
desítek. Podle dobových záznamů sloužilo 
na celé trati ročně asi 280 koní. 

V Bujanově bývala tzv. koláčová stanice, 
v níž se cestující mohli posilnit pravým čes-
kým pečivem. Z jejich dveří už ale nikdy ne-
vykročí vousatý průvodčí, aby dal znamení 
k odjezdu. Koláčová stanice byla ve 20. sto-
letí přebudována na školu. 

Kamenné stěny můstků a přejezdů se 
v šumavské krajině tyčí jako mlčící mo-
hyly. Za skoro dvě století je nezničil mráz, 
voda ani nepohoda. Lidé, kteří vršili staré 
kameny, jsou už dávno mrtvi, ale myš-
lenka, která vedla jejich ruce, dokázala 
přežít. Jenom jedno se nepodařilo: aby na 
troskách koněspřežky vyrostla moderní 
železniční trať, po níž by napříč Evropou 
uháněly rychlovlaky, elektrické soupravy 
a nákladní vlaky. Už bylo řečeno, že Gerst-
nerovi nástupci stavěli raději levně než po-
ctivě, a tak by současné těžké lokomotivy 
neunesl ani jediný mostek koněspřežky. Ne 
vždy se průkopníkovi podaří uskutečnit to, 
oč opravdu usiloval. 

Nic než tiché svištění větru, nic než 
dávná ozvěna. Ale snad se přece jen v těchto 
místech jednou opět ozve křik vozků, ve-
selý cinkot postrojů, práskání bičů a klapot 
koňských kopyt. Byla by to důstojná připo-
mínka muže, který usiloval o spojení dale-
kých míst bez ohledu na přírodní překážky. 
Jeho příběh dnes na nádraží v Rybníku při-
pomíná jen omšelý žulový balvan se zaprá-
šenou pamětní deskou. A přece tento muž 
dokázal vymyslet, prosadit a vybudovat 
první „železnou silnici“ na evropském kon-
tinentě. Je příznačné, že v roce 1840 tento 
pionýr technického pokroku zemřel takřka 
zapomenut v daleké Filadelfi i. Neměli by-
chom však na něj zapomínat my, součas-
níci nové Evropy. ●
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A look at a map of major European 
 railway corridors demonstrates 

that the vast majority of these lines fol-
low age-old trade routes or major roads 
along which goods were transported in 
bygone times. One such very important 
trade route did not survive into the 21st 
century, however, at least not in the form 
of a modern railway line. This is the link 
between České Budějovice and Linz, 
along which hundreds of carts travelled 
in medieval times. ●
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Zážitková turistika trochu jinak… / 
Experiential Tourism a Bit Diff erently…
Lákají vás dálky a děsíte se davů lidí? Vyrazte na cestu na nákladní lodi!
Like to travel but hate crowds? Take a trip on a freighter!

S nástupem 21. století se objevila řada 
alternativních trendů v cestování. Vzni-

kl také zcela nový pojem – zážitková turisti-
ka. Naprostou samozřejmostí se staly toulky 
světem výhradně za špičkovou gastronomií 
nebo za adrenalinovými sporty. Jsou však 
turisté, pro které je již samotná cesta cílem. 
Pokud jste i vy někdy zasněně stáli v přísta-
vu a představovali si, jaké by to asi bylo pla-
vit se po širém moři v pruhovaném námoř-
nickém tričku, pak vězte, že námořnický 
život si může i suchozemec dopřát snáze, než 
by se mu mohlo zdát. 

 V Evropě působí hned několik agentur, 
které zájemcům zprostředkovávají plavby na 
nákladních lodích. Tak, jako jste nyní zvyklí 
vybírat si z katalogu Čedoku hotel a typ stra-
vování na své dovolené na Mallorce, bu-
dete vybírat z katalogu agentury Strandtra-
vel Ltd. typ lodi, na které se budete plavit, 
a především trasu, na kterou vyrazíte. A co 
vás vlastně během plavby čeká? Především 
jde o zcela nevšední zážitek; posádka i těch 
největších lodí světa čítá jen okolo dvaceti 
mužů. Taková plavba je tedy mnohem po-
etičtější než na přeplněné výletní lodi. Ni-
kým nerušeni se můžete kochat nekonečným 

vodním živlem a prozkoumávat vzrušující 
industriální prostředí lodi a přístavů. Pří-
jemným zpestřením je pozvání na kapitán-
ský můstek nebo exkurze v lodní strojovně. 
Už několikátý rok se nemůžete přimět k pře-
čtení knížky a vymlouváte se na čas? Nebo 
nemůžete najít vůli k otevření učebnice špa-
nělštiny? Na lodi daleko od civilizace budete 
mít rázem čas i na to, co jste léta opomíjeli.

Z Anglie do Číny 
za pětačtyřicet dní
Pokud jste ale netrpěliví, cesta lodí není nic 
pro vás. Tak například plavba z britského 
Southamptonu do Šanghaje trvá dlouhých 
45 dní! Loď zastavuje v Hamburku, Bremer-
havenu, Zeebrugge, Rotterdamu, Le Havru 
a v maltském Marsaxlokku. To je poslední 
zastávka v Evropě. Poté loď proplouvá Suez-
ským kanálem a první zastávkou v Asii je 
přístav Khor Fakkan ve Spojených arab-
ských emirátech. Poté následuje přístav Je-
bel Ali a odtud loď míří přímo do Číny, do 
města Ningbo a dál do Šanghaje. Pokud se 
rozhodnete plout i zpět do Evropy, čeká 
vás navíc ještě zastávka v Port Keelungu 
nedaleko Kuala Lumpuru a v marockém 

Tangeru. O svůj komfort se nemusíte bát. 
Čeká vás velkoryse zařízená kabina a kva-
litní strava v důstojnické restauraci po ce-
lou dobu plavby. Před vyplutím je třeba si 
vyřídit osvědčení zdravotní způsobilosti, 
nevyhnete se ani bezpečnostnímu cvičení 
a simulaci evakuace lodi. Zkontrolujte si 
také obsah své peněženky – výlet na ná-
kladní lodi do Šanghaje vás vyjde přibližně 
na 4450 liber … ●

The beginning of the 21st century was 
marked by a range of alternative 

trends in travel, including a complete-
ly new concept – experiential tourism. 
World tours in search of top gastronomy 
or adrenaline sports have become a mat-
ter of course, but there are also tourists 
for whom the journey itself is the goal. 
If you’ve ever stood at a port and dream-
ily imagined what it would be like to set 
off across the open sea in a striped sail-
or shirt, then you should know that even 
a landsman can indulge in a life at sea 
more easily than you may think. ●
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Memoriál Strýčka Jedličky 2012 / 
The Uncle Jedlička Memorial 2012

Již XIV. ročník vzpomínkového tenisového turnaje – 

Memoriálu Strýčka Jedličky – se uskutečnil v nedě-

li 2. září 2012 v areálu TK Sparta Praha ve Stromovce. 

I letos jsme se dočkali tenisových bitev mezi  herci, 

zpěváky, režiséry, businessmany či politiky.

Pro účastníky byl tradičně připraven také dopro-

vodný program. Mohli využít termální masážní lůž-

ko CERAGEM, nechat si „opravit” tělo od fyziotera-

peuta, šamana a léčitele Jana Dittricha či přijmout 

rady ohledně investic do drahých kamenů a kovů 

od zástupců společnosti Diamonds International. 

Pro děti  byl připraven skákací hrad a pro všech-

ny pak bohaté občerstvení i tekutiny potřebné 

k doplnění pitného režimu – minerálka od společ-

nosti Mattoni a pivo z tradičního českého pivovaru 

Podkováň.

Hlavními partnery turnaje se letos staly společ-

nosti RWE a ČD Cargo, kterým patří za podporu 

velký dík. A jak celý turnaj dopadl? V kategorii mixů 

zvítězil debutující pár Mrňavá/Páral, který si ve 

fi nále poradil s již téměř legendární dvojicí Retková/

Zoubek. Třetí místo získal po urputném boji pár 

Skřivánková/Pecha, bramborové čtvrté místo brali 

Smyčková s Markem.

V hlavní kategorii deblu mužů se hrálo o pořadí až 

do šestého místa, které po prohře s párem Smrčka/

Vichnar obsadili Šmíd s Vilímem (ten ve dvojici alter-

noval s Davidem Kozohorským). Čtvrté místo nako-

nec zbylo na skvěle hrající pár Renč/Chalupský, kte-

rý v boji o třetí místo podlehl dvojici Mladý/Chvapil. 

Finálový zápas měl svojí kvalitou téměř světové 

parametry, po oboustranně bezchybném výkonu se 

nakonec z titulu radovala dvojice Ježek/Hurta, kte-

rá ve fi nále zdolala Kršňáka s Nouzákem. 

Závěr tradičně patřil předávání cen. Ještě před-

tím však pořadatelé představili novinku – poprvé 

byl jeden z tenistů uveden do síně slávy Memoriálu 

Strýčka Jedličky. Nemohl jím být nikdo jiný než žijící 

legenda turnaje Karel Fiala, který se letos bohužel 

již nemohl turnaje zúčastnit aktivně, zato k účast-

níkům pronesl několik milých  slov, která musela 

každého zahřát u srdce. 

Poté již byly rozdány poháry a ceny nejlepším 

z padesáti tenisových celebrit, které se letošního 

ročníku zúčastnily. I v letošním roce turnaj přispěl 

na dobrou věc.  Ředitelka Nadace Jedličkova ústa-

vu paní Ing. Alena Peštová převzala z rukou patro-

na turnaje starosty Městské části Prahy 7 Marka 

Ječménka a Ing. Martina Chalupského ze společ-

nosti RWE šek na 25 000 korun na podporu spor-

tovních aktivit klientů Nadace. 

Příští rok nás čeká jubilejní XV. ročník vzpomínkové-

ho turnaje na nezapomenutelného baviče Strýčka Je-

dličku, na který vás již nyní všechny srdečně zveme ●

Charitativní příspěvek přebrala ředitelka 

Nadace Jedličkova ústavu paní Alena Peštová 

z rukou Martina Chalupského (RWE) a patrona 

letošního ročníku turnaje starosty MČ Praha 7 

Marka Ječménka.
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Vhodná poloha – napojení na hlavní železniční 
koridor a dálnici D8

Nabídka kompletních logistických služeb:

→  vykládka, nakládka, reexpedice z/do železničních vozů 

i kontejnerů

→  silniční svoz/rozvoz

→  cross - dock

→  24hodinová bezpečnostní služba

→  kancelářské prostory

→  celní služby

→  další možnosti dle požadavků

Skladová hala:

→  42 000 m² s krytou železniční vlečkou o délce 400 m

→ s větlá výška 10 m

→  rozteče sloupů 18 × 24 m

→  zatížení podlah 7,5 t /m²

Pro přepravy směr východ a do zemí směr Balkán 

platí z Lovosic speciální cenové nabídky

www.cdcargo.cz

Suitable location – connection to a main railway 
corridor and the D8 motorway

Off er of comprehensive logistics services:

→  unloading, loading, reshipment from/to rail wagons 

and containers

→  pick-up/delivery by road

→  cross - dock

→  24-hour security service

→  offi  ce space

→  customs services

→  other services on demand

Warehouse:

→  42,000 m2 with a 400-metre covered railway siding

→  vertical clearance 10 m

→  column spacing 18 × 24 m

→  fl oor load 7.5 t /m2

Special off ers are available for transports to the east 

and to countries in the direction of the Balkans.

www.cdcargo.cz

Nová skladová hala v Lovosicích / 
New Warehouse in Lovosice
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