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Vážení přátelé, pedagogové, 

 

 

Dovoluji si Vás tímto pozdravit a poděkovat Vám v souvislosti se skutečností, že Vaše 

škola vychovává nadále odborníky pro dopravní a spediční firmy, kteří se poté uplatňují 

v praxi. 

Naše dopravní a spediční společnost Express Interfracht Czech s.r.o. jako součást 

holdingu Rail Cargo Austria rozvíjí již řadu let také činnost na území České republiky a je 

odpovědná především za rozvoj železniční nákladní dopravy a přepravy se zvláštním 

důrazem na spolupráci ve směru do a z Rakouska. K této činnosti využíváme vlastní zkušené 

pracovníky na nejrůznějších úrovních. 

Jsme velmi rádi, že náš kvalifikovaný kolektiv doplňují i absolventi Vaší průmyslové 

školy. V současnosti dva nedávní absolventi pracují na pozici manažer železniční dopravy a 

jejich povinností je celé spektrum spedičních a dopravních činností včetně starosti o 

zákazníky a samostatného navrhování optimálních procesů v železniční dopravě. Rozsáhlé 

jsou i činnosti ekonomické, sledování nákladů a rovněž poradenská činnost v železniční 

dopravě. 

S potěšením mohu konstatovat, že Vaši absolventi byli ze školy odpovídajícím 

způsobem připraveni jak po stránce odborné, tak i po stránce dalšího teoretického zázemí, 

bez něhož by jejich činnost nemohla být úspěšná. Nezbytným předpokladem byla i jazyková 

příprava, neboť mezinárodní vztahy i obchod by bez toho nemohli realizovat, znalost 

angličtiny je nezbytná, znalost dalšího jazyka – němčiny či ruštiny pro naši geografickou 

polohu je také výhodou. Výhodou rovněž bylo, že již v průběhu studia tito absolventi navázali 

iniciativně styk se spediční firmou a tak jejich uplatnění bylo snazší. 

Přirozeně teprve praktickou činností si doplnili některé chybějící poznatky a 

především zkušenosti z jednání, které škola vždy zajistit nemůže. Předpokladem je ochota se 

učit a seriózní vystupování. Toto naštěstí Vaši absolventi mají, takže doufáme v jejich další 

odborný i profesní růst. 



Přeji tedy Vaší škole hodně podobných úspěšných absolventů a Vám hodně 

pedagogických i odborných úspěchů 
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