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Vectron poprvé odvezl 
vlak čd cargo
Poprvé se na vlaku společnosti  
ČD Cargo objevila lokomotiva 
Vectron 193.220 vyrobená firmou 
Siemens a poskytnutá společnos-
tí Lokotrain. Z Břeclavi odvezla ve 
středu 18. března relační vlak 
44725 do stanice Bratislava-vý-
chod, poté pokračovala lokomo-
tivně do maďarské pohraniční 
přechodové stanice Rajka, kde 
byla nasazena na ucelený vlak 
46986 s automobily z Rumunska 
do švédského Falkenbergu. Cílem 
zkušební jízdy byla různá měření, 
zejména s ohledem na rekuperaci 
na síti ŽSR. Přestože zmíněná lo-
komotiva byla na vlak ČD Cargo 
nasazena pouze v krátkém úseku 
z Břeclavi na státní hranici, jedná 
se o přelomovou událost signali-
zující zájem dopravce ČD Cargo 
o provoz moderních interopera-
bilních lokomotiv.   MIcHaL roH

Prezentovali jsme se 
na konferenci IrFc
Hned dvě významné události se 
ve dnech 18. až 20. března ode-
hrály v pražském hotelu Clarion 
Congress. Tou první byl tradiční 
5. ročník mezinárodní konference 
a výstavy IRFC (International Rail 
Freight Conference – Konference 
o železniční nákladní dopravě) 
a druhou 1. ročník mezinárodní 
konference a výstavy ERRIC – Eu-
ropean Railway Research and In-
novation Conference – Evropské 
konference železničního výzku-
mu a inovací. Obě akce organizo-
vala společnost OLTIS Group za 
přispění řady partnerů, mezi kte-
rými nechybělo ani ČD Cargo. 
Akce mimořádného významu 
byla pořádána pod záštitou mi-
nistra dopravy a významných 
mezinárodních organizací, jako 
jsou UNIFE, UIC, CER a OSŽD. 
Účast na sympoziu přinesla nové 
informace a poznatky a ukázala 
cestu, jak se zapojit do evropského 
železničního výzkumu na období 
2015–2020. Poprvé se také na širo-
kém evropském fóru představil 
nový společný podnik Shift2Rail. 
Pozvání na konferenci přijali jak 
top manažeři železničních do-
pravních podniků, ale i železniční 
infrastruktury, zástupci železnič-
ního průmyslu a také akademické 
obce a státní správy. Právě to bylo 
zárukou různorodosti pohledů 
a názorů na další možný rozvoj že-
lezniční nákladní dopravy a na 
podmínky jejího růstu. Společ-
nost ČD Cargo na konferenci za-
stupovali předseda představen-
stva Ivan Bednárik a další vrcholo-
ví manažeři. Michal Vítěz z Odbo-
ru podpory prodeje ČD Cargo zau-
jal účastníky konference prezen-
tací na téma „Společný nákladní 
list CIM/SMGS“. A není divu, vždyť 
ČD Cargo patří k lídrům při využí-
vání tohoto přepravního doku-
mentu. Poděkování za přednes 
jeho prezentace jsme obdrželi od 
Erika Evtimova, zástupce gene-
rálního tajemníka mezinárodní 
organizace CIT.  MIcHaL roH

aUtoMoBILY. Nakládka škodovek pomocí moderní přesuvny v Kvasinách.

kaly ze sousedního Polska. V kraji na-
jdeme ještě minimálně dva větší teplá-
renské zdroje zásobované palivem vlaky 
ČD Cargo. Jedná se o teplárny ve Dvoře 
Králové a v Náchodě. Hnědé uhlí však 
nyní dodáváme i celé řadě menších od-
běratelů – uhelných skladů. Nejvíce ho 
bylo přepraveno do stanic Hradec Králo-
vé-Slezské Předměstí, Rychnov nad Kněž-
nou, Smiřice a Jaroměř.

Vraťme se však zpět k nakládce. Jed-
ničkou zůstávají i nadále nerostné suro-
viny reprezentované v současné době 
především sklářskými písky těženými 
v malebné krajině pod Troskami. Ze sta-
nice Libuň odjíždějí ucelené vlaky s ur-
čením do tuzemských i zahraničních 
skláren a sléváren. 

Přesně jedenatřicet procent rozlohy 
Královéhradeckého kraje pokrývají lesy. 
Je tedy zřejmé, že nakládka dřeva patří 
ke stěžejním. Uskutečňuje se v řadě sta-
nic, z nichž k nejvýznamnějším patří Ro-
kytnice v Orlických horách, Náchod, Me-
ziměstí, Vrchlabí nebo Kalná Voda. Vel-
mi významná je rovněž nakládka želez-
ného šrotu, kde mezi stanicemi zaujímá 
výsostné postavení Hradec Králové- 
-Slezské Předměstí.

automobilky přinesly  
další obrovské příležitosti
Průmyslovým oborem, o kterém se v sou-
vislosti s Královéhradeckým krajem mu-
síme zmínit, je automobilový průmysl. 
Na území kraje se nacházejí dva význam-
né závody společnosti Škoda Auto – ve 
Vrchlabí a v Kvasinách. Ve Vrchlabí se 
dnes vyrábějí „jen“ převodovky, z výrob-
ního závodu v Kvasinách (stanice Solni-
ce) jsme však v loňském roce odvezli té-
měř 7 500 vozů ložených osobními auto-
mobily. V dubnu 2007 byl v Kvasinách za-
hájen provoz nové vlečky a železniční 
přesuvny. Stavba vznikla jako společná 
investice Škoda Auto a ČD. Ty se na re-
konstrukci a rozšíření kolejiště podílely 
významnou částkou 26 milionů Kč.

V Trutnově, resp. Kalné Vodě, sídlí 
Středisko logistických služeb ČD Cargo 
(SLS). To nabízí svoz, nakládku i vyklád-
ku paletizovaného, kusového i sypkého 
zboží, včetně jeho uložení a zajištění. 
Takto je zajištěn návoz materiálů pro 
zákazníka Keramtech Žacléř nebo na-
kládka dřeva pro Správu Krkonošského 
národního parku. Logistické služby 
nabízí ČD Cargo i v dalších lokalitách, 
např. Jaroměři, Dvoře Králové nad La-
bem nebo Náchodě. A nelze nezmínit 
přepravy z ESAB Vamberk do logistické-
ho centra DB Schenker v Pardubicích-
Rosicích nad Labem a přepravy minerál-
ních vod z Teplic nad Metují do Prahy. 

 MIcHaL roH

K rálovéhradecký kraj nepatří mezi 
ostatními k nejrozlehlejším ani 
k nejlidnatějším. Na ploše 4 759 km2 

zde žije více než 550 tisíc obyvatel. Přes-
to se však tento kraj jedním primátem 
může pyšnit. Na jeho území se totiž na-
chází nejvyšší hora České republiky, 
1 602 m (podle jiných měření 1 603 m) vy-
soká Sněžka. I přesto, že většinu rozlohy 
kraje tvoří hory a pahorkatiny, najdeme 
zde i úrodné nížiny. 

Největším městem je samozřejmě 
krajský Hradec Králové s více než 94 tisí-
ci obyvateli, dalšími velkými sídly jsou 
pak Trutnov, Náchod, Jičín nebo Rych-
nov nad Kněžnou. Královéhradecký kraj 
lze charakterizovat jako zemědělsko- 
-průmyslový s bohatě rozvinutým ces-
tovním ruchem. Průmysl je soustředěn 
do velkých měst, intenzivní zemědělství 
do oblasti Polabí. Turisty a v zimě také 
lyžaři je využívána celá řada lokalit v Kr-
konoších nebo Orlických horách.

Mezistátní doprava je jen 
v omezeném rozsahu
Na severu a východě kraj hraničí s Pol-
skem v délce cca 210 km. Kdyby tuto hra-
nici netvořily v převážné míře horské 
masivy, byl by přímo předurčen k živé 
mezinárodní dopravě. Hory však ode-
dávna tvořily dopravním cestám přiro-
zenou překážku. Bohužel z původních 
čtyř železničních hraničních přechodů 
je dnes nákladní doprava provozována 
v omezené míře pouze na dvou – v Krá-
lovci a Meziměstí. 

První z přechodů je v současnosti vy-
užíván pro přepravy černouhelných kalů 
z Wałbrzychu do elektrárny v Poříčí, dru-
hý pak zcela výjimečně, například uce-
lenými vlaky se dřevem. Nízké vy užití je 
dáno především obtížnými sklonovými 
poměry ve srovnání třeba se sousedním 
elektrizovaným přechodem Lichkov – 
Międzyłesie. 

V médiích se čas od času objeví úvahy 
o obnovení železniční dopravy mezi Oto-
vicemi a polským Tłumaczówem, kde se 
nachází velký kamenolom. Trať měla 
být zprovozněna především pro dopravu 
nákladních vlaků se štěrkem, které by 
přes Otovice mířily do Meziměstí a od-
tud zpět do Polska. Podobný systém pe-
ážní dopravy zde fungoval i krátce po 
skončení 2. světové války. Nutno říci, že 
se jedná spíše o utopistické představy.

dříve převažovala nakládka 
uhlí, dnes dominuje dřevo
V době ještě nedávno minulé převažova-
lo v nakládce na území dnešního Králo-
véhradeckého kraje uhlí. Podnik Výcho-

Královéhradecký kraj:
uhlí vystřídalo dřevo a auta

N á k L a d N í  d o P r a V a  V  k r a j í c H

Přestože se na území regionu proslaveného Babičkou Boženy Němcové 
nacházely čtyři pohraniční přechodové stanice do Polska, dnes jsou 
využívány již jen dva pro přepravy černouhelných kalů a výjimečně také 
ucelenými vlaky se dřevem. Zatímco dříve kralovala přeprava uhlí, nyní  
se daří vedle sklářských písků zejména přepravě dřeva. Rozmach 
automobilového průmysl ale znamená pro železnici další velkou výzvu. 

Pod troSkaMI. Manipulační vlak akciové společnosti ČD Cargo projíždí v létě 2009 romantickou krajinou Českého ráje.  FOTO MIcHaL roH ML.

dočeské uhelné doly je nakládal ve třech 
lokalitách – v Malých Svatoňovicích, 
Radvanicích a Lamperticích. Většina uh-
lí pak směřovala do nové elektrárny Po-
říčí vybudované v roce 1957. Tento ener-
getický zdroj je i v současné době největ-

ším příjemcem paliva na území kraje. 
Jedná se však především o uhlí hnědé do-
pravované sem ze severních Čech. Vlaky 
ČD Cargo je z nedalekých Kunčic nad La-
bem do elektrárny dodáván i vápenec na 
odsíření a již zmiňované černouhelné 
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Nakládka za rok: cca 1,2 mil. tun zboží (včetně vstupu na PPS)

Vykládka za rok: cca 1,3 mil. tun zboží (včetně výstupu na PPS)


