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Zdeněk Chrdle: „Je třeba více 
zharmonizovat podmínky pro přepravu 

nákladů mezi silnicí a železnicí“
Ivana HaslIngerová

G enerální ředitel AŽD Praha Ing. 
Zdeněk Chrdle, MBA, se stal 
manažerem odvětví v podni-

katelských službách a veřejné činnosti 
v ČR a pátým nejúspěšnějším manaže-
rem v soutěži TOP manažerů. O tom, co 
za tímto oceněním stálo a čemu přičítá 
tento úspěch, jsme s ním hovořili v jeho 
pracovně v sídle společnosti v Praze 10. 
„Toto ocenění beru rozhodně jako věc 
celého kolektivu firmy. Manažer může 
dobře řídit, tvořit odvážné projekty, má-
li důvěru a podporu lidí, které k tomu 
vždy potřebuje. Potěšilo mne jednak 
ocenění samotné, i to, že mne musel 
navrhnout někdo z kolektivu. Úspěch 
přičítám především tomu, že naše firma 
dodává původní české technologie, které 
jsou naprosto srovnatelné a mnohdy 
převyšují evropskou konkurenci,“ říká 
Zdeněk Chrdle. 

	Správný kolektiv ale vytvoří dobrý 
manažer. To je jeho prvořadý úkol. 
Máte recept na to, jak se to dělá?
Není možné nechat firmu zakrnět na 

jednom člověku. Mnozí se bojí, že jim 
schopnější spolupracovníci přerostou 
přes hlavu. Pokud se řídící práce dělá 
naplno, nejde ji dělat dlouho, neboť 
člověka obrovsky vysává. Proto musí 
každý manažer počítat s tím, že po něm 
přijde někdo nový a firma se k němu při 
odchodu zachová slušně nebo přejde na 
jinou pozici. Jak jsem již řekl, úspěch při-
čítám především tomu, že máme vlastní 
výzkum a vývoj a rozvíjíme původní 
české technologie. Spolupracujeme 
s našimi vysokými a středními školami, 
někteří naši specialisté na těchto školách 
přednášejí odborné předměty. Díky 
vlastní projekci a výzkumu zadáváme 
do škol diplomové práce a projekty, a 
mnozí studenti po ukončení studia k nám 
nastupují do zaměstnání. AŽD v relativ-

ně krátké době dohnala světovou 
konkurenci v naší specializaci. 
Svědčí to jednak o správnosti naší 
strategie, ale má to další nemalý 
význam, nejsme pouze montážní 
či výrobní firmou, ale společnos-
tí, která vyvíjí a projektuje české 
technologie a rozvíjí tak vzděla-
nost českých lidí. 

	Říkáte, že úspěch se musí 
nést s pokorou, jako bys-
te mluvil ze zkušenosti a 
poznal již i prohry. Stalo se 
Vám, že po úspěchu následo-
val nečekaně pád?
Ano, stalo se mi to. Myslím, že vzdá-

lenost mezi úspěchem a pádem může 
být malá. Jeden rok máte úspěch, potom 
může přijít několik neúspěchů a už je 
složité ten pád zastavit. Ani nevíte, co 
se stalo, a jste dole. Je to podnikatelské 
riziko, něco nemusí vyjít nebo Vám 
někdo třeba, jak se říká, namaže schody. 
Pokoru by měl proto znát každý manažer 
– v rozumné míře. 

	Co v takovém případě nejvíc 
pomůže?
Rodina. Mně alespoň vždy při 

složitostech pomohla. Chlap se k ní 
obrátí, když se něco nedaří. Na štěstí 
je manželka psychiatr, tak to mám i 
s odborným zázemím (úsměv). 

	Vaše firma má dlouhou tradici, 
vznikla před padesáti lety. Vyráběla 
první automatizované systémy říze-
ní, které na regionálních tratích 
fungují dodnes. Co se v ní od té doby 
především změnilo?
Protože jsem do firmy nastoupil 

v roce 1983 po absolvování ČVUT a 
pracuji zde dodnes, mohu porovnávat 
z vlastní zkušenosti. Pracoval jsem ve 

výrobě, konstrukci, technologii a jako 
technicko-výrobní náměstek a od roku 
2003 jsem generálním ředitelem. V roce 
1993 prošla AŽD úspěšnou privatizací. 
Integruje vlastní vývoj, projekci, výrobu 
montáž, servis a údržbu. V současné době 
máme 1700 zaměstnanců a s dceřinými 
společnostmi 2300. Od roku 1989 jsme 
udělali, jak už jsem řekl, v technické 
úrovni našich technologií velký kus práce 
a držíme již krok se špičkou. 

	A co se děje třeba v oblasti pře-
jezdů? Mně připadají stále stejné, 
v čem se liší jejich zabezpečení 
oproti minulosti? 
Ano, stále se poměrně hodně hovoří o 

přejezdech. Obecně jsou na bezpečnostní 
dopravní systémy kladeny velké nároky. 
Vycházejí z evropských i našich stan-
dardů. Signalizace, přejezdy, informační 
tabule jsou možná prvky, které cestující 
okem vidí, avšak největší hodnotou 
je skutečnost, že dojede do svého cíle 
bezpečně a včas. To je podíl naší práce a 
našich technologií. Třeba se to na první 
pohled nezdá, ale například moderní 
přejezd je velmi sofistikovaný systém, 
který má přesně definované funkcionali-
ty a diagnostikuje všechny své funkce, je 
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schopen identifikovat eventuelní mimo-
řádnost nebo třeba poruchu. Je schopen 
vyhodnocovat svou činnost a nejenom 
to. Může i vlastní poruchový stav řešit. 
Nové systémy vlastně pracují bez zásahu 
lidského činitele. Jsou schopny řídit vlaky 
na železnici nebo vlaky metra bez nebo 
pouze s velmi omezenou spoluprací stroj-
vedoucího. Ta bezpečnost je opravdu vel-
mi, velmi vysoká. Každý takovýto systém 
je vybaven záznamovým a registračním 
zařízením – jakousi černou skříňkou jako 
v letadlech. 

Pozitivní výsledky máme i v zahra-
ničí. Naše systémy dodáváme v nemalé 
míře na Slovensko, do Bulharska, Srbska, 
Černé hory, Běloruska ale také do Indie 
nebo Malajsie. V zahraničí to máme však 
velmi složité, i když to neberte jako nějaké 
stěžování. V zahraničí jdeme v převážné 
míře do státních zakázek, ale jsme na 
evropské poměry malá i když česká firma. 
To lobby na nejvyšší úrovni je velmi silné. 
Zejména ze strany německých firem i 
německých politiků. Vzpomínám si na 
situaci kolem jedné zakázky v Asii, kdy 
těsně před podpisem smlouvy s námi byly 
věci změněny pro německou firmu údajně 
na nátlak německého kancléře. Říká se, že 
EU prosazuje vzájemnost, interoperabil-
nost systémů, ale promiňte mi to, myslím, 
že mnohdy jednosměrně. 

	To jí ale nemůžeme zakázat.
Nejsem odborník na evropské 

záležitosti, ale mám radost, když nás pod-
poří naši politici v zahraničí. Například 
předseda senátu pan Sobotka navštívil 
nedávno sídlo naší bulharské pobočky. 
Bylo to významné a pomohlo nám to. 
Chtěl bych mu znovu poděkovat.

Když například francouzská firma 
Alstom měla potíže, tak francouzská 
vláda uklidnila Brusel a Alstom dostal 
velkou finanční injekci. Nevím, jak by to 
dopadlo, kdyby něco podobného chtěla 
udělat vláda naše. Jsou mi blízké názory 
pana presidenta v určité opatrnosti právě 
v oblasti evropských vztahů.

	Říká se, že z technických důvodů 
nemohou zahraniční lokomotivy 
jezdit na naše tratě, jaký je Váš 
názor?
Přechodnost lokomotiv mezi státy 

EU je trošku jiná kapitola. Není pravdou, 
že problém je v technické oblasti. Každý 
přece ví, že v současné době je technicky 
řešitelné téměř vše. Je to zejména věc 

evropské legislativy, jejího nastavení a 
sjednocení. A tyto věci nejsou doposud 
sladěny ani mezi bývalými západními 
státy. Argument, že německé lokomotivy 
musejí objíždět ČR, protože nemáme 
jejich techniku, je nesmysl. Je to jen réto-
rika lidí, kteří chtějí, aby to tak vyznělo. 
Některé státy EU k tomu přistupují mírně 
řečeno vlažně, neboť si národní dopravci 
drží svoje ekonomické výhody. Je proto 
nutné svázat normy a předpisy, aby každý 
věděl, dokdy se musejí sladit s evropskou 
legislativou a musí to platit pro každého. 
Naše lokomotivy budou moci jezdit třeba 
do Bruselu a belgické třeba do Prahy. 

	Spoustu věcí pro tyto jízdy musíme 
upravit i my? 
Na tom se intenzivně pracuje. 

Například při zavedení Pendolina je 
nutné oddělit technické a ekonomicko-
politické problémy. Němci nechtějí, aby 
jezdilo do Německa. Není to otázkou 
techniky, do Rakouska jezdí bez problé-
mů. Je to tím, že německá strana nechce 
tyto rychlovlaky, neboť by konkurovaly 
jejímu dopravci. Vymýšlí si proto tech-
nické překážky a některá média na tyto 
argumenty přistupují. Technici si vždy 
porozumí a řešení se najde rychle. 

	Říkáte, jakou máte dobrou a 
konkurenceschopnou techniku, a 
přitom každou chvíli je v televizi 
nehoda na přejezdech. Co s tím 
hodláte dělat?
Především bych si přál, aby byly věci 

podávány pravdivě a ne v honbě za sen-
zací. Jinak zní v televizi zpráva „Opilec 
vlezl před Pendolino a nechal se přejet“ 
než „Pendolino opět zabilo člověka.“ Proti 
neukázněným lidem nepomůže ani ta 
nejdokonalejší technika. Podívejte se 
statistiky. Plných 100 % všech nehod na 
přejezdech mají na svědomí neukáznění 
řidiči. Kdybyste viděli, co jsou někteří naši 
lidé schopni udělat proto, aby je zabil vlak 
– to mnohdy nelze vůbec pochopit. Jako 
by ty 2 minuty čekání stály za život. 

	Co byste si přál, aby pro Váš rezort 
udělali politici?
Přál bych si, aby politici víc posilo-

vali české vědění. Je nutné podporovat 
české know-how a vzdělání. Jsem rád, 
že řada projektů v tomto směru byla již 
odstartována. Montovny jsou sice vhodné 
pro rychlé snížení nezaměstnanosti, ale 
mohou to být jen krátkodobé investice. 

Když podpora státu skončí, cizinci mohou 
odvézt z montované haly techniku a 
převézt ji dál na východ, kde to bude 
momentálně výhodnější. Je třeba si vážit 
firem, které u nás mají vývojovou, tech-
nologickou a třeba projekční základnu. 

	Podnikatelé si většinou stěžují na 
zákoník práce a odbory. Vám neva-
dí?
 Zákoník práce nekomentuji. Museli 

jsme ho přijmout a zvládli jsme to. Není 
to prioritní problém naší firmy. Míra 
nezaměstnanosti je u nás na relativně 
nízké úrovni. Je třeba najít vyvážený 
vztah mezi sociálními aspekty a třeba 
mírou nezaměstnanosti. Na spolupráci 
s odbory si nestěžuji. Naopak některé 
problémy ve firmě jsme řešili společně. 
Nevnímají pouze mzdovou stránku, ale 
společně připravujeme některé sociálně 
motivační programy. Nemá smysl jít proti 
sobě ale je třeba pochopit jeden druhého. 
Máme kolektivní smlouvu a podle té 
pracujeme. 

	Děláte fajnové věci, Vaši lidé jsou 
asi dobře placeni…?
Průměrná mzda v naší firmě je 

na úrovni průměrné pražské. Máme 
významně diferencované platy a snaží-
me se vyzdvihovat zejména špičkové 
odborníky a pracovníky loajální k firmě. 
Nestačí však motivovat pouze finančně 
ale i dalšími faktory – třeba prací na 
zajímavých projektech, významných 
vývojových úkolech. Takovíto lidé 
nekývnou automaticky, když je někdo 
přeplácí. Personální práci věnujeme 
velkou pozornost. V naší branži je velký 
nedostatek odborníků a střední a vysoké 
školy jich vzdělávají velmi málo. Museli 
jsme se dívat i do zahraničí a otevřeli jsme 
vývojová centra a projekční pracoviště na 
Slovensku a Bulharsku. Velkou pozornost 
věnujeme vlastnímu vzdělávání lidí, 
máme připraveno několik projektů a je 
to nekonečný proces. 

	Kdo jsou vlastně Vaši zákazníci? 
Velmi významné jsou naše dodávky 

pro stavebnictví, technologické a bez-
pečnostní zařízení tunelů, systémy pro 
silniční telematiku, systémy pro řízení 
městské hromadné dopravy, sdělovací a 
komunikační technika, informační tech-
nologie a další. Důležití zákazníci jsou 
dopravní podniky, magistráty a městské 
či místní úřady měst a obcí. Naše systémy 
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jsou v převážné míře infrastrukturní, i 
když dodáváme i části zařízení pro hnací 
vozidla. Našim zákazníkem pro českou 
železniční infrastrukturu je Správa 
železniční dopravní cesty a pro mobilní 
systémy České dráhy i další dopravci. 

	I když vedete firmu úspěšně, určitě 
jste měl nějaký okamžik, na nějž 
nerad vzpomínáte…
Složitá situace je v současné době 

kolem mýtného systému. Kdybych měl 
možnost vrátit se zpět, tak bych asi volil – 
určitě bych volil jinou formu naší účasti a 
jiný výběr našich partnerů. V první etapě 
jsme stavěli infrastrukturní části – brány 
a vše kolem nich. Vše jsme postavili ve 
spolupráci s našimi partnery v rekord-
ním čase – šest měsíců. V sousedním 
Rakousku to trvalo několikanásobně delší 
dobu. Bylo to však vykoupeno problémy, 
které v průběhu takto rychle realizované 
stavby nastaly. Nešlo urychlit veřej-
noprávní projednávání a náš partner, 
firma Eltodo, čelí značným problémům 
s realizačními termíny zejména nízko-
napěťových přípojek. Z těchto důvodů 
bylo třeba umístit k bránám náhradní 
napájecí zdroje – dieselagregáty. Přesto 
začala první etapa mýta fungovat k 1.1.07 
a do dnešního dne se vybrala nemalá 
částka. Nyní se hovoří o penalizacích a 
náhradách nějakých škod. Věřím, že si 
to uvědomí rozhodující lidé a pochopí, 
že více jsme už udělat nemohli. 

Naopak jsem měl dobrý pocit, když 
na našich kolejích začalo jezdit Pendolino 
a naše firma na tomto vlaku realizovala 
řadu věcí.

	Říkáte, že Pendolino byl úspěch, 
ale já si vzpomínám, že mělo mno-
ho chyb. Čím to bylo? Lajdačinou 
Italů?

Souhrou mnoha okolností. Každý tak 
velký systém se musí odladit. I obyčejná 
lokomotiva se odlaďuje řadu měsíců. 
Pendolinu nepřála řada faktorů. Třeba 
normy, které nesplňoval. Výrobci nedo-
drželi limity rušení. Vlaky s asynchron-
ními motory (pro střídavou trakci, pozn. 
red.) mají obecně vyšší rušící proudy. 
Málokdo ví, že Pendolino bylo i pro Italy 
unikátem – třeba jen 3 napájecí soustavy 
a řada dalších výjimečností. Byl to pro-
blém výrobce, nikoli české strany jak se 
někdy psalo. Pokládám to však za úspěch 
naší firmy i můj osobní, ale zejména za 
úspěch Českých drah a jsem rád, že se 
právě Pendolino stalo vlajkovou lodí naší 
železnice. 

	Celý život jste věnoval železnici. 
Jaké budou podle vás železnice za 
dvacet let?
Sice někdo pořád píše, zda železnice 

ano či ne, ale já tvrdím, že se bude muset 
dělat něco s přepravou nákladů na silni-
cích. I když naši malou zemi protneme 
křížem krážem dálnicemi, problém to 
nevyřeší. Krátkodobě sice pomohou 
nejvíce postiženým obcím obchvaty na 
vyvedení kamionů z nich. Musí se ale 
něco udělat systémově. V současné době 
je v určité míře ekonomicky výhodnější 
doprava nákladů kamiony. To je chyba. 
Splavnili jsme toky řek a jsou velmi málo 
využívané. Přitom přeprava ještě připo-
jením Balkánu či Turecka do EU vzroste. 
Musíme proto daleko více využívat želez-
niční a vodní dopravu, ať se nám to líbí či 
nikoli, motivační a usměrňující parame-
try musejí začít fungovat. Ve Švýcarsku 
a Rakousku na to hledí jinýma očima. 
Velký význam kladou na nákladní pře-
pravu po železnici. Vysokým kritériem je 
také ekologický pohled na tuto věc. 

Dalším významným faktorem je pře-
prava lidí po železnici. Zapojení železnice 
do městských a krajských integrovaných 
doprav. I v tom se poměrně pokročilo. Na 
koridorech již dnes jezdí vlaky rychlostí 
160 km za hodinu a rychlost ze zvýší až 
na 200 km/hod. Dojde ke konkurenci 
leteckým společnostem na kratších tra-
sách a to je rozhodně pozitivní. Bude 
méně neekonomických a neekologických 
krátkých letů zatěžujících letiště a jejich 
okolí. Nejsem ekolog, ale jako člověk 
vidím výhody železnice. Je to také otáz-
kou nákupu nových rychlých souprav 
pro osobní přepravu a nových vozů pro 
dopravu nákladní. Pokud se bude dále 

zvyšovat nákladní doprava po silnici, 
ozvou se jistě také dotčené obce a problém 
se může dostat do jiné roviny. Za deset let 
by zde mohly být speciální vysokorych-
lostní tratě, posílena železniční a lodní 
přeprava nákladů a kamionová doprava 
umravněna jen na kratší trasy.

	Bude železnice při takových rych-
lostech bezpečná?
Podívejte se. Železnice je obecně 

velmi bezpečný druh dopravy. A tlak na 
vyšší bezpečnost bude stále a stále větší a 
bude dále narůstat se zvyšujícími se rych-
lostmi a frekvencí vlaků. Bohužel se nedá 
100% vyloučit, že někdy k nějaké nehodě 
nedojde, a to zejména tam, kde ještě 
v určité míře rozhoduje či spolurozhoduje 
lidský faktor. Podívejme se na železniční 
nehody v sousedním Německu. Pokud se 
týká našich bezpečnostních prvků – tak 
si nepamatuji, že by zapříčinily někdy 
nějakou nehodu.

Někde jsem četl, že nejbezpečněj-
ším dopravním prostředkem je výtah 
(úsměv). 

	Nedávno jsem se dočetla v tisku, 
že hrajete v kapele, takže si zřejmě 
najdete i chvilku na své záliby…?
Zklamu vás ale tím, že nehraji klasické 

manažerské sporty. Umím sice hrát golf a 
trochu tenis, ale raději mám lyže a kolo. 
Jezdím s partou na vodu, mám rád turis-
tiku, táboření a jak jste již uvedla, hudbu. 
Máme malou amatérskou kapelu a hraje-
me všechno od „vypalovaček“ až po folk. 
I když to bude znít možná hloupě, mým 
velkým koníčkem je moje práce. Mám rád 
železnici a celý život jsem se snažil dávat 
kolejím nejmodernější techniku. Mrzí 
mě, když někdo říká, jak je naše železnice 
zastaralá. Opak je pravdou. Významně 
se blíží železnicím západně od našich 
hranic a doháníme je velmi rychle. A je 
to opět o úhlu pohledu. Cestující opět 
vidí vlaky, vozy, jejich vybavení, čistotu 
i když i v této rovině se udělalo nemálo. 
Nevidí technickou úroveň řízení dopravy 
a jejího zabezpečení. 

	Jaký je Váš největší pracovní sen?
Chtěl bych vyhrát tendr na moderni-

zaci zabezpečovacích traťových systémů, 
který vypsala egyptská vláda po vážných 
nehodách ve své zemi.

Vážený pane generální řediteli, 
děkuji za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř


