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Čekání na vlak
nemusí být nuda

Jak jsme letos
oslavovali 25. září

Co přinesl
InnoTrans 2010

Nádraží nabízí cestujícím
nejen čekárnu, ale i obchody
a restaurace.
STRANA 3

Přinášíme trojici reportáží
z regionů, kde si připomněli
Den železnice.
STRANA 2

Fakta a dojmy z berlínského
veletrhu železniční techniky
a veřejné dopravy. STRANA 5

krátce

sloupek

Tom Cruise natáčí
na nádražích

Zaslouží si, aby
se o nich vědělo
U příležitosti Dne
železnice jsme ocenili
třicet pracovníků
za jejich příkladné činy.

T

radice se mají udržovat.
A to zejména ty, na které
můžeme být právem hrdi.
České dráhy pořádají  každým rokem nespočet akcí,
které se vážou ke Dni železnice. Patří k nim i slavnostní ocenění zaměstnanců

D

o Prahy zavítal americký herec Tom Cruise, aby se zde vší silou vrhl
do natáčení čtvrtého pokračování thrilleru Mission:
Impossible. Filmový štáb
si pro exteriéry vybral kromě Vyšehradu nebo historické bubenečské čistírny
odpadních vod třeba i pražské hlavní nádraží a stanici
Praha-Vršovice. Štáb počítá, že v Česku utratí přes 170
milionů korun.

PAVEL ŠVAGR
Náměstek
generálního
ředitele ČD pro
pers. záležitosti

Cena ACRI
míří do Velimi

V

ýzkumný Ústav Železniční, dceřiná společnost
Českých drah, získal jednu
z cen ACRI, které se udělovaly na veletrhu InnoTrans
v Berlíně. Ocenění bylo v kategorii Infrastruktura uděleno za modernizaci trakční
napájecí stanice Zkušebního centra Velim. Realizace
projektu proběhla v loňském
roce, přičemž 40 procent nákladů hradila Evropská unie.
Ceny ACRI předával spolu s Tomášem Ignačákem,
předsedou předsednictva
ACRI, také náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek.
Seznam všech oceněných
přineseme v příštím čísle.

Přepravní průzkum
na území Prahy

V

e dnech 5. až 17. října
probíhá ve vybraných
vlacích Českých drah zařazených do systému Pražské integrované dopravy přepravní
průzkum. Ten provádí organizace ROPID, jejíž tazatelé ve spolupráci s obsluhou
vlaků zjišťují druhy používaných jízdenek. Výsledky průzkumu, který probíhá
i v některých železničních
stanicích a zastávkách v oblasti Prahy, pomohou dalšímu rozvoji systému Pražské
integrované dopravy.

Výluka na trati
Plzeň – Cheb

P

okračující rozsáhlé rekonstrukční práce železniční tratě v úseku Svojšín
– Pavlovice jsou důvodem
další výluky na trati z Plzně
do Chebu. Stavba bude pokračovat až do konce dubna
příštího roku a výluky jsou
připravené v etapách. Aktuální etapa stavby začala
30. září v 21 hodin, výlukový jízdní řád pro úsek Planá
u Mariánských Lázní – Mariánské Lázně bude platit
do 11. prosince 2010. Rychlíky jsou nahrazeny autobusovou dopravou v úseku
Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, dva rychlíkové
spoje v úseku Stříbro – Mariánské Lázně. (mn, tis, hop)

AKTIVNÍ PŘÍSTUP. Pokud si cestující neví rady, měl by se dočkat pomoci od zaměstnanců Českých drah.

FOTO michal málek

Jak vyhovět zákazníkovi
Zákazníci se s námi
musí cítit dobře
za každých okolností.
Na tomto předpokladu
stojí projekt, který si
klade za cíl udržení
či zvýšení počtu
cestujících a růst tržeb.

K

dyž přijede k nástupišti
vlak tvořený novými vagony, udělá to určitě dojem.
Pokud ale cestující najde uvnitř
nepořádek a odsekávající vlakovou četu, první úžas rychle zmizí
a dostaví se skepse a podráždění.
A to nemluvíme o situaci, kdy
vlak přijel se zpožděním a ještě
třeba k nástupišti, kde panuje velký nepořádek. Prostě spokojenost
zákazníka není otázkou jednoho
faktoru, ale souhrou několika
věcí, kde přístup zaměstnanců
Českých drah hraje důležitou roli.
Projekt s názvem Zvýšení úrovně služeb a spokojenosti zákazníků je jedním z nejrozsáhlejších
a nejprovázanějších projektů
transformačního programu Čes-

kých drah Vize 2012. Jak vyplývá
z názvu projektu, cílem je udržení nebo zvýšení počtu cestujících
ve vlacích ČD, zvýšení tržeb a snížení objemu finančního plnění,
které České dráhy platí ve formě
penále objednatelům dopravy při
nedodržení nastavených standardů kvality.

Kdo se stará o projekt

Přestože sponzorem projektu je
náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek, na realizaci tohoto
projektu úzce spolupracují i pracovníci ostatních úseků Českých
drah. I z tohoto důvodu je za koordinaci projektu zodpovědná
ředitelka Projektové kanceláře
Martina Mannová.
Realizace projektu je naplánována do konce roku 2012. Většina aktivit, které by se měly
úspěšně etablovat do prostředí
Českých drah, však bude pokračovat i po tomto termínu. Pro
představu:  v současné době tvoří projekt více než 110 samostatných aktivit a u zhruba poloviny
z nich musí být výstup měřitelný a viditelný.

O projektu

1

NÁZEV
Zvýšení úrovně služeb
a spokojenosti zákazníků.

2

CÍLE
Projekt má za cíl zvýšit,
resp. udržet počet cestujících
ve vlacích, zvýšit tržby a snížit penále při nedodržení standardů kvality.

3

REALIZAČNÍ TÝMY
Šest týmů má na starosti následující činnosti: pravidelná měření spokojenosti,
zlepšení vnitřního vybavení
vlaků, zlepšení čistoty vlaků
a nádraží, zvýšení počtu vlaků jedoucích včas, zavedení
standardů kvality, informování zaměstnanců a cestujících
o mimořádnostech.

4

VEDENÍ
Za koordinaci činností je
zodpovědná ředitelka Projektové kanceláře Martina Mannová. Vedoucími týmů jsou
Andrea Hofmanová (O28), Jarmila Němečková, Robert Černý, Lukáš Zástěra (O16).

Realizace projektu je zajišťována v šesti týmech. Pravidelná
měření spokojenosti zákazníků
má na starosti Andrea Hofmanová z Odboru produktů a obchodu.
Druhý tým, vedený Jarmilou Němečkovou z Odboru provozu osobní dopravy, se zabývá zlepšením
vnitřního vybavení vlaků. Členové třetího týmu, který řídí Robert Černý, mají v kompetenci
zlepšení čistoty vlaků a nádraží.
Následující tři týmy se zabývají zvýšením počtu vlaků jedoucích včas, zavedením standardů
kvality a informovaností zaměstnanců a cestujících při mimořádnostech. Čtvrtý a šestý tým vede
Lukáš Zástěra, pátý již zmíněná Jarmila Němečková – všichni
tři (včetně Roberta Černého) opět
z Odboru provozu osobní dopravy.

První výsledky

Projekt má za sebou zhruba šest
měsíců, a proto je vhodné položit
si otázku, co pozitivního realizace projektu přinesla. Nejviditelnějšími výsledky jsou prováděné
humanizace a rekonstrukce vozidlového parku ČD.
Pokračování na str. 2

Svět na kolejích před i za kamerou
Postřehy ze zákulisí
natáčení reportáží
Václava Žmolíka
o železnici nabízí
putovní výstava snímků
Pavla Křepinského.

jsem čas koukat, odkud mi svítí
sluníčko. Přiznávám, že se od kameramana i tak občas ozývalo,
ať vypadnu ze záběru. Ale to už
k této práci patří, protože jsme
oba chtěli zachytit něco, co se nikdy neopakuje,“ vzpomíná autor.

Seriál se z televize
přesunul na internet

V

ýstavu fotografií, která
svoje turné zahájila v Ostravě-Svinově a v Olomouci, můžeme nyní vidět až do 12.
října na pražském Masarykově
nádraží. Příležitost zhlédnout
snímky ze zákulisí natáčení seriálu České televize Svět na kolejích
budou mít od 13. do 23. října v Brně
hl. n. a od 24. října do 4. listopadu
v Plzni hl. n.

Výběr z tisíců snímků

Jak nám prozradil autor a režisér
Světa na kolejích Václav Žmolík,
pražský fotograf Pavel Křepinský,
velký železniční fanda, už přes
tři roky vyjíždí s natáčecím štábem do terénu. Za tu dobu vzniklo tisíce snímků. Od nápadu, že

veřejnost by mohl zaujmout i pohled do zákulisí natáčení pořadu,
který všichni fanoušci železnice
mají rádi, už zbýval jenom krůček. „Nejsložitější bylo probrat
se více než čtyřmi tisíci snímky
a vybrat asi stovku. Pak jsme se
rozhodli asi pro čtyři desítky,“

vzpomíná autor Pavel Křepinský,
který se k fotografování propracoval jako samouk pomocí odborné literatury, výstav a seminářů.
„Jde o akční reportážní fotografii. Musel jsem dávat pozor
na kameru, nevlézt do záběru
nebo dokonce pod vlak, neměl

Příznivci železnice ale v současné době svůj Svět na kolejích
na obrazovkách televizorů neuvidí. Nicméně nezanikl. „S reportážemi ze Světa na kolejích
nyní pracujeme pro internetovou
televizi Českých drah na www.
cd.cz/tv. S programovým oddělením České televize nicméně jednáme o návratu i na klasickou
televizní obrazovku,“ říká Václav Žmolík, který napsal doprovodné komentáře ke čtyřicítce
snímků putovní výstavy. Natáčecí štáb nezahálel ani na oslavách
Národního dne železnice v Olomouci. Novou reportáž brzy uvidíte na internetu.
Ivan Skulina

Českých drah, kteří se svým
rychlým rozhodnutím
a jednáním zasloužili o záchranu lidského života či
zdraví, případně  předešli
možným materiálním škodám na železnici.   
A tak i letos 30. září proběhlo setkání vedení společnosti s těmito našimi
kolegy. Třicet zaměstnanců
a třicet různých životních
příběhů, které  si prostě zaslouží, aby se o nich vědělo a hovořilo. Jsem hrdý
na tyto oceněné, protože  
oni svým občanským přístupem prostě dokázali,
že  v dnešní rozpolcené společnosti není všechno tak
špatné.
Současně patří poděkování a slova uznání dalším
pracovníkům naší společnosti, kteří sice nebyli oceněni, ale  přesto by si
ocenění za záslužné činy
také zasloužili. Setkání se
opět konalo v historických
prostorách Vládního salonku železniční stanice Praha
hlavní nádraží a tyto prostory jeho důstojnost jenom
podtrhly.

anketa
Jak mohou ČD zvýšit
vaši spokojenost?
IVANA FELCMANOVÁ

Děčín,
studentka
Přivítala bych
více tarifních výhod pro
studenty. Nejen pro cesty do školy, ale i na různé kulturní a společenské
akce, festivaly, které často
navštěvuji.

KAROLÍNA KREJČOVÁ

Ústí nad Labem,
studentka
Cestování vlakem mám ráda.
Co bych ocenila,
to je určitě čistota, a to jak
v interiéru, tak zvenčí. Problém je to zejména v zimním období, kdy padá hodně
sněhu.

HANA NEVÍMOVÁ

Ústí nad Labem,
důchodkyně
Pokud se ptáte, co bych doporučila zlepšit,
tak určitě čistotu na sociálních zařízeních ve vlacích.
Na mnoha revitalizovaných
nádražích se záchody změnily k nepoznání, ty ve vagonech za nimi ještě trochu
pokulhávají...

(rub)
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Aktuality

nabízíme
Výlety nejen
do Bavorska
Pro naše cestující jsme
zajistili navazující
autobusy do Bavorska.
Výhodná je rovněž Sport
Karta pro cyklisty.

A

ž do neděle 31. října
mohou cestující využít nabídku Českých drah
a z Nového Údolí, kam přijedou vlakem, pokračovat
autobusem až do bavorské-

Radka
Pistoriusová
Regionální
tisková mluvčí
Českých drah
ho Waldkirchenu. Každý
víkend budou jezdit mezi
státní hranicí v Novém
Údolí a bavorským Waldkirchenem čtyři autobusové spoje denně v každém
směru. Autobusové linky
jsou navázané na spoje Českých drah. Ze stanice Nové
Údolí je to k autobusové zastávce směr Waldkirchen
necelé tři minuty. Pro cesty
lze využít jízdenku SONE+
za 150 korun, na kterou můžou cestovat dva dospělí a až
tři děti do 15 let v osobních
a spěšných vlacích, za 250
korun je k dispozici varianta platná i v Německu.
České dráhy také nabízejí možnost výhodně cestovat
Šumavou vlakem a na kole
a přitom poznat příhraniční území tří států: Rakouska, České republiky a nově
i německého Pasova. Umožňuje to jízdenka Sport Karta
Vltava – Dunaj. Sport Karta umožňuje během čtyř dní
cestovat po vybraných jihočeských a hornorakouských
tratích a letos i do německé stanice Passau Hbf přes
Neumarkt-Kallham včetně
kola za cenu od 585 korun.
Jízdenka platí na vybraných tratích ve 2. třídě osobních a spěšných vlaků ČD,
ve dvou vybraných rychlíkových spojích a ve vlacích
kategorie EURegio, RegionalExpres a Regionalzug
spojů ÖBB.

analýza
Mediální obraz ČD
v týdnu 25. 9.–1. 10.

■ 11 % pozitivní
■ 11 % negativní
■ 6 % ambivalentní
■ 72 % neutrální

P

ozitivní ohlas přinesl Den železnice, který se
uskutečnil v sobotu 25. září
na mnoha místech po celé
republice. Hlavní oslavy se
odehrály v Olomouci, kde
na návštěvníky čekaly historické i moderní vozy ČD, parní jízdy a bohatý doprovodný
program nejen pro děti.
Rada Jihomoravského
kraje ve sledovaném týdnu schválila vypsání tendru
na nového železničního dopravce. Vítěz výběrového řízení by mohl vyjet na tratě
v roce 2016. Vláda schválila
novelu zákona, která zpřísňuje nároky na strojvedoucí
a obsahuje změny ve schvalování nových kolejových
vozidel. Železniční dopravci tak budou muset vydávat
svým strojvedoucím nové
osvědčení, kde bude přesně uvedeno, na jakých traťových úsecích a typech
lokomotiv mohou jezdit.
Mediální zájem vyvolaly
i některé železniční nehody, zejména srážka kamionu u Valšova na Bruntálsku,
kterou zavinil řidič a při níž
bylo zraněno pět lidí.

39/2010

Oslavy na tři způsoby

pomohli s hlasováním o vyhlášení nejhezčího obrázku v několika věkových kategoriích,“ říká
Lenka Horáková, ředitelka KCOD
Jihlava.
Návštěvníci mohli vidět zevnitř dopravní kanceláře jak
v Jihlavě, tak v Havlíčkově Brodě. Neobvykle velký zájem byl
o prohlídku ústředního stavědla
v Havlíčkově Brodě, tzv. věže, odkud se řídí provoz v celém železničním uzlu. „Vodili jsme na věž
v pravidelných intervalech jen
menší skupinky, aby hlavní výpravčí nebyl rušen davy lidí,“ říká
náměstek přednosty PO Havlíčkův Brod Josef Kaplan.

Tradiční Den železnice
jsme neslavili jen
v Olomouci a v Praze.
Naši reportéři
a spolupracovníci
se vypravili například
na Karlovarsko,
Vysočinu
a do Trutnova.

V

Karlovarském kraji se konal Den železnice o týden
dříve. V sobotu 18. září si
tu totiž připomínali 110. výročí
tratě Tršnice – Luby u Chebu, takzvané Halštrovské dráhy. Největší atrakcí se stal historický vlak
o pěti vozech vedený parní lokomotivou Všudybylkou 354.195
z Depa historických vozidel ČD
v Lužné u Rakovníka.

Přijel císař i konzul

Zahájení oslav proběhlo ve stanici Cheb. Historický vláček i se
vzácnými hosty potom odjel
do Lubů u Chebu. Mezi vzácnými pasažéry nechyběli ani příznivci železnice v kostýmech
císaře Františka Josefa I. a jeho
manželky Alžběty zvané Sissi
s doprovodem. Slavnostní jízdy
historického vlaku se neplánovaně zúčastnil i ruský konzul v Karlových Varech Alexandr Budajev,

Modelářský rej

LUBY U CHEBU. Historickou drezínu na ruční pohon přivezl její

majitel Václav Zahrádka (v uniformě).

Foto robert koutný

parní vlaky
vyjely, dopravní
kanceláře
otevřely dveře.
který si se zájmem prohlédl i stanoviště parní lokomotivy.
Bohatý doprovodný program
připravily místní samosprávy v čele se starosty měst a obcí
ve Skalné, Novém Kostele a Lubech u Chebu, kde nechyběl
například hudební doprovod,
výstava historických traktorů,
mažoretky, ale také historický
autobus Škoda 706 RTO. Akci zorganizovalo KCOD Karlovy Vary
a železniční spolek Klub M 131.1
ve spolupráci s ostatními složkami ČD, společností ČD Cargo,
občanským sdružením Plzeňská
dráha – výtopna Cheb.

Dětské kresby a davy
u ústředního stavědla

Na Vysočině byl program oslav
(tentokrát 25. září) rozdělen
mezi Jihlavu a Havlíčkův Brod.
Patrně největší atrakcí se stala
v obou městech projížďka drážní
drezínou a historickým motorovým vozíkem. Letošní ročník se
stal společným dílem KCOD Jihlava, brněnského DKV, Provozních obvodů Jihlava a Havlíčkův
Brod a v neposlední řadě jihlavské SDC.
Výstava z historie osobní železniční dopravy, kde nechyběly dobové snímky, kompostéry či
věstníky dopravy z let mezi svě-

pro vás

TRUTNOV. Funkční expozice firmy Merkur Toys z Police nad MetuFoto martin navrátil
jí lákala velké i malé návštěvníky. 

V depu Trutnov vystavili železniční modely v hale mezi
skutečnými lokomotivami. S netradičním návrhem udělat den
otevřených dveří na Den železnice s modely ve správkárně přišel přednosta PJ Milan Novák.
Po dohodě s Klubem železničních
modelářů Trutnov, který letos
slaví rovných 40 let od vzniku, se
do čisté a moderní haly správkárny nastěhovaly vitríny s modely,
výukové kolejiště TT, ukázky práce modelářů, stánek s upomínkovými předměty ČD, ale třeba
i expozice Merkur Toys Police nad
Metují s obří rozhlednou a modelovou železnicí velikosti 0 vyrobenými z oblíbených klukovských
stavebnic. Pro děti byla vyčleněna jedna místnost, kde si každý z malých návštěvníků mohl
pastelkami vybarvit obrázek lokomotivy nebo vagonku a za odměnu dostal nafukovací balonek
a lízátko se symboly ČD.
Velký zájem byl i o tzv. zelené kolejiště TT, u něhož malí budoucí strojvůdci a výpravčí čekali
ve frontě, až se uvolní ovladač
a klávesnice. Vitrína ukrývala
modely členů KŽM ve velikosti
TT. Zajímavostí bylo, že se jednalo o modely vozidel jezdících
výhradně v depu Trutnov.

návštěvníci mohli
porovnávat
modely a reálné
lokomotivy.

JIHLAVA. Motorový vozík přispěl k dobré náladě.  Foto martin harák
tovými válkami, byla umístěna
v prostorách Provozní jednotky
Havlíčkův Brod DKV Brno. Před
budovou s exponáty jezdily dva
vlaky zahradní železnice Otakara Prokeše. Správa dopravní
cesty Jihlava prezentovala nejen
nejmodernější strojní zařízení,
ale především historickou motorovou kolejovou drezínu Tatra
z roku 1947, která vozila účastníky oslav po nádraží v Havlíčkově
Brodě, v Jihlavě pak byl na vyjížď-

ky vyčleněn motorový vozík řady
VM T 14/52, který v roce 1960 vyrobil podnik TAZ v Trnavě.
KCOD Jihlava mimo to připravilo výstavu dětských obrázků,
pocházejících od dětí z mateřských a základních škol z Jihlavy
a Havlíčkova Brodu. „Děti jsme
vyzvali, aby namalovaly obrázky
s železniční tematikou. Obrázky
zůstaly na obou nádražích vyvěšené jeden týden a návštěvníky oslav jsme požádali, aby nám

Děti i dospělí si prohlédli i vystavená skutečná vozidla: sněhový pluh KSP, motorový vůz 810,
lokomotivy 754 a 742 nebo nejnovější soupravu nazývanou místně
Trilobit – vlak tvořený motorovým vozem 854, řídicím 80-29
(954) a nově i modernizovaným
vloženým vozem 054. Mašinka
Adéla vozila na stanovišti děti
do šturcu a zpět. „Nejvíc se mi
tady líbila lokomotiva Brejlovec,
která má motor jak z ponorky,“
řekl mi Harald Vahl z Německa,
který u nás pracuje. Přikyvovala
mu i holandská rodina HoffmanMeyer bydlící v Hamburku.
VLADIMÍR OMELKA,
MARTIN HARÁK,
MARTIN NAVRÁTIL

Jak vyhovět zákazníkovi
Pokračování ze str. 1
Mezi další úspěchy projektu
patří výrazné zkvalitnění hygienické údržby vlakových spojů,
především v dálkové dopravě,
díky novému Katalogu standardů
kvality pro kolejová vozidla osobní dopravy, nebo právě zahájený
pilotní program na kompenzace
cestujícím v případě neplnění vybraných standardů kvality, který
běží od 20. září do 11. prosince letošního roku.

Sledování kvality vozů

Aktivitou, která rozhodně stojí
za zmínku, je již pravidelné sledování kvality vlakových souprav
a závad, zjištěných vlakovým doprovodem při převzetí soupravy
nebo za jízdy vlaku. Významným
výstupem jsou rovněž pravidelné měsíční sestavy kvality osobní dopravy s podrobnou analýzou
důvodů zpoždění, nebo realizovaný projekt Pohoda.
Ten se zaměřuje na zlepšení komunikace se zákazníkem
a odborné dovednosti vlakové-

NEVHODNÉ a DOPORUČENÉ VĚTY

1

Tady jste špatně!
Můj kolega vás doprovodí
na správné místo.

2

Tady je 1. třída a vy máte jízdenku
do 2., tak si přejděte.
Promiňte, ale máte zakoupenou
jízdenku do 2. třídy a zde se
nacházíte ve voze 1. třídy. Máte
zájem si rozdíl jízdného doplatit?

3

Ten pes nemá co dělat na sedačce!
Promiňte, ale sedačky jsou
z hygienických důvodů určeny
jen pro cestující. Pejska je nutné
přepravovat na podlaze.

4

Nemůžu za to, že
lokomotiva měla poruchu.
Za vzniklé zpoždění se
vám jménem Českých drah
omlouvám. Příčinou byla
závada na lokomotivě.

5

To nejde!
S takovým případem jsme se
ještě nesetkali. Podívám se,
co bych mohl pro vás udělat.

Ve volebních
komisích
Členové volebních
komisí z řad našich
zaměstnanců mají
nárok na pracovní
volno i náhradu mzdy.

V

e dnech 15. a 16. října
2010 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí
a v případě Prahy fakticky
také do zastupitelstva kraje.
Ve stejném termínu proběhnou rovněž volby do Senátu Parlamentu ČR, které
pravděpodobně na většině místech budou pokračo-

Jan Čermák
Ředitel Odboru
odměňování
a benefitů
vat druhým kolem ve dnech
22. a 23. října. Průběh a organizace všech těchto voleb probíhá z významné
části prostřednictvím volebních komisí, do kterých
mohou zasednout rovněž
zaměstnanci Českých drah.
Uvolnění a odměňování zaměstnanců ČD jako členů
volebních komisí a volebních kandidátů při výše
zmíněných volbách je řešeno v opatření č. j. 1559/2010O9, které naleznete
na intranetových stránkách
Odboru personálního a Odboru odměňování a benefitů. Režim je shodný s tím,
který platil u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR letos v květnu.
Zaměstnanec ČD se kromě přímé účasti na činnosti volebních komisí ve dnech
konání voleb může účastnit i jiných souvisejících aktivit, spočívajících zejména
v odborném proškolení a logistické přípravě voleb. Zaměstnanci ČD k činnosti
člena volební komise přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
přičemž mu vzniká nárok
na náhradu mzdy ve výši
průměrného výdělku od té
organizační složky Českých
drah, která zaměstnance
uvolnila. Tato uvolňující organizační složka ČD vedle
toho písemně požádá právnickou osobu, z jejíhož podnětu byl zaměstnanec ČD
uvolněn, o úhradu poskytnuté náhrady mzdy. Volební kandidát – zaměstnanec
Českých drah – má právo na poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy.
Pracovní volno je v tomto případě posuzováno jako
jiný úkon v obecném zájmu
a zaměstnavatel ho udělí na základě žádosti kandidáta po prokázání platné
kandidatury.

info

ho personálu. Ve finální přípravě a testování je zasílání
upozorňující SMS zprávy v případě mimořádností pro vlakové
čety nebo ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty
snižování počtu úsekových děličů (místo, kde je nutné stáhnout
sběrač a tím přestat napájet soupravu vlaku), či lepší úprava internetových stránek s omezením
provozu.
Nedílnou součástí těchto
projektů jsou vypracované
standardy definující cílovou kvalitu, kterou chceme dosáhnout a splnit
tak oprávněné požadavky
a očekávání našich zákazníků. Celá řada plánovaných výstupů by měla být
dokončena již na konci roku
2010. Naším přáním je, aby
se s jednotlivými aktivitami projektu postupně setkávali nejen naši zaměstnanci,
ale aby výsledné efekty ocenili
zejména naši cestující.
Aleš Bartheldi

Fotousoutěž
ČD Cargo

V

čísle 38 jsme v rubrice
Partneři psali o fotosoutěži, kterou dlouhodobě pořádá
společnost ČD Cargo. Autor
zprávy ale omylem spletl čísla kol: v současnosti neprobíhá vyhodnocení druhého,
ale již pátého kola, a to s tématem Vlak ČD Cargo/vůz,
vozy/nebo lokomotiva v modrém nástřiku a most, tunel,
skály, les.
Registrovaní fotografové mohou v základních kolech vyhrát paměťovou kartu
s kapacitou 4, 8 nebo 16 GB
SD/SHDC. Ve finálovém kole,
kam postupují jednotliví vítězové ze základních kol, se
pak soutěží o stativ k fotoaparátu, kompaktní fotoaparát a digitální zrcadlovku
Canon EOS 500D. Registrovaní uživatelé, kteří jen hlasují, mohou získat cestovní
voucher v síti ČD v hodnotě 500 korun. Podrobné info
na fotosoutez.cdcargo.cz.

Aktuality
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Při čekání lidé potřebují zázemí
Nádraží není jen budova s čekárnou a prodejnou
jízdenek. Je to také místo, kde cestující tráví
mnoho času, který lze využít i promarnit. A taky
si zde lidé vytvářejí o dráze první a klíčový dojem.

N

aši zákazníci dnes nepožadují pouze čistý a rychlý
vlak. Mají rovněž potřebu
moderně uspořádaného a vyhlížejícího nádraží s odpovídajícím
rozsahem služeb. Než přijede jejich spoj, musí trávit obvykle
několik minut, občas i déle, v prostředí, které pak výrazně formuje jejich celkový pohled na České
dráhy. Problematice zázemí pro
cestující a rekonstrukcí nádražních budov i ekonomických procesů s tím spojených se na letošní
konferenci Dopravní obslužnost
2010 věnoval Jiří Zachař z Regionálního oddělení ekonomiky ČD
Ústí nad Labem.
Co můžeme chápat pod pojmem zázemí cestujícího?
Pod pojmem zázemí cestujícího lze chápat určité místo, které
cestující využívá před nástupem
i po výstupu z dopravního prostředku. Představme si například
čekárny, obchody či restaurace
na nádražích. Samotné zázemí
tvoří určitou přidanou hodnotu
v celém procesu cesty. I když tvoří ve většině případů jen určitý
časový úsek z celého procesu přepravy, i tak je pro chápání kvality

cestování z pohledu konkrétního
cestujícího důležitou složkou.
Můžete popsat modelový příklad jízdy cestujícího?
Zkusme si představit, že cestujeme z Mostu do Ústí nad Labem.
Jízda na vlakové nádraží v Mostě
trvá tramvají dvanáct minut, pobyt na mosteckém železničním
nádraží asi deset minut a samotná jízda do Ústí nad Labem pak
45 minut. Na železničním nádraží Ústí nad Labem se zdržíme
zhruba čtyři minuty například
nákupem jízdenky na městskou
dopravu či výběrem z bankomatu a pokračujeme na zastávku
trolejbusu, kde zhruba tři minuty čekáme na svůj spoj. Tím pak
jedeme do cílové stanice asi čtvrt
hodiny. Cestující stráví asi 14 minut čekáním na železničních nádražích, což je 16,3 procenta jeho
cestovního času, a dále tři minuty
čekáním na trolejbus, které představují 3,4 procenta z jeho celkového cestování. Všimněme si tedy,
že čekáním stráví cestující téměř
dvacet procent času z jeho jízdy.
Jak podle vás postupuje rekonstrukce výpravních budov, kte-

JIŘÍ ZACHAŘ
Vedoucí Regionálního
oddělení ekonomiky ČD
Ústí nad Labem

P

o absolvování Střední
průmyslové školy
strojní a dopravní v Děčíně
nastoupil v roce 1990 jako
výpravčí v uzlu Děčín. Posléze
přechází na pozici vlakového
dispečera na bývalém OPŘ
ČD v Ústí nad Labem. Poté
se přeorientoval na oblast
informačních technologií,
kde zastával pozici
vedoucího skupiny. V roce
2005 nastoupil do oblasti
ekonomiky jako vedoucí
skupiny plánu.
Dnes pracuje jako vedoucí
Regionálního oddělení ekonomiky ČD Ústí nad Labem.
Zabývá se doktorským studiem se zaměřením na problematiku přístupu dopravců
na železniční dopravní cestu.

ré jsou tedy pro cestující tak
důležité?
V první fázi byl nastartován projekt Živá nádraží, který měl za cíl
učinit z nádražních budov respektovanou součást městských center a změnit obecné vnímání lidí.
Projekt byl založen na komerčním principu, kdy celé lokality
měly vydělat na rekonstrukci nádražních budov. Bohužel projekt
nebyl s ohledem na ekonomickou
situaci zcela funkční.
Co tedy dále? Odprodávají se
zbytné nemovitosti, čímž se vytváří omezené zdroje na investování do nádražních budov. Současně
se snažíme o koordinované investiční výstavby ve spolupráci s městy a soukromým sektorem. Dobré
je i využívání prostředků z evropských Regionálních operačních
programů – jde například o výstavbu multimodálních terminálů v Sokolově či Chebu.

Co se týče výpravních budov
a nádraží, máme vyřešené ekonomické vztahy?
Budovy v železničních stanicích jsou převážně v majetku akciové společnosti České dráhy.
Státní organizace SŽDC vlastní
pouze budovy zastávek. Veřejně přístupné prostory železničních stanic jsou součástí dráhy
a jejich poskytování všem oprávněným dopravcům je povinností
provozovatele dráhy – tedy SŽDC.
Současně ovšem platí, že České

dráhy jako vlastník nemovitostí mají za povinnost zpřístupnit
veřejně přístupné prostory všem
dopravcům nediskriminačním
způsobem. Způsob úhrady ale legislativa nestanovuje! České dráhy zatím nesou veškeré náklady
spojené s veřejně přístupnými
prostorami a žádný jiný dopravce se na nich nepodílí. Tím bohužel vzniká diskriminace vůči
akciové společnosti České dráhy.
Před reálným nástupem konkurence v osobní železniční dopravě
musí být proto stanoven postup,
jak spravedlivě rozdělit náklady
na správu, údržbu i úklid a další služby veřejně přístupných
prostor v železničních stanicích
i na zastávkách mezi všechny
oprávněné dopravce.

A jak se tento problém řeší
v zahraničí?
Určitě se dá vyjít z podkladů německé dceřiné společnosti DB AG
– společnosti DB Station & Service. Když nahlédneme do statistických ročenek, tak třeba za rok
2006 činily platby osobní dopravy za staničení celkem 574 milionů eur. Celkem 5 400 stanic,
které jsou vlastněné a provozované DB, je rozděleno do šesti kategorií podle úrovně služeb a podle
toho se odvíjí i konkrétní platby.
To by pro nás mohl být modelový
příklad. Obdobně postupují rakouské spolkové dráhy ÖBB.
MARTIN HARÁK

Katalog osobních vozů ČD – 27. díl

Bdmtee
Typ vozu

Číselná
hodnota

Počet vozů

Max. dovolená rychlost

Bdmtee

50 54 22-44

223

160 km/h

Výroba

Výrobce

1989–1990

WEB Waggonbau Görlitz

V

ůz řady Bdmtee je čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy
s dvěma koncovými a jedním středním velkoprostorovým oddílem pro cestující. Je určen pro vnitrostátní provoz
s nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h. Má dva podvozky
typu GP 200 S a je vybaven samočinnou tlakovou brzdou
DAKO s kotoučovou brzdou. Spodek vozu a vozová skříň jsou
upraveny pro dosazení širokorozchodného podvozku. Vytápění vozu je teplovzdušné s elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty vzduchu. Větrání vozu
je zajištěno střešními větrači a pomocí vytápěcí soustavy
bez ohřevu vzduchu. Napájení spotřebičů elektrickou energií je zajištěno centrálním zdrojem energie. Vůz je vybaven
hlavním a napájecím brzdovým potrubím, průběžným elektrickým vedením vn, průběžným vedením pro telefonické
zařízení a kabelem UIC. Vozy mají zvláštní výbavu pro možnost přestavění na sanitní vlaky.
Oddílů

3

Rozvor podvozku

Míst k sezení

128

Délka skříně

26 100 mm

Váha vozu
prázdný/obsazený

40/45 t

Výška střechy
od temene kolejnice

40 500 mm

Průměr styčné
kružnice kola

920 mm

Šířka skříně

2 824 mm

M

istrovství světa v basketbalu vzbudilo v minulých dnech oprávněný
zájem po celé republice. Jednalo se celkem o 62 utkání mezi 16
týmy. Základní kola a osmifinále probíhaly v Brně a Ostravě.
Utkání klasifikace, čtvrtfinále, semifinále a finále se hrála
v Karlových Varech. Národnímu
týmu basketbalistek se splnil sen
a po desetiletích se opět probojoval do finále.
Naše basketbalistky podlehly
po statečném boji favorizovanému celku USA rozdílem 20 bodů
a získaly stříbrnou medaili. Tím
také navázaly na stejná umístění v letech 1964 a 1971 a vysloužily si aplaus 6 000 nadšených
diváků plně obsazené KV Arény.
Mezi nimi byla i skupina diváků

Než přijde
16 tisíc lidí
Jak probíhala
organizační příprava
Národního dne
železnice v Olomouci?

P

o několikaleté odmlce se ČD rozhodly navázat na tradici celonárodních
oslav Dne železnice. Už
od počátečního plánování nám bylo jasné, že půjde
o organizačně velmi náročnou akci. Vždyť do Olomouce nakonec 25. září
zavítalo úctyhodných 16 tisíc návštěvníků. Myšlenka
na uspořádání Národního
dne železnice vznikla během
jednání úseků marketingu a osobní dopravy už v led-

Stanislav
Perkner
Ředitel
Odboru řízení
značky
nu. Jelikož můžeme čerpat
z bohatých zkušeností z regionálních oslav Dne železnice, od začátku jsme chtěli
spojit železniční historii,
současnost a budoucnost se
zajímavým programem pro
děti. Po odsouhlasení záměru jsme se v červnu mohli
pustit do práce, která zahrnovala spolupráci napříč organizačními jednotkami ČD
a dalšími subjekty, jako jsou
SŽDC, ČD Cargo či tuzemští
a zahraniční poskytovatelé
exponátů.
Velkou pozornost bylo
nutné věnovat bezpečnosti návštěvníků, především
zamezení jejich neoprávněnému vstupu do kolejiště. Nezbytnou kapitolou byla
bezchybná organizace personálu – hostesek, prodejců občerstvení a suvenýrů,
promotérů v dobových kostýmech, ochranky, obsluhy
atrakcí, moderátorů a vystupujících umělců. Během
akce se projevil vysoce profesionální přístup zaměstnanců DKV Olomouc – PJ
Olomouc, KCOD Olomouc
a RCP Ostrava – PO Olomouc. Fota z akce naleznete na www.denzeleznice.cz.
Věřím, že zvládnutá organizace a enormní zájem veřejnosti povedou k rozhodnutí
uspořádat podobnou akci
i příští rok v dalším regionu.

2 600 mm

doprava
Šéf SŽDC
podal demisi

Stovky fanoušků jely za sportem
Tarifní nabídka VLAK+
basketbal vyšla vstříc
cestujícím, kteří jezdí
na sportovní zápasy.

odpovídá

z celé republiky, kterým návštěvu sportovní haly usnadnily České dráhy.

Sleva pro všechny

Od 23. září do 3. října mohli basketbaloví fanoušci z celé republiky sledovat utkání v ostravské
ČEZ Aréně, brněnské sportovní
hale i finálovém karlovarském
sportovním stánku také díky
zvýhodněnému jízdnému VLAK+
basketbal, které České dráhy zavedly během mistrovství ze všech
stanic i zastávek v síti ČD (včetně
výdeje jízdenky ve vlaku) do stanic v místech utkání. Sleva se poskytovala pro 2. vozovou třídu.
Cestující si zakoupili jízdenku
ve výši obyčejného jednoduchého jízdného (nebo zvláštního jednoduchého jízdného) a ve stánku
Českých drah si ji nechali označit speciálním razítkem. Sleva
ve výši 50 procent z obyčejného
(nebo zvláštního) jízdného platila
pro jednu cestu tam a zpět po stejné trase. Pokud by se na zpáteční cestě prokazovali zlevněnou

PROPAGACE. Hostesky Českých drah poskytovaly informace o služFoto archiv ČD
bách a hlavně dávaly razítka na jízdenky. 
jízdenkou bez otisku příslušného razítka, na slevu neměli nárok a zpáteční jízdné by si museli
doplatit.

Razítko a píšťalka

Jak jsme se dozvěděli od Olgy
Gavlasové a Stanislavy Klosové

z ostravské mezinárodní pokladny, které ve stánku ČD v ostravské
ČEZ Aréně byly v roli hostesek hodinu a půl před každým zápasem
a stanoviště opouštěly půl hodiny
po utkání, o nabídku propagačního stánku Českých drah byl docela zájem. Desítky sportovních

fanoušků dostaly ke speciálnímu kulatému razítku na jízdenku v rámci slevy VLAK+ basketbal
i píšťalku k fandění jako malou
pozornost. Nutno dodat, že zásoby píšťalek se rychle rozplynuly
například ve středu 29. září, a to
především kvůli vyhledávanému
poslednímu zápasu středeční série ostravského osmifinále USA –
Austrálie (83:75). Nicméně ještě
větší zájem diváků byl o brněnská utkání, kde bojovala o účast
ve čtvrtfinále česká reprezentace.
Celkem využily slevy VLAK+
basketbal stovky spokojených
sportovních fanoušků, kteří se při návštěvách stánků ČD
na sportovních kolbištích v Ostravě, Brně i Karlových Varech
také zajímali o tiskoviny ČD
i další tarifní nabídky. Děti samozřejmě lákaly sladkosti. Podle
ostravských hostesek se sportovní fanoušci nejvíce zajímali
o informace o jízdence SONE+
ve všech variantách a nabídku
VLAK+ letiště.
IVAN SKULINA


Řízením Správy
železniční dopravní
cesty byl pověřen
Pavel Habarta.

K

e dni 30. září odstoupil z funkce generálního
ředitele státní organizace
Správa železniční dopravní
cesty Jan Komárek. Ve svém
rezignačním vyjádření uvedl, že je v současné době potřebné předefinovat některé
strategické záměry SŽDC
a že jako generální ředitel
této společnosti od doby jejího vzniku se cítí osobně
úzce spojený s doposud realizovanou i připravovanou strategií společnosti.
Z tohoto důvodu se rozhodl
odstoupit z funkce a umožnit přípravu potřebné nové
koncepce SŽDC nástupci,
který nebude tak úzce spojený s dosavadním směrováním organizace.
Správní rada SŽDC rozhodnutí generálního
ředitele společnosti akceptovala. Současně pověřila
řízením společnosti Pavla
Habartu, dosavadního náměstka generálního ředitele pro audit. Jan Komárek
vedl SŽDC od jejího založení
v roce 2003.
(red)
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partneři
Lávka v Kolíně
stavbou roku

provoz a technika
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Dnes náklad, zítra cestující

ibžd

D

opoledne mezi žst. Bruntál a Valšov se na železničním přejezdu v km
58,183 střetl kamion s rychlíkem 820. Při střetnutí
došlo ke zranění dvou cestujících, strojvedoucího, vlakvedoucího a řidiče kamionu
a k vykolejení řídicího a přívěsného vozu vlaku. Řídicím
vozem v čele vlaku byl vůz
80-29 225-7. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 12,5 milionu korun.
Událost šetří RIBŽD Ostrava.

T

itulem Stavba roku Kolínska se může pyšnit
lávka pro pěší přes kolejiště v zastávce Kolín. Mostek
je součástí stavby Průjezd
železničním uzlem Kolín, zprovozněn byl v dubnu
2009. Za průběh celé stavby, která trvala bezmála 19
měsíců, byla zodpovědná
společnost EUROVIA CS. Samotnou realizaci lávky měla
na starosti firma MPS Mostní a pozemní stavby. Nová
stavba slouží jako náhrada
za zrušený železniční přejezd. Jednotlivé prvky lávky pro pěší, která přechází
přes nástupiště, dvoukolejnou trať a Rybářskou ulici,
se postupně vkládaly na připravené pilíře. Na místě byl
po dílech smontován i vlastní rondel lávky s vnitřním
schodištěm a nakonec bylo
na lávku napojeno schodiště
ze Sokolské ulice.

Úplná integrace
vlaků do PID

D

ne 1. října bylo oficiálně ukončeno osazování
označování jízdenek pražské integrované dopravy
na vlakových stanicích a zastávkách na území hlavního města. Na posledních
třech místech totiž začaly fungovat nové automaty. Stalo se tak konkrétně
na zastávkách Praha-Holyně a Praha-Hlubočepy

a ve stanici Praha-Řeporyje. Osobní vlaky zde jezdí
v ranní a odpolední špičce
každou půlhodinu, přičemž
cesta ze Smíchova do Řeporyjí trvá pouhých třináct
minut, což je kombinací
metro a autobus nedosažitelný čas.
Další důležitou změnou,
která vstoupila v platnost
1. října, je, že děti od 6 do 10
let mohou jezdit zdarma
také ve vlacích na území
Prahy. Dochází tak ke sjednocení s ostatními druhy
MHD v hlavním městě.

Telematika
nabízí MAPZEL

N

ová služba představující internetový přístup
ke geografickým a databázovým informacím o objektech infrastruktury
železniční sítě ČR patří nyní
do portfolia společnosti ČD
- Telematika. Nad mapou
železniční sítě lze získat jednoduchým kliknutím myši
podrobnější databázové informace k jednotlivým objektům. Hlavní výhodou je
nepřetržitá dostupnost z internetové sítě s aktualizovanými daty z prvotních
zdrojů, zobrazitelná běžnými internetovými prohlížeči. Mapové vrstvy prezentují
objekty železniční infrastruktury nad mapami osy
železničních tratí, mapami státních zdrojů a ortofotomapou. Obsahem mapy
jsou železniční stanice, přejezdy, mosty, tunely, propustky, katastrální území
a další informace. Služba je
vhodná jak pro železniční
dopravce, státní správu a samosprávu, zejména integrovaný záchranný systém,
logistické a spediční společnosti, tak samozřejmě i pro
(eur, pid, tel)
veřejnost.

Bruntál – Valšov
26. září

Praha-Hostivař
27. září

V
PRO CARGO. Zatím vozí lokomotivy řady 380 jen náklad. Po zkušebních jízdách budou nasazeny i v osobní dopravě.

Zatím je můžeme vídat
v čele nákladních vlaků,
ale brzy již povezou
své první cestující.
Novinka ze Škody
Transportation míří
na osobní výkony.

N

ejnovější lokomotiva z plzeňské škodovky nese tovární označení 109 E.  Stroj
vznikl na základě objednávky ČD
na novou lokomotivu pro vysoké výkony se schopností provozu
na nejpoužívanějších napájecích
systémech v Evropě a maximální rychlostí až 200 km/h. Zakázka vzešla z výběrového řízení
vyhlášeného na přelomu let 2003
a 2004, ve kterém se utkali dva
významní evropští výrobci pokročilých elektrických lokomotiv –
Siemens a Škoda Transportation.
Tuzemský výrobce nejen splnil
jako jediný podmínky výběrového řízení, ale nabídl i příznivější
cenu. Českéd dráhy si objednaly
dvacet kusů těchto lokomotiv.

Síla pod kapotou
od Porsche

Vzhled nové lokomotivy vznikal za spolupráce firmy Porsche
Design. Nejdůležitějším kritériem při konstrukci skříně byly
však podmínky TSI vysokorychlostního evropského železničního systému. Tyto normy určují

Z velimského okruhu
do náročného provozu

380 v číslech

1
2
3
4
5
6

Trvalý výkon:
6050 kW
Maximální tažná síla:
274 kN

Maximální rychlost:
200 km/h
Uspořádání pojezdu:
B´o B´o

Hmotnost:
87,6 tuny
Délka přes nárazníky:
18 m

podmínky tuhosti karoserie  pro
maximální bezpečnost strojvedoucího v případě střetu s překážkou. Dle simulací by strojvedoucí
měl přežít i střet vlaku s nákladním automobilem o hmotnosti 15 tun při rychlosti 110 km/h.
Kromě národních napájecích
systémů, stejnosměrného 3 kV
a střídavého 25 kV, 50 Hz, může
být provozována i na jednofázovém systému 15 kV, 16,7 Hz.
Další vlastností, která lokomotivu řadí na samý vrchol hnacích
vozidel u Českých drah, jsou její
výkonnostní parametry. Výkon
na háku je více než 6 MW. Stroj
disponuje také elektrodynamickou rekuperační brzdou o výkonu
až 6 963 kW na všech napájecích
systémech.

FOTO Martin Kalousek

Zcela nové konstrukce je i pojezd
lokomotivy. Řízení je mikroprocesorové, kde podobně jako u jednotek řady 471 CityElefant je součástí
i automatická regulace rychlosti,
cílové brzdění a automatické vedení vlaku. V rámci interoperability
je vybavena národními zabezpečovací systémy. Pro ČR, Slovensko
a Maďarsko se jedná o MIREL VZ1,
pro Německo a Rakousko LZB 80E
a polský systém SHP. Stroj je také
připraven pro zabudování celoevropského systému ETCS level 2.  
Podle údajů z Odboru kolejových
vozidel GŘ ČD jde každopádně o generační skok a lokomotiva by měla
rozhodně přinést vyšší komfort co
do pohodlí a obsluhy, tak i podpory
strojvedoucím, například diagnostiku s nápovědou a mnoho dalšího.

Po jízdách na kolejích zkušebního okruhu Výzkumného Ústavu
Železničního ve Velimi byly lokomotivy v květnu letošního roku
nasazeny do zkušebního provozu u ČD Cargo. „Lokomotivy řady
380 byly postupně nasazovány
na všech druzích vlaků se zátěží
až 2 400 tun. Jednalo se zejména
o traťové úseky Plzeň – Praha – Ústí
nad Labem – Cheb – Planá u Mariánských Lázní, Praha – Ostrava,
Petrovice u Karviné – Břeclav, Ostrava – Brno. Nové stroje vykázaly velkou provozní spolehlivost,“
hodnotí průběh zkušebního provozu Radoslav Nikolov, ředitel
Odboru technologie a organizace
dopravy ČD Cargo.
Na přelomu srpna a září proběhly jízdně technické zkoušky
a zkoušky rámu podvozku pod hlavičkou Českých drah. Jednalo se
traťové úseky Brandýs nad Orlicí
– Kolín, Rájec-Jestřebí – Brno, Svitavy – Skalice nad Svitavou, Letohrad – Lichkov, Lovosice – Ústí nad
Labem a Čáslav – Havlíčkův Brod.
Další zkoušky jsou plánovány
v Německu a Rakousku v podobném rozsahu, jak byly provedeny
s jednotkou řady 680 Pendolino.
Neprodleně poté, co Drážní úřad
vydá rozhodnutí pro zkušební
provoz s cestujícími, je plánováno nasazení lokomotiv řady 380
na tratích Praha – Brno a Praha
– Bohumín.
VÁCLAV RUBEŠ

nočních hodinách v žst.
Praha-Hostivař došlo
u osobního vlaku 2503 k požáru kabeláže vozu 451.0681 elektrické jednotky řady
451. Nikdo nebyl zraněn.
Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Praha.

Hrob – Osek
27. září

D

opoledne mezi dopravnami Hrob a Osek město
najel osobní vlak 26821 na padající strom v km 139,402.
Osobním vlakem byl motorový vůz 810.375-6, který přední nápravou vykolejil. Nikdo
z cestujících ani posádky
vlaku nebyl zraněn. Škoda
byla předběžně vyčíslena na
50 tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.

Olomouc hl. n.
28. září

D

opoledne mezi žst. Olomouc hl. n. a Blatec
se na přejezdu v km 99,184
střetla dodávka Volkswagen
Transporter s osobním vlakem 3810. Řidič dodávky byl
lehce zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez
závor. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 730 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Brno.

Lanovka na Větruši zasáhla do kolejí
Výstavba lanové dráhy
na výletní zámeček
omezila v Ústí nad
Labem provoz vlaků
i městských autobusů.

Pravidelný provoz byl veden v nezávislé trakci. Jednalo se o tratě
spojující železniční stanici Ústí
nad Labem západ se stanicemi
Ústí nad Labem hlavní nádraží,
Ústí nad Labem-Střekov a Ústí
nad Labem jih.

L

ano dlouhé 330 metrů muselo být nataženo z dolní
stanice lanovky, nacházející se v areálu obchodního centra Forum, do horní stanice
bezprostředně u zámečku Větruše za pomoci vrtulníku. Celá
akce byla naplánována v několika fázích na dopolední hodiny dne 21. září 2010. Stroj Mi-8
firmy Aerocentrum, která se
specializuje na práce za pomoci
vrtulníku, se kvůli mlze vznesl až po jedenácté hodině. Převýšení 50 metrů zdolal s lanem
upevněným pod trupem s nejvyšší opatrností za necelých patnáct minut.

Vše na první pokus

Vzhledem ke skutečnosti, že
nová výletní lanovka vede nad
hustě zastavěnou oblastí, zejména nad železničními tratěmi
v tzv. trianglu a nad silničními
komunikacemi v samém cen-

rychlíky přijížděly
na jiné nástupiště,
trolejbusy měly
zákaz provozu.
OPERACE. Vrtulník Mi-8 firmy Aerocentrum přesouvá 330 metrů
dlouhé lano nad železničními tratěmi.
tru krajského města, musela
být kooperace mezi dotčenými
stavbami perfektně domluvena.
Určitá omezení se dotkla zejména městské hromadné dopravy
a železnice.
Největším rizikem operace
bylo trakční trolejové vedení jak
trolejbusových linek vedoucích
kolem obchodního centra a hlavního nádraží, tak tří elektrifikovaných železničních tratí. Proto
bylo s koordinátorem stavby předem domluveno, v jakých časo-

FOTO autor

vých pásmech nebude probíhat
jak na silnici, tak na kolejích provoz. Od 9 do 12 hodin se jednalo
celkem o tři proluky v provozu.
Bohužel kvůli husté mlze zahalující ten den ústeckou kotlinu se
vše muselo podařit na první a časově i poslední pokus.

Vlaky jely,
trolejbusy stály

Výluka napětí trakčního vedení
byla zahájena po deváté hodině
a plánována na celé dopoledne.

„Omezení provozu nebylo nijak výrazné, ale vzhledem
k tomu, že byly napěťově vyloučeny i dvě staniční koleje
na hlavním nádraží, k určitým
komplikacím docházelo. Dva
rychlíky jsme museli přestavovat motorovou lokomotivou k jinému nástupišti,“ komentuje
výluku výpravčí ústředního stavědla Sever Milan Čvancara.Během natahování lana však byl
úplně zastaven trolejbusový
provoz a podobně jako na kolejích nahrazen nezávislou trakcí – autobusy.
Stavba, jejímž investorem je
statutární město Ústí nad La-

bem a generálním dodavatelem
firma Viamont DSP, má být dokončena 31. října letošního roku.
„Bylo již proinvestováno cca 45
milionů korun. Hlavní zdroj financí je Regionální operační
program regionu soudržnosti Severozápad, tedy z fondů Evropské unie. Po dokončení stavby
přijde na řadu  složitý schvalovací proces u Drážního úřadu
a dalších institucí. Poté bude
zahájen zkušební provoz,“ říká
radní Malý z Magistrátu města
Ústí nad Labem.

Lanovka magnetem
pro návštěvníky města

Kabiny lanovky budou dvě, každá má kapacitu 15 osob. Přepraveni mohou být i cyklisté s koly.
Za hodinu je tak lanovka schopna přepravit až 385 návštěvníků
Větruše.
„Lana lanovky jsou dvě, jedno o průměru 36 mm a druhé
28 mm. Kabiny budou provozovány synchronně. Při každé jízdě nahoru bude druhá kabina
směřovat k dolní stanici,“ uzavírá popis technického řešení
stavbyvedoucí firmy Viamont
DSP Petr Beneš.
VÁCLAV RUBEŠ

provoz a zahraničí
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průmysl
Studie posílí
domácí firmy
Sjednocení výhod
a problémů železnice
do jednoho materiálu
přinese jasnější pohled
do její budoucnosti.

Z

ástupcům členských firem sdružených v ACRI
představila počátkem září
společnost PricewaterhouseCoopers oborovou studii Význam české železnice
jako součásti evropského
železničního systému pro
rozvoj českého hospodářství. Vypracování studie
zadala ACRI na začátku letošního roku, aby tak podpořila českou železniční
dopravu a související strojírenský průmysl. Cílem je
integrovat základní informace o české železnici, železničním a navazujícím
strojírenském průmyslu,
jež jsou většinou publikovány v různých zdrojích,
a dát tak odborné i široké veřejnosti k dispozici zásadní a vypovídající souhrn
informací.

Železnice ve srovnání
a analýze

Představená studie se zaměřuje na stěžejní témata,
obsahuje základní porovnání železnice s ostatními
druhy dopravy a dopravními systémy. Dalším krokem
bude vypracování konkrétních analýz a projektů
v rámci strategie v oblasti
infrastruktury a kolejových
vozidel. „První oficiální
představení proběhlo v září
na mezinárodním veletrhu
InnoTrans v Berlíně. V září
jsme ho prezentovali také

v Poslanecké sněmovně.
Chceme ukázat, co dokáže
česká železnice a železniční
průmysl, jejich perspektivy, návaznosti na další obory, jak se chová tento obor
z hlediska různých pohledů. Touto studií naplňuje
ACRI jeden ze svých základních strategických cílů –
podporovat českou železnici
a železniční průmysl,“ uvedl Tomáš Ignačák, předseda
předsednictva ACRI.
Studie se zabývá současným stavem české železnice. V nákladní dopravě jsou
analyzovány minulé přepravní výkony a klesající
podíl přeprav na železnici.
Dalším tématem je osobní
doprava, kde byl vývoj v posledním období stabilnější
díky rozvoji integrovaných
systémů a příměstské dopravy, který rozvoj osobní
dopravy značně podpořil.

Podtrhnout význam
kolejové dopravy

Důraz je kladen na konkrétní výhody železnice. Materiál se věnuje externím
nákladům, které nejsou
promítány stejně do všech
druhů přeprav. Poukazuje na bezpečnost železnice, její menší ekologickou
náročnost a na její využití
v příměstských integrovaných systémech. V poslední
řadě se studie zabývá i aktuálními problémy železnice.
Nedostatečné financování
bylo vyhodnoceno jako jednoznačně největší problém
dnešní železnice. Financování po roce 2013, kdy bude
ukončeno čerpání dotací z evropských fondů, není
prozatím jednoznačně stanoveno. Studie má pro českou železnici, železniční
průmysl, ale i pro jeho jednotlivé společnosti obrovský význam pro další rozvoj
oboru a jeho perspektivu
do budoucna.
(acri)
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Berlínský InnoTrans 2010
Premiéra lokomotiv

Letošní ročník veletrhu
železniční techniky
a veřejné dopravy
InnoTrans navštívilo
více než 100 tisíc lidí.
Počet vystavovatelů
převýšil číslo 2 200.
Potřebujete další
důkaz stoupající
obliby této akce?

M

ezi padesáti dvěma velkými světovými novinkami byla jedna domácí
– hlavním exponátem skromné
externí expozice skupiny Škoda byla netrakční dvoupatrová
jednotka pro regionální dopravu, kterou dodá vítkovická Škoda Vagonka pro ZSSK. Vložený
vůz 051 a řídicí vůz řady 951 konstrukčně vychází z dílů jednotky CityElefant, ale byl upraven
pro provoz s klasickými lokomotivami; interiér je shodného
provedení jako u dvousystémové patrové jednotky řady 671, kterou ostravská Škoda Vagonka pro
ZSSK vyrábí také.
Jak potvrdil ředitel sekce technicko-technologické přípravy
provozu ZSSK Miloš Slávik, soupravy push-pull budou po dodání
dislokovány v domovské stanici
Nové Zámky. Jejich příchod je
očekáván již v březnu 2011. V provozu budou doplněny upravenými lokomotivami řady 263, popř.
dvojicí nových lokomotiv Škoda
109E. Ač nebyl na veletrhu samotný Jánošík vystaven, jak byl
první kus jednotky řady 671 pokřtěn, odnesl si z veletrhu jedno
ocenění – Škoda Vagonka za něj
získala výroční cenu ACRI v kategorii vozidel.

BOMBARDIER. Některé exponáty zaujaly kromě prezentovaných
technických vlastností také futuristickým tvarem. 

NOVÝ ELEFANT? Dvoupatrová jednotka pro slovenské regionální
tratě pochází z ostravské Škody Vagonky. 

Co bude jezdit po českých
a slovenských kolejích?

Dalšími exponáty z produkce
Škody byly lokomotiva 380.011
pro České dráhy, kterou jsme
na veletrhu mohli vidět již před
dvěma roky. Stejně tak si svůj debut zopakovala tramvaj 15T ForCity, tentokrát z dodávky pro
Rigu, kde jsou od června 2010
nasazeny v provozu s cestujícími. V Berlíně se prezentovali
také další tuzemští výrobci – již
z Ostravy známe projekt licenční výroby lokomotiv VOITH 30CC
Maxima, kterou začíná realizovat společnost LOSTR Louny.
V Berlíně se výrobce představil
s novým jménem – LEGIOS.
Ze slovenských vystavovatelů
se stejně jako před dvěma roky
prezentovala společnost ŽOS

VENKOVNÍ PLOCHA. Návštěvníci si pod modrou oblohou prohlí-

želi, co bude jezdit po kolejích různých států Evropy.  FOTO autor (3x)

Vrútky. Na výstavní ploše si bylo
možné opět prohlédnout vůz první třídy řady Ampeer z první série a premiérově vůz druhé třídy
řady Bmpeer z druhé výrobní série, která obsahuje několik novinek pro tyto vozy – rozkládací
stolky u všech čtveřic sedadel,
podsvícení schůdků v nástupním prostoru nebo zvukové majáky pro nevidomé varující před
zavřením vchodových dveří. Oba

tyto vozy s maximální rychlostí
160 km/h byly dodány ZSSK pro
provoz na rychlících a vlacích
InterCity.
Díky skluzu proti harmonogramu výroby a zkoušek se však
návštěvníci nedočkali jednotky
řady 861. Jedná se o projekt dieselové regionální jednotky, kterou
Vrútky vyvíjí pro ZSSK. Po schválení by měl být typ nasazen zejména do depa Humenné.

I letošní rok se konalo hned několik premiér. Jen samotná společnost Siemens Mobility připravila
hned dvě akce – křest lokomotivy Vectron a světovou premiéru
vysokorychlostní jednotky Velaro D pro Německé dráhy. Vectron
je novou produktovou řadou lokomotiv, která navazuje na vývoj lokomotiv EuroSprinter. Na rozdíl
od nich splňuje technické a bezpečnostní normy TSI. Vyznačuje
se vysoce modulární konstrukcí – v jediné shodné skříni tak
může zákazník získat lokomotivu poháněnou stejnosměrnou,
střídavou, vícesystémovou nebo
nezávislou trakcí. Stejně tak lze
lokomotivy později jednoduše
upravit – stačí dodat další trakční modul. Volitelná je např. i maximální rychlost stroje. Siemens
garantuje, že dodatečná úprava
ze 160 na 200 km/h není ani obtížná, ani drahá.
Hned čtveřice strojů, od každé varianty jeden, se představila na veletrhu. Jeden z nich byl
navíc pokřtěn jménem zakladatele koncernu – Wernera von Siemense. Poslední z novinek pak
byla jedna z prvních vyrobených
jednotek Desiro ML pro příměstské linky v Bruselu.

Novinky nejen
z Polska a Chorvatska

Ve velkém se prezentovali polští výrobci. NEWAG představil novou dieselovou jednotku
řady 221M, PESA Bydgoszcz pak
svou první elektrickou jednotku řady EN76 ELF. V sekci firmy
Bombardier byla navíc vystavena dieselová lokomotiva Traxx
DE pro polského dopravce LOTOS. Asi poprvé jsme se mohli
potkat v Berlíně s výrobky chorvatské firmy Končar Electric.
Jednotka řady 6112 byla představena v provedení pro Chorvatské
železnice. Ta vychází z projektu
pro Železnice Federace Bosny
a Hercegoviny.
Novinek bylo mnohem víc – vysokorychlostní jednotky Alstom
ETR610 pro Cisalpin/Švýcarské
spolkové dráhy nebo Bombardier Zefiro, které se může jako
jediné pochlubit splněním ekologických limitů Eco4. Patrové
soupravy Dosto RV umožní další
zlepšení dálkové dopravy ve Švýcarsku. Z produkce Stadleru pochází také Flirt pro dálkové vlaky
Norských železnic nebo jednotka
GTW 2/8 pro rakouskou železnici Graz – Köflach. Pokud jste letos
na InnoTransu chyběli, uložte
si do kalendáře data 18.–21. září
2012, kdy se bude konat následující ročník.
Josef Petrák

Španělsko buduje vysokorychlostní tratě
P

řes tíživou hospodářskou
krizi ve Španělsku pokračuje intenzivní výstavba vysokorychlostních tratí, zde známých
pod označením AVE. Tato zkratka přesně znamená Alta Velocidad Española, doslova přeloženo
jako španělská vysoká rychlost,
ovšem také pták. Provozovatelem je národní železniční dopravce RENFE.
Již do konce roku 2010 má být
zahájen provoz na trati z Madridu přes Albacete do Valencie.

Za dva až tři roky bude dokončeno prodloužení tratě z Barcelony
do Figueres a odbočka andaluské větve do Granady. A v přípravě je i řada dalších tratí. Úplně
první úsek AVE byl již otevřen
v dubnu 1992, a to Madrid – Córdoba – Sevilla.
V součanosti se rekonstruují také železniční stanice. Ke kolejišti španělského rozchodu
1 668 mm se doplňují koleje standardního rozchodu 1 435 mm pro
AVE. Přitom například stani-

ce Malaga – Maria Zambrano je
zcela nová. Její součástí je i velké
nákupní středisko podobné těm
pražským.
Ke konci roku 2010 bude
ve Španělsku v provozu více
než 2 200 km vysokorychlostních tratí. V té délce Španělsko
získá světové prvenství a předstihne tradiční „vysokorychlostní“ země Japonsko a Francii.
Do roku 2020 španělský plán PEIT
(Plan Estratégico de Infrastructuras y Transporte) předpoklá-

dá vybudovat celkem 10 000 km
vysokorychlostních tratí. Spojí
všechna hlavní města provincií
a 90 procent obyvatel země bude
mít stanici AVE v dosahu do 50
kilometrů. Španělé považují budování dopravní infrastruktury
s pomocí Evropské unie za jedno
z důležitých východisek z hospodářské krize a za prostředek
ke zvyšování sociální a ekonomické úrovně obyvatelstva.
Miroslav Kyncl

Zpracováno podle podkladů ADIF.

polsko
Tržby u carga
letos zase ožily

P

olská železniční nákladní přeprava po velkých ztrátách v období krize
opět ožívá. Podniky dosáhly za letošní první pololetí,
ve srovnání se stejným obdobím roku 2009, nárůst
přepravených tun o 14,4 procenta na celkovou hodnotu
120,8 milionu tun. Dopravní výkonnost vzrostla o 19,9
procenta na 22,3 miliardy tunokilometrů. Největší
přírůstek vykázala státní dopravní společnost Polskie Koleje Państwowe se svojí divizí
Cargo (PKP Cargo). Soukromí
dopravci dosáhli maximálního vyššího přírůstku dopravní výkonnosti pouze šest
procent. A největší soukromý polský dopravce, firma
CTL Logistics, vykázala ztrátu 12,4 procenta.

Taurusy spojují
Varšavu s Berlínem

V

ícesystémové rakouské stroje Taurus, které
jezdí ve službách polského
dopravce PKP Intercity, jezdí až do německého hlavního města Berlína. Polská
modifikace Taurusu, přezdívaná Husarz, dostala
povolení k provozu na německých tratích, a tak
od poloviny července lze tyto
výkonné a elegantní stroje
v modro-šedé barevné kombinaci vídat na vlacích EuroCity spojujících Varšavu
a Berlín. V současné chvíli
Husaři zajišťují veškerou expresní vozbu mezi polskou
a německou metropolí s výjimkou Moskva Expresu,
kde jezdí v čele vlaků německé elektrické stroje řady 186.

Drážní firmy
míří na burzu

P

olské železniční společnosti mají v průběhu
následujících dvou letech
vstoupit na burzu cenných
papírů ve Varšavě. V roce
2011 se počítá s obchodováním podílů národního ná-

kladního dopravce PKP
Cargo. PKP Intercity, společnost zabývající se dálkovou
osobní dopravou, dorazí však
na varšavskou burzu nejdříve za dva roky. Podle mluvčího skupiny PKP je nejdříve
nutná regulace trhu, aby
vznikl mantinel vůči soutěžím, které probíhají nekalým způsobem. Nicméně
posun ve vstupu na burzu patrně zapříčinilo převedení společnosti Przewozy
Regionalne do společnosti
PKP Intercity, která již byla
na evropské úrovni. To se bohužel nedá říci o firmě PR se
zastaralým vozidlovým parkem a hůře vyškoleným personálem.
(mh, sh)

krátké zprávy ze světa
Železniční hraniční
přechody nepružné

Z centra Bangkoku
vlakem na letiště

Německé dráhy musí
prodat část Arrivy

Jinak na vyřizování
škod a reklamací

Nespokojenost
s nákladní přepravou

Euroasijská doprava potřebuje rychlé hraniční odbavení.
K tomuto závěru došla konference Eurasia
Rail v Istanbulu. Spojení po kolejích mezi Evropou a Asií má být alternativou vůči letecké a námořní
dopravě a podpoří obchod mezi západem a východem. Ukazuje se, že
procedury na železničních hraničních přechodech jsou velkou překážkou při výstavbě euroasijského
dopravního systému. Podle účastníků se spolupráce v ostatních dopravních oborech rozvinula lépe
než na železnici. Důvodem je prý
mentalita úředníků na drahách.

Thajský ministr dopravy oficiálně zahájil
provoz na 28,8 kilometru dlouhé trati z centra Bangkoku na letiště
Suvarnabhumi. Nepřetržitá služba Express Service zajišťuje spojení mezi městským terminálem
a letištěm každých 30 minut a cesta trvá 15 minut. Služba City Line
provádí spojení mezi Phaya Thai
a letištěm ve čtvrthodinových intervalech. Cesta zabere 30 minut
a vlak zastavuje v sedmi mezistanicích. Trať postavilo konsorcium
firem Sino-Thai Engineering and
Construction, B Grimm International a Siemens.

Ředitelství Evropské komise pro hospodá řskou soutěž
odsouhlasilo prodej
britského dopravního koncernu Arriva Německým
drahám. Povolení bylo uděleno
s podmínkou, že DB v Německu prodají všechny dosavadní aktivity Arrivy. Patří k tomu
železniční doprava i infrastruktura. Toto řešení podle předsedy
představenstva Grubeho navrhly Evropské komisi samotné
Německé dráhy. Strana zelených navrhuje, aby podíly Arrivy do jejich prodeje spravovala
jiná společnost.

Společnost Rail Cargo
Austria (RCA) přeorganizovala vyřizování škod a reklamací.
Používá k tomu nyní
nový software Tool Disponent
QS od firmy Weber Data Service.
S tímto systémem není třeba zdvojeného získávání údajů. Navazuje
na předchozí příkazní údaje systému spedičního managementu
Disponent-plus, který RCA používá již několik let. Každý škodní
případ dostává nezávisle na místě škody průběžné číslo a je spojen
s příkazními údaji. Důležité dokumenty jako snímky nebo textové
údaje se mohou vkládat přímo.

Švýcarské spolkové
železnice (SBB) hlásí v oblasti nákladní
přepravy za letošní
první pololetí ztrátu
ve výši 49,5 milionu švýcarských
franků. Za stejné období loňského roku tato ztráta činila 24,4
milionu franků. Příčinou ztráty jsou především vyšší náklady na údržbu vozidel, za další
faktor se považuje také oslabení eura. U dceřiné společnosti
SBB Cargo byly příčinou ztráty
vyšší náklady na zaměstnance,
lokomotivy, ale také nákup tras
na dopravní cestě.

(sh, pš, kla)
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kniha

39/2010

Den železnice v Olomouci

Naše dráhy
ve 20. století

N

akladatelství Mladá
fronta připravuje na listopad vydání další odborné
publikace od Pavla Schreiera, známého autora, který
se specializuje na historii
železnice. Kniha bude mít
název Naše dráhy ve 20. století (Pohledy do železniční
historie – historie českých
železnic ve 20. století). Autor úspěšných příběhů z počátků dějin české železnice
se tentokrát posunul v čase
a shrnul vývoj ve vlastnických vztazích, technickém
vybavení a rozvoji, organizaci provozu a dalších
aspektech. Dějiny na dráze však hlavně ovlivňovaly velké dějiny a historické
události – 1. světová válka,
rozpad Rakousko-Uherska,
2. světová válka, vznik socialistického Československa,
tzv. sametová revoluce, rozpad Československa… Valná část přesunů vojenské
techniky a zásobování vojsk
se již od počátku tohoto „šíleného století“ realizovala
právě po železnici. Vázaná
kniha má mít kolem dvou
stovek stran ve formátu 210
x 297 mm. 
(red)

KUŘÁCI
ODVYKNETE. 90% úspěch!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář H-Tour
Zájezdy na rok 2011 – výběr:
Černá Hora – Sutomore
10–13denní zájezdy,
výběr ubytování
-------------------------------------Bulharsko – Sozopol,
penzion Ruska
13/14denní zájezdy
pokoje + apartmá
-------------------------------------Řecko – Paralia/nový
penzion Lilalo
10–13denní zájezdy
2–4lůžková studia
-------------------------------------19.–31. 5. 2011
Murmansk, Solovki
Petrohrad vlakem,
s FIP + OSŽD 16 990 Kč,
včetně jízdného 22 880 Kč
-------------------------------------tel./fax: 581 614 552,
607 611 998
možno do 20 hod.,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz

Slovensko

K výjimečné atmosféře přispívali
též organizátoři v kostýmech.

K údivu těch nejmenších zřejmě
stačil i pouhý pohled okýnkem.

Svět historie lákal davy návštěvníků celou sobotu. Staré lokomotivy
Foto michal málek (7x)
v novém laku postupně jezdily na točnu.

Parní krasavice ochotně pózovaly
fotografům.

V rámci zábavného programu hrála i slovenská verze The Beatles.

Děti i dospělí si pomáhali k dobrému výhledu všelijak.

Děti si mohly malovat obrázky
hlavně s železniční tematikou.

výročí
Vzpomínka
na Jiřího Kubanka

V

těchto dnech uplyne rok
od chvíle, kdy nás opustil Jiří Kubanek, přednosta
regionálního inspektorátu bezpečnosti železniční
dopravy v Ostravě. Jiří Kubanek zůstal věrný modré armádě od svého vyučení
v Bohumíně a rozšíření kvalifikace nástavbovým studiem v Ostravě-Vítkovicích.
V létě 1982 začínal v Bohumíně u posunu, kde pak
po kurzu výpravčího pracoval jako výpravčí vnější služby a dále st. 9, st.
13 a řídicího stavědla č. 8.
Od roku 1989 působil jako
dozorčí provozu pro vlakové čety a v letech 1994 až
1996 ve funkcích zátěžové-

ho výpravčího, dopravního
náměstka, dozorčího provozu pro vyšetřování a dozorčího provozu I. Od roku
1996 zastával funkci vrchního inspektora Generální inspekce ČD v Ostravě,
od roku 2003 řídil jako přednosta RIBŽD v Ostravě.
Jiří Kubanek, vynikající
železničář, starostlivý manžel a otec dvou dětí, zemřel
po krátké, zákeřné nemoci
ve věku 45 let 9. října 2009.
Vzpomínáme. Manželka
s rodinou a spolupracovníci.

Výročí nejen na trati Staňkov – Poběžovice
I krátké regionální
tratě mohou mít
dlouhou minulost
a své obdivovatele.

PRVNÍ vlaky
na TRATI 182

N

P

rvní železniční trať, která
pronikla do Českého lesa,
vedla z Plzně do Brodu nad Lesy.
Provoz na ní byl zahájen 14. října
1861 společností České západní
dráhy. Z Plzně vede podél Vejprnického potoka do Nýřan, dále
do Stodu a z něj při řece Radbuze
do Staňkova, do Domažlic a Brodu. Za necelý rok na ni navázala
nová trať ze Smíchova do Plzně.
Takže na kulaté výročí si počkáme do příštího roku.
Druhou tratí byla Plzeň –
Cheb, která zahájila provoz 28.
ledna 1872. Další místní dráhy
vznikaly s větším časovým odstupem. Na přelomu 19. a 20.
století vzniklo velké množství
regionálních tratí. První z nich

POBĚŽOVICE. Malé nádraží nedaleko Domažlic.
byla trať z Plané u Mariánských
Lázní do Tachova v roce 1895.
Druhá ze Staňkova přes Horšovský Týn do Poběžovic, která zahájila provoz 5. srpna 1900, tedy
před sto deseti lety. Od roku 1903
se jezdí mezi Svojšínem a Borem
u Tachova.

Foto WIKIPEDIA

Ale pojďme k trati Staňkov –
Poběžovice. Dne 17. dubna 1899
bylo zadání stavby schváleno
zemským výborem a zadáno podnikatelské firmě Ing. Jan Kruliš
se sídlem na Královských Vinohradech. Práce započaly v květnu 1899. Stavba probíhala velice

pobytu 2 noci. Cena za 1 noc a za celý bungalov je 1 120 Kč, cena
za 1 noc a celý srub je 800 Kč.
• Hotel Studnička – Oravská přehrada, Námestovo, hotel leží
přímo u Oravské přehrady, vlastní pláž, venkovní bazén, sportovní
hřiště, WiFi připojení, pokoje mají vlastní soc. zař., TV, balkon,
cena s polopenzí na osobu a 7 nocí 4 060 Kč ve 2L pokoji, 3 570 Kč
ve 3L pokoji a 3 360 Kč ve 4L pokoji.

• 24. 10.–30. 10. Dudince/Hokovce – hotel Park. Cena 4 790 Kč/os.
zahrnuje: 6 nocí, 6x plnou penzi, vstupní lékařskou prohlídku,
10 léčebných procedur, vstup do bazénů, fitness, vstup do sauny
(úterý, čtvrtek, sobota 16–18 h). Děti do 3 let bez nároku na služby
zdarma. Možnost polopenze (sleva 500 Kč). Autobusová doprava
za příplatek 700 Kč/os.
• Velký Meder, hotel Thermal. Cena 2 850 Kč/os. zahrnuje:
3 noci, 3x polopenzi, 1x solnou jeskyni, 2denní vstupenku se
2 vstupy do Thermal parku Velký Meder. Cena je platná pro
období 12.–15. 10. Cena 2 950 Kč/os. platná pro období 12.–25. 11.
Poslední volné pokoje!
• Piešťany, hotel Satelit ***. Cena 3 888 Kč/os. zahrnuje:
3 noci v pokoji s balkonem, vlastním soc. zařízením, TV,
3x polopenzi (snídaně švédské stoly, večeře 3 chody), 1x saunu,
1x klasickou masáž (20 min.), 1x částečný bahenní zábal,
1x vířivku, 1x ovocný talíř na pokoj, župan po celou dobu pobytu,
1x solárinum.
• Slovensko – Malá Fatra, kemp Varín u Žiliny – poslední
volná místa. Ubytování v bungalovech pro 4 osoby
s možností 1 přistýlky, vlastní soc. zař. a vybavená kuchyňka nebo
ve srubech bez soc. zař. (společné v kempu). Stravování vlastní
nebo možnost zakoupení v místní restauraci, v kempu bazén,
venkovní krby, půjčovna sportovních potřeb, minimální délka

ČR

• Hotel Omnia ****, Janské Lázně – novinka – 2 390 Kč/
os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi, masáž – kredit 500 Kč,
neomezený pobyt v bazénu + whirpool, 1x za pobyt volný vstup
do sauny (po předchozí rezervaci), denně ExpressPas kabinovou
lanovkou na Černou horu, hodinový pronájem sportovní haly
(tenis, nohejbal, volejbal), parkovné. Pobyt je možné prodloužit
(každá noc 950 Kč/os.). Děti do 11 let ubytování zdarma,
polopenze za příplatek 200 Kč. Ceny jsou platné pro období
srpen–30. 11. 2010.
• Lázně Teplice v Čechách – novinka – LD Beethoven Antistress
– nástupy ve všední dny, cena 4 800 Kč/os. ve dvoulůžkovém
pokoji zahrnuje: 3 noci, snídaně – bufet, večeře výběr
z menu, 1x termální koupel, 1x částečnou ruční masáž,
1x perličkovou koupel, 1x masáž plosky nohy, 1x přísadovou
aromaterapeutickou koupel, 1x fototerapii v kombinaci
s oxygenoterapií, 1x denně vstup do termálního bazénu,
1x denně vstup do fitness. Bonus – zapůjčení županu po dobu
pobytu, poukázka v hodně 50 Kč na čerpání služeb v kavárně
lázeňského domu, 20% sleva z volně prodejných procedur.
Cena za víkendové pobyty 5 550 Kč/os.
• Česká Kanada, Nová Bystřice, hotel Fogl – ubytování
ve 2lůžkových pokojích s možností přistýlky, vlastní soc. zař.,

a začátku provozu zde
byly v provozu pouze dva
páry smíšených vlaků. Z Poběžovic se vyjíždělo v 7 a 15
hodin, v opačném směru ze
Staňkova v 11.55 a 19.21 hodin. V Horšovském Týnu
se nastupovalo ve směru
do Staňkova v 7.48 a 15.44
hodin, ve směru do Poběžovic
v 12.40 a 20.04 hodin. Cesta
trvala okolo 85 minut, protože nejvyšší povolená rychlost
byla 30 km/h.

rychle. Už v listopadu 1899 bylo
rozestavěno 19,6 km, celá dráha
byla vystavěna přibližně za čtrnáct měsíců. Stavební náklady byly nakonec mnohem vyšší,
než se předpokládalo. První jízdy na trati se uskutečnily na základě povolení z 2. července 1900.

Byla to nepravidelná doprava nákladů při dokončovacích pracích.
Technicko-policejní zkouška tratě proběhla 30. července 1900.
Otevření dráhy proběhlo
5. srpna 1900. Slavnostní vlak
byl po příjezdu o půl jedenácté uvítán starostou Jindřichem
Reitmaierem. Poté byl uspořádán slavnostní průvod s hudbou.
Před kostelem průvod uvítal farář a v kostele pak byla sloužena slavnostní mše. Následovala
hostina v hostinci Koruna.
Cesta takovým smíšeným vlakem byla velmi zdlouhavá, protože se v jednotlivých stanicích
posunovalo a nejvyšší povolená
rychlost byla 30 km/h. Dnešnímu motoráčku to trvá okolo 35
minut. Dne 1. 8. 1910 byl zahájen pravidelný provoz na trati
spojující Domažlice s koncovými
stanicemi do té doby již provozovaných drah, tedy s Poběžovicemi, Borem a Tachovem.
Jan Vydra, Iva Davidová

TV, pokoje jsou umístěny v zahradě s vlastní terasou, cena za noc
a osobu se snídaní je 480 Kč, min. délka pobytu 2 noci.
• České Švýcarsko, Mikulášovice, hotel Ron – ubytování ve stylově
zařízených 2lůžkových pokojích s vlastním soc. zař., TV, lednicí
nebo 2lůžkových apartmánech. Cena za osobu a noc se snídaní
v pokoji je 480 Kč, v apartmánu 580 Kč. Od 1. 10. 2010 platí pro
klienty nad 50 let sleva 7 = 5.
• Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26. 11.
Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté švédské
stoly), 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště (bez
přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station (od 6 let).
1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH OSOB ZDARMA.
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
• Kypr 55+, destinace Pafos nebo Limassol, hotely ****
s vyhřívanými bazény. Cena 9 990 Kč/os. starší 55 let,
doprovodná osoba za stejnou cenu! Cena zahrnuje: 7 nocí,
7x polopenzi (švédské stoly), letenku, transfer letiště – hotel –
letiště, 2 polodenní výlety, 2x zábavný večer, česky hovořícího
delegáta, cestovní pojištění. Odlety každý týden v neděli pouze
z Prahy-Ruzyně. První odlet 31. 10. 2010.
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010
nebo na www.cdtravel.cz

Kontakty:

ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051, 972 243 057,
972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31, tel. 972 243 071,
Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874,
provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz
www.cdtravel.cz/lasty
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Třicet zaměstnanců i příběhů o hrdinství
Byli ve správnou chvíli
na správném místě.
A nezůstali lhostejní,
ale pohotově konali.
Třem desítkám našich
zaměstnanců se
dostalo u příležitosti
Dne železnice ocenění
za příkladné činy.

kterou nahlásil strojvedoucímu
vlaku. Strojvedoucí ihned vlak
zastavil a následnou prohlídkou
byl zjištěn ukroucený čep vozu.
Včasným zjištěním závady zabránil mimořádné události a škodě
na majetku.
Štefan Jusko
výpravčí RCP Ústí nad Labem
Dne 27. 2. 2010 poskytl první pomoc těžce zraněnému muži, který naskakoval do odjíždějícího
vlaku. Příkladným poskytnutím první pomoci před příjezdem
rychlé záchranné služby zraněnému zachránil život.

D

ěkuji vám, že jste nebyli lhostejní. Tento výrok
přesně charakterizoval
setkání, které se uskutečnilo 30.
září ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží. Necelých
třicet oceněných zaměstnanců Českých drah (chybějící tři
se omluvili) na straně jedné,
náměstci generálního ředitele
Českých drah pro provoz a personální záležitosti Jiří Kolář a Pavel
Švagr se zástupci tří odborových
organizací na straně druhé.
Někteří ocenění například
zastavili včas vlak, jiní poskytli ohroženým cestujícím první
pomoc, další včas odhalili překážku na trati. Všichni přispěli
výraznou měrou k tomu, že nedošlo ke ztrátám na lidských životech i majetku. Mnozí říkali,
že se zkrátka dostali do kritické situace a potom se v ní prostě museli nějak zachovat. Vždy
skromně dodávali, že by to na jejich místě udělal každý. K některým z oceněných se na stránkách
Železničáře určitě vrátíme.
Ladislav Hrabák
strojvedoucí DKV Praha
Dne 2. 7. 2010 došlo ke střetu
osobního vlaku s civilní osobou.
Strojvedoucí společně se dvěma
zdravotními sestrami (cestujícími), poskytl zraněné osobě první
pomoc a výrazně přispěl k záchraně jejího života.
Jiří Novák
strojvedoucí DKV Praha
Dne 17. 9. 2009 uviděl kouř a následně plameny vycházející
od podvozku lokomotivy. Bez zaváhání začal požár hasit a přivolal HZS. Při likvidaci požáru sám
utrpěl popáleniny. Svým neohroženým jednáním zabránil vysokým materiálním škodám.
Zdeněk Havel
strojvedoucí DKV Plzeň
Dne 2. 7. 2010 zastavil vlak před
nesprávně přestavěnou výhybkou. Svým pozorným výkonem
služby a pohotovou reakcí zabránil vzniku hmotných škod a případné újmě na zdraví cestujících.
Zdeněk Mleziva
strojvedoucí DKV Plzeň
Dne 15. 5. 2010 ve vzdálenosti 200
metrů před vlakem zjistil překážku na koleji. Za použití rychlobrzdy zastavil soupravu před tělem
muže, ležícím přes kolejnici bez
možnosti pohybu. Za pomoci cestujících jej přepravil do žst. Nýřany, kde byla prostřednictvím

pošta
Osobní pokladní
byla profesionál

C

hci tímto vyjádřit své
uznání zaměstnankyni
Českých drah, která pracovala dne 16. září odpoledne
u přepážky pro prodej místenek na hlavním nádraží
v Ostravě a která mi s obdivuhodnou profesionalitou
pomohla při zajišťování nejvýhodnější kombinace spojení a s tím spojeného nákupu
jízdenek a místenek. Poprvé jsem na vlastní oči viděl
změnu jednání pracovníka
ČD výrazně lepším směrem,
než jsem byl dosud zvyklý. Úroveň jednání zmíněné pracovnice jednoznačně
překročila i vysoké standardy švýcarských a skandinávských železničářů (s nimiž
mám osobní zkušenost). Přeji vám do další činnosti hodně úspěchů. Stanislav Moural
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Lenka Šedivá
vlakvedoucí RCVD Praha
Dne 21. 4. 2010 poskytla spolu se
strojvedoucím vlaku první pomoc muži, který si zranil holeň
při nástupu do vlaku. Rána silně
krvácela. Lékařka přivolané záchranné služby konstatovala, že
rychlou a správně poskytnutou
první pomocí zachránila cestujícího před vykrvácením.

Miroslav Vávra
výpravčí RCP Praha
Dne 14. 4. 2010 před zastavením
osobního vlaku v žst. zpozoroval
osobu, která po neoprávněném
vstupu do kolejiště upadla. Osobu vytáhl včas před projíždějícím
vlakem a zachránil jí život.

Radka Vaňousová
vlakvedoucí RCVD Praha
Dne 27. 7. 2010 po rozjezdu vlaku
zjistil strojvedoucí pád osoby pod
vlak. Při pádu došlo u dotyčného
k ujetí horní končetiny. Radka Vaňousová zraněnou ruku zaškrtila a přivolala záchrannou službu.
Poté zajistila cestujícím zpožděného vlaku přípoj v nácestné
stanici. Svým rozhodným a kvalifikovaným přístupem zachránila zraněnému muži život.

Cyril Král
hradlař/hláskař RCP Praha
Dne 16. 6. 2010 ve svém osobním
volnu zjistil na trati propadlý propustek. Tuto skutečnost okamžitě
nahlásil výpravčímu, který učinil
potřebná opatření. Kvalifikovaným a pozorným jednáním předešel možnému ohrožení životů
a materiálním škodám.

Hana Bartáčková
vlakvedoucí RCVD Ústí n. Labem
Dne 28. 6. 2010 při tragické nehodě osobního vlaku v Ústí nad
Labem bez ohledu na vlastní zranění, se kterým byla později hospitalizována, okamžitě přivolala
záchrannou službu a snažila se
poskytnout kvalifikovanou pomoc cestujícím.

Michal Dlouhý
výpravčí RCP Praha
Ivana Kudláčová
výpravčí RCP Praha
Dne 24. 3. 2010 Michal Dlouhý
a Ivana Kudláčková společně zabránili srážce vlaku, jedoucího
po koleji již obsazené jiným vlakem. Pozorným výkonem služby
předešli nehodové události a škodě na zdraví a majetku.

Helena Kuklíková
vlakvedoucí RCVD Karlovy Vary
Dne 22. 6. 2010 poskytla první pomoc starší cestující, která ve vlaku zkolabovala. Dle vyjádření
záchranné služby poskytnutím
kvalifikované první pomoci udržela životně důležité funkce cestující a zachránila jí život.

ZACHRÁNCI. Skupina oceněných zaměstnanců se zástupci managementu Českých drah i odborových organizací.
výpravčího přivolána rychlá záchranná služba. Pozorným výkonem služby a pohotovou reakcí
zachránil lidský život.
Otto Strakatý
strojvedoucí DKV Plzeň
Dne 5. 5. 2010 zpozoroval nákladní automobil stavební firmy pracující na koridoru, který
zasahuje do průjezdného profilu
vlaku. Svou včasnou reakcí za použití všech dostupných prostředků zabránil vzniku mimořádné
události s možnými materiálními škodami a případnou újmou
na zdraví cestujících.
Petr Novák
strojvedoucí DKV Č. Třebová
Dne 27. 6. 2010 došlo k ujetí dolní končetiny osoby pohybující se
v kolejišti. Strojvedoucí vlaku poskytl postižené osobě první pomoc a podle lékařů zachránil
bezchybným poskytnutím první
pomoci zraněnému život.
Josef Ohlídal
strojvedoucí DKV Č. Třebová
Dne 30. 12. 2009 spatřil v prostoru
chráněného železničního přejezdu ženu. Lokomotivní houkačkou dal proto návěst Pozor a začal
snižovat rychlost. Osoba reagovala tím, že si lehla na koleje před
přijíždějící vlak. Strojvedoucí zastavil vlak před ležící osobou a zachránil jí život.
Dále ve dnech 2. 4. a 13. 6. 2010
spatřil na trati spadlý strom
a za použití rychlobrzdy zastavil
vlak ještě před překážkou, čímž
zabránil škodám na majetku.
Miroslav Tomeš
strojvedoucí DKV Č. Třebová
Dne 29. 1. 2010 spatřil na chráněném železničním přejezdu osobní

automobil stojící mezi závorami,
který zasahoval do jízdního profilu traťové koleje. Strojvedoucí
za použití rychlobrzdy vlak zastavil ještě před překážkou, čímž zabránil nehodové události.
Ján Mikulík
strojvedoucí DKV Č. Třebová
Dne 18. 6. 2010 za jízdy vlaku spatřil osobu ležící s hlavou na kolejnicovém pásu. Strojvedoucímu se
podařilo za použití rychlobrzdy
zastavit vlak před ležící osobou.
Svým pozorným a okamžitým
jednáním zachránil lidský život.
Eduard Jakubčík
strojvedoucí DKV Brno
Dne 1. 7. 2010 projel posunující díl
cestové návěstidlo s návěstí Stůj
a vjel do vlakové cesty rychlíku,
který řídil strojvedoucí Jakubčík.
Ten pohotově vyhodnotil situaci
a zastavil vlak ještě před posunujícím dílem, čímž zabránil značným materiálním škodám a újmě
na zdraví cestujících.

ba nacházela pod vlakovou soupravou. Po příjezdu záchranářů
pomáhal s vyproštěním osoby
a následně se ještě podílel na informování cestujících.
Robert Čeléni
výpravčí RCP Brno
Anděla Hetflaišová
výpravčí RCP Brno
Dne 16. 5. 2010 ve svém osobním
volnu Robert Čeléni náhodně zjistil strom spadlý přes traťovou kolej. Tuto skutečnost okamžitě
nahlásil výpravčí Anděle Hetflaišové. Ta neprodleně vydala příkaz
k zastavení vlaku, který se blížil
k inkriminovanému místu. Tímto pohotovým zásahem obou pracovníků nedošlo k újmě na zdraví
cestujících ani k materiálním
škodám.

Vladan Habán
strojvedoucí DKV Brno
Dne 24. 4. 2010 po zastavení vlaku
zjistil, že z jednoho z vozů vychází
kouř. Neprodleně zahájil hašení
požáru, což se mu podařilo. V součinnosti s vlakvedoucím zajistil
bezpečnost cestujících a zabránil
větším materiálním škodám.

Jan Ferster
výpravčí RCP H. Králové
Jaroslav Krsek
výpravčí RCP H. Králové
Dne 14. 10. 2009 obdržel Jan Ferster informaci o uváznutí automobilu na traťové koleji. V tuto
dobu se již směrem k místu blížil
osobní vlak. Okamžitě dal příkaz
Generální stop a k tomuto vyzval
i výpravčího Jaroslava Krska, který tak rovněž užinil. Pohotovým
jednáním oba výpravčí zabránili majetkovým škodám a možné
újmě na zdraví osob.

Pavel Suchý
vlakový revizor KCOD Praha
Dne 24. 3. 2010 došlo ke střetnutí
osobního vlaku, ve kterém Pavel
Suchý prováděl kontrolu, s osobou. Do příjezdu zdravotníků zajišťoval první pomoc (zaškrcení
amputované končetiny a ošetření pohmožděné lebky), která byla
komplikovaná tím, že se oso-

Pavel Kubečka
výpravčí RCP Praha
Dne 3. 2. 2010 zpozoroval mylný výstup cestující z vlaku do kolejiště s následným pádem před
jedoucí vlak. Cestující se mu podařilo před projíždějícím vlakem
vytáhnout z kolejiště. Tímto pohotovým zásahem zachránil lidský život.

FOTO michal málek

Zdeněk Klíma
výpravčí RCP Praha
Dne 16. 8. 2010 po telefonické komunikaci s výpravčím žst. Ješetice zjistil, že na jednu traťovou
kolej vyjely proti sobě vlaky R 636
a IC 101. Okamžitě zareagoval tak,
že k zastavení vlaků použil Generální stop. Tímto pohotovým
jednáním zabránil škodě na majetku a ohrožení životů cestujících
a vlakového personálu.
Vladimír Hadrava
výpravčí RCP Ústí nad Labem
Dne 19. 2. 2010 zjistil při průjezdu vlaku závadu jednoho z vozů,

Ocenění strojvedoucí ČD Cargo
Dva strojvedoucí
společnosti ČD Cargo
obdrželi ocenění
za významné činy
při výkonu služby.

V

e čtvrtek 23. září předseda představenstva společnosti ČD Cargo Jiří
Vodička ocenil Milana Štěpánka
a Petra Zelenku za záchranu lidských životů a majetku firmy.
Shodou okolností oba zaměstnanci pracují ve stejné provozní jednotce v Ústí na Labem,
v provozním pracovišti Děčín.
Za příkladný výkon povolání poděkoval oběma oceněným také
ředitel Odboru lidských zdrojů Ivo Veselý, který se slavnostního setkání rovněž osobně
zúčastnil.
Čtyřicetiletý Milan Štěpánek
při směně zabránil srážce vlaku
s autobusem, který stál na přejezdu ve stanici Všetaty. Sedm-

HRDINOVÉ. Strojvedoucí Milan Štěpánek (vlevo) a Petr Zelenka byli
oceněni vedením společnosti ČD Cargo.
ačtyřicetiletý Petr Zelenka zase
zmařil pokus o sebevraždu mladého muže v německé stanici
Obervogelgesang.
„Nejdůležitější na situaci byl
fakt, že jsem jel s vlakem přes
odbočnou kolej. Díky tomu se

Foto autor

moje cestovní rychlost pohybovala mezi 30 až 40 km/h. Autobus jsem naštěstí zaregistroval
včas, proto se mi také včas podařilo zastavit,“ komentoval svoji zkušenost Milan Štěpánek.
To druhý oceněný Petr Zelenka

měl situaci složitější, když lidský život závisel na jeho rychlé
reakci, díky které zastavil vlak
jen několik málo metrů před sebevrahem. „Ta situace si volala
po prasklince na srdíčku. Víte,
problém byl, že jsem zastavil
tak, že jsem toho člověka už přes
čelo vlaku neviděl.“
„Profese strojvedoucího je
pro mě zásadní činností, bez
které si dnes život nedokážu
představit,“ tvrdí oba zaměstnanci. I když svůj volný čas věnují jiným aktivitám, shodli se
na tom, že profese strojvedoucího musí být pro člověka tak trochu i koníčkem.
Na závěr setkání předseda představenstva Jiří Vodička
předal oceněným upomínkové
předměty a ještě jednou jim poděkoval za dobrou reprezentaci společnosti. Současně ujistil
je i ostatní, že tradici udělování
ocenění u příležitosti Dne železnice hodlá dodržovat i v příštích
Dušan Pouzar
letech.

Rudolf Klíma
výpravčí RCP Praha
Zdeňka Králová
dozorkyně výhybek RCP Praha
Dne 15. 9. 2010 Rudolf Klíma
a Zdeňka Králová zjistili, že lokomotivní vlak, který měl zastavit v žst. Zvoleněves, nesnižuje
rychlost a nezastavuje. Za použití návěsti Stůj, zastavte všemi
prostředky vlak zastavili a touto
pohotovou reakcí zabránili srážce lokomotivního vlaku s osobním vlakem, který právě vyjížděl
na trať ze žst. Olovnice. Tímto
včasným zásahem nedošlo ke škodě na majetku a újmě na zdraví
osob.
Brigita Kolářová,
Martin Navrátil

pošta
Proč je na kolejích
zelená tráva?

M

ám připomínku k fotografiím, které tisknete k Posázavskému
pacifiku. Na snímcích (například u článku o oslavách 110 let této tratě
v čísle 20) to totiž vypadá, že vlak  jede po neudržované trati s množstvím
plevele a trávy. To by se
ve Švýcarsku nemohlo
stát. Tam není mezi kolejemi ani travička. Jak
je to možné? Několikrát
do roka je totiž veškerý plevel ničen postřikem, což
zajišťují určení pracovníci železnice. Prochází jej s tlakovou nádrží
na zádech, každý ve svém
úseku. Potom je radost pohledět na takové koleje.
Ve Švýcarsku by fotografie s trávou ani nezveřejňovali, protože by to chápali
jako ostudu železnice. Ale
J. Cibulec
u nás? 
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za poznáním

kam jet
Klubové kolejiště
modelářů v Liberci

39/2010

Na tomto místě končí Afrika

K

lub železničních modelářů Liberec, který letos
oslavuje dvacet let činnosti, představil své klubové
kolejiště, největší na severu Čech, při oslavách 110
let dráhy Česká Lípa – Liberec. Na výstavu v podkroví
tzv. saské výtopny v tamním depu vás zve i 27. 10.
(od 14 do 17 hodin) a dále
ve dnech 28. až 31. 10. (od 9
do 17 hodin). Kolejiště tvaru L má délku skoro 15 metrů. Na 300 metrech kolejí se
150 výhybkami se prohánějí výhradně modely českých
vlaků. Podrobné informace
na kzmliberec.wz.cz.

Jak doprava
tvořila města

A

ž do letošního Silvestra
můžete navštívit výstavu, kterou pořádá Fakulta
dopravní Českého vysokého
učení technického v Praze.
Záměrem výstavy s názvem
Jak se tvoří město je ukázat
klíčovou roli dopravy v období vrcholné průmyslové
revoluce a její úlohu při vytváření novodobých měst.
Koná se v Národní technické knihovně (Technická 6,
Praha 6). Expozice vypráví
příběh zrození velké Prahy
od 70. let 19. století do 30.
let 20. století. Tehdy došlo
na bourání pražských hradeb a 23. září 1875 byl také
zahájen provoz koněspřežné
tramvajové dopravy.

S Albatrosem
na Křivoklání

P

rofesionální šermíři Merlet budou v sobotu 16. a neděli 17. října od 10
do 18 hodin lákat na nádvoří hradu Křivoklát k jeho
návštěvě. Nebudou chybět
trhy a hudební vystoupení.
Na Křivoklát pojede z Prahy-Braníka v 9.20 hodin
zvláštní parní vlak tvořený
patrovou soupravou a lokomotivou 498.022 Albatros.
Vlak zastaví i ve Vršovicích
(9.47), na Smíchově (10.01)
a v Berouně (10.35–11.08). Ze

BRÁNA DO INDIE. Mys Dobré naděje vyvolává v Evropanech představu začátku a konce jednoho světa. Je to však omyl, nejjižnější místo Afriky leží jinde.

Nejznámější africký
poloostrov má tvar
kosy, jejíž hrot je stočen
k jihovýchodu. Jako by
chtěl lodím plujícím
z Atlantického oceánu
stále naznačovat
směr do bájných zemí
bohatých na koření.

lenům, si stojí pár metrů od vás
se způsobně připaženými černými křídly. Asi přemýšlí a pak se
najednou rozběhne, plácá svými
směšnými křidélky, pomáhá si
jimi za chůze i při lezení do svahů. Pak se zastaví a připaží a zase
přemýšlí. Zakroutí si hlavou, podívá se do stran a nahoru. Pak
roztáhne křídla a kolébá se zpět,
zastaví, připaží a přemýšlí.

T

Od parkoviště vede k místnímu
majáku pozemní lanová dráha.
Od majáku jsou výhledy do všech
stran a na blízké plošince stojí sloup s kilometrovníky. Okolí je velmi udržované a možná
pro vás bude úžasný objev, že
rostliny, které se dnes vyskytují i u nás, jsou vlastně hybridy
původní kapské květeny. Patří
mezi ně pelargonie, frézie, gladioly, sedmikrásky, lilie a kosatce. Z vrcholku, kde povětšinou
vane silný vítr, se otevírají překrásné výhledy.
I když je zde turisticky poměrně živo, přece jenom je možnost
si na poloostrově najít klidný
kout k relaxaci. Stresovaní Evropané si zde odpočinou a zapomenou na celotýdenní pracovní
shon na starém kontinentu. Sedíte na kameni a říkáte si tázavě:
„Tak tohle je mys Dobré naděje,
kus obyčejné pevniny, která pro
mořeplavce znamenala tak mnoho?“ Ano, pro nás vnitrozemce je
to kus obyčejné země, kde oceán
bouří, šumí, hučí a pění ze všech
stran. U pobřeží leží na mořském
dně mnoho vraků ztroskotaných
lodí. Našinec si řekne, že tohle
místo je nadějí leda pro nenasytJan Dvořák
né žraloky. 

ento pevninský výběžek
na jihu Afriky pro Evropany
objevil v roce 1488 Portugalec Bartolomeo Dias. Dodnes sem
proudí davy turistů, takže tu je
pořádně rušno. Vlastně jsme ještě neprozradili jeho světově proslulé jméno: mys Dobré naděje.
Bartolomeo Dias u „svého“
mysu také zemřel. Stalo se to 29.
května 1500, kdy zde při strašlivé
bouři ztroskotaly čtyři lodě. Mimochodem, slavný mořeplavec
tento výběžek pojmenoval mysem Bouří, ale portugalský král
Jan II. jej přejmenoval na mys
Dobré naděje, neboť mys Portugalcům skýtal naději, že nakonec skutečně doplují do Indie.
Pro portugalského krále byl nadějí na rozmnožení pokladů,
ale poklady, jež skrývala země
za Stolovou horou, nakonec dobývali Holanďané a po nich Britové.

Drzí a nebezpeční
paviáni i směšní tučňáci

zastávky Křivoklát bude pokračovat přes Rakovník dál
do Lužné. Na zpáteční cestu se vlak vydává z Lužné
v 15.05, z Křivoklátu v 16.02
hodin.

Do Trutnova
za výstavou

V

tělocvičně Základní školy R. Frimla v Trutnově
se ve dnech 26.–31. 10. představí výstava železničních
modelů a kolejišť s mezinárodní účastí. Otevřeno bude
od 10 do 18 hodin, vstupné
pro dospělé činí 50 korun,
pro děti 15 korun. Akci pořádá KŽM Trutnov a Středisko
volného času Trutnov. Tělocvična se nachází za kolejištěm hlavního nádraží,
nedaleko od lokomotivního depa. Více informací
na www.kzm-trutnov.tym.
cz nebo www.svctrutnov.cz.
(mn)

FOTO pixmac

Z Kapského Města k mysu Dobré naděje je to asi 70 kilometrů.
Tady Afrika definitivně, i když
jen neoficiálně končí. Nejjižnější část tohoto kontinentu se totiž
nachází až u Střelkového mysu

Relaxace v říši flóry

Pohled z vozu do vozu na kolejové lanové dráze k místnímu majáku
FOTO autor (2x)
na poloostrově.
160 kilometrů na jihovýchod.
Jmenuje se to tu správně Cape of
Good Hope Nature Reserve, protože jsme v přírodní rezervaci.
Zde spatříte rozeklané skály
a neskutečně velké mořské chaluhy neobvyklých tvarů jako hadice; jsou to obří obludné řasy.
Je tu i kolonie tučňáků a můžete potkat pštrosy, ještěrky, želvy, paviány i antilopy. O největší
vzrušení se tu asi starají paviáni, kteří se chovají pěkně přidrzle. Bývají nebezpeční a přitahuje
je jídlo. Paviáni jsou ochotni vlézt
pro kus krmě i do aut či autobusů. Tyto opice prohnaně napadají
především nic netušící návštěvníky při pikniku.
Naopak tučňáci jsou klidní a na lidské plemeno zvyklí.
Někdy je legrační je pozorovat.
Tučňák, dosahující k lidským ko-

Kilometrovník v jižním cípu Afriky. Praha tu není. FOTO pixmac

Mys Dobré
naděje

T

Okolí majáku na mysu Dobré
naděje je krásně upravené.

ento pevninský výběžek
v Jižní Africe nedaleko Kapského města je tradičně považován za místo, kde se
setkávají Atlantický a Indický oceán. Ve skutečnosti leží
rozhraní mezi těmito oceány
160 kilometrů jihovýchodněji
u Střelkového mysu (nejjižnější
místo Afriky). Prvním Evropanem, který mys Dobré naděje
obeplul, byl v roce 1488 portugalský mořeplavec Barlomeo
Dias, který ho ale pojmenoval
jako mys Bouří. Současné jméno zavedl portugalský král Jan
II., který tak chtěl vyjádřit, že
se jedná o bránu pro cestu dál
na východ.

Voda vás osvěží ve sklenici i v bazénu
Jeden z vrcholů
západočeského
lázeňského
trojúhelníku vás
okouzlí nejen vodou,
ale i svými parky.

F

rantiškovy Lázně byly založeny v roce 1793 jako Ves císaře Františka. Teprve roku
1807 jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Jméno
tedy lázně odvozují od tehdejšího císaře Františka II., který
do dějin vstoupil – minimálně
formálně – jako jeden z vítězů
v napoleonských válkách.
Skutečné dějiny Františkových Lázní sahají až do středo-

věku, kdy se voda z dnešního
Františkova pramene nosila
do blízkého Chebu a pila se tam
jako stolní voda. Lékaři později
objevili zdraví prospěšné účinky
této vody a pramen se stal vyhledávaným léčivým prostředkem
po celé Evropě. Po oblíbených
pitných kúrách se tu záhy začaly
prosazovat také slatinné koupele ve zdejší sirno-železité slatině a koupele v přírodním vývěru
kysličníku uhličitého.

Parky anglického typu
a kamenný František

Parky k lázním patří naprosto
neodmyslitelně. Ty zdejší se začaly formovat už od roku 1792.
U jejich zrodu stál významný zahradník Martin Soukup,
původně lobkovický knížecí

Kdo se vody nebojí, ten si užije
spousty legrace.FOTO Aquaforum

zahradník, který do Františkových Lázní přijel z vídeňského
Schönbrunnu. V jeho práci později pokračoval i syn Antonín,
jenž přebudoval původní francouzské parky na otevřenější
parky anglického typu. Stejně
jako před mnoha lety patří procházky v záplavě zeleně a kvetoucích záhonů k oblíbeným
činnostem lázeňských hostů
popíjejících místní prameny,
zachovávajíce tak tradici lázeňských promenád.
Známým symbolem Františkových Lázní se stala socha malého chlapce s rybou. K parkové
plastice z roku 1924 od místního
sochaře Adolfa Mayerla se váže
slavná legenda, podle níž každá pacientka, která se dotkne
palce levé nohy sochy, otěhot-

ní. Pověsti ale nevěřte, protože ji vymyslel lázeňský fotograf
Škarda, aby zvýšil popularitu
Františka.

Svět zábavy i masáží

Pokud přijedete do Františkových Lázní s dětmi, určitě je vezměte do zdejšího Aquafora, kde
na ně čekají skluzavky, tobogán
a další vodní atrakce včetně dětského venkovního hřiště. Na své
si tu ale přijdou i dospělí – mohou si vybrat ze třech venkovních a třech vnitřních bazénů,
nechat se hýčkat ve whirlpoolu, proplout do vodní jeskyně,
využít vodní stěnovou masáž,
vzduchovou perličku nebo saunu. Vodu si tu užijete nezávisle
na rozmarech počasí.
Tomáš Rezek

