Sportovní soutěž
po dobu
olympiády
na www.cd.cz
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Míváte hlad při
čekání na vlak?

Celý život strávil
na železnici

Pomáháme
starým vozidlům

Podívali jsme se, jak se dá
najíst v nádražní restauraci
v Bruntálu.
STRANA 4

Představujeme Zdeňka
Krystiána, který pracoval
na dráze přes 37 let. STRANA 7

Vedení ČD jednalo s Nadací
Okřídlené kolo o dalších
projektech.
STRANA 2

krátce

sloupek

Místo do školy
mohou jet na lyže

Vývoj mezd
a zaměstnanců
Ve vazbě na zveřejněné
odhady hospodářských
výsledků v roce 2009
je třeba se podívat
i na personální čísla.

K

poslednímu prosincovému
dni ČD evidovaly přesně
27 952 zaměstnanců. Ve srovnání k 31. 12. 2008 se jedná o snížení o 1 341 lidí. Co se
týče odstupného vypláceného
podle kolektivní smlouvy, to

O

d pondělí 22. do pátku
26. února České dráhy
zajišťují odvoz cestujících ze
stanice Lipno nad Vltavou
ke Skiareálu Lipno i ve všední dny. Vyšly tak vstříc dětem i rodičům z okresů
České Budějovice a Český
Krumlov, kde jsou v uvedeném termínu jarní prázdniny. Spoj, na který navazuje
skibus, vyjíždí v 8.04 hodin z Českých Budějovic,
ve stanici Rybník je přestup
na osobní vlak do Lipna
nad Vltavou, kam je příjezd v 9.41 hodin. K jakékoli jízdence do stanice Lipno
nad Vltavou obdrží cestující
voucher ČD Yetti, po jehož
předložení na pokladně Skiareálu Lipno získají skipas
za sníženou cenu.

K dovolené
patří cestování

T

radiční výstava cestovního ruchu Dovolená a Region postoupí v roce
2010 do svého 13. ročníku. Veletrh pořádá ostravské výstaviště Černá louka
od 12. do 14. března. České dráhy se k akci připojují
s nabídkou tarifních novinek. Na stánku ČD nebude chybět Pool systém pro
děti, hry s Elfíkem a odkrývání obrázků formou puzzle
či pexesa. Novinkou v letošním roce bude prodej vybraných obchodních nabídek
za veletržní ceny na místě.

Preventivní vlak
brzy vyjede

V

e dnech 22.–26. března
bude pokračovat ve své
bezpečnostní jízdě Preventivní vlak Českých drah, ČD Cargo, Drážní inspekce, organizace BESIP a Policie ČR. Trasa je vytyčena takto: Jihlava, Znojmo, Břeclav, Uherské
Hradiště, Zlín. Organizátoři
projektu chtějí splnit původní
cíl a navštívit s Preventivním
vlakem minimálně všechna
krajská města v České republice. Projekt je určen hlavně
mládeži ve věku 14 – 18 let.

Kdo vyhrál
lístky na koncert
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o lístky
na turné Věry Špinarové.
Z těch, kteří zodpověděli
správně všechny tři otázky
a zaslali nám je v termínu
do redakce, jsme vylosovali
tyto tři výherce:
A. Doupovce, Pavla Macháče
a Annu Hadašovou. Každý
z nich získává dvě vstupenky na vybraný koncert. Překvapil nás relativně nízký
podíl správných odpovědí
– jen 58 procent. Odpovědi
měly znít: Vítězslav Vávra,
Andromeda, 17. 
(red)

Pavel Švagr
Náměstek
generálního
ředitele pro
pers. záležitosti

MODERNIZACE NA MORAVĚ. Od 18. prosince funguje na trati Šumperk – Zábřeh na Moravě dálkové řízení drážní dopravy. V praxi to
kromě bezpečnějšího a rychlejšího cestování znamená i zrušení výpravčích v Bludově a Postřelmově. 

FOTO ivan skulina

Další dálkově řízená trať
Dálkové řízení provozu
a elektrizace trati mezi
Zábřehem na Moravě
a Šumperkem umožnily
Českým drahám
zavést přímé spoje
z Nezamyslic a Brna
až do Šumperku.

D

říve do Šumperku jezdily
jen motoráky. Od nového
jízdního řádu tu ale končí
i osobní vlaky v elektrické trakci.
Sedmi tisícům cestujících, kteří
na této trati denně využijí služeb
Českých drah, odpadlo přestupování v Zábřehu na Moravě.

Zkušenosti s novým
způsobem řízení

V celém traťovém úseku Šumperk
– Zábřeh na Moravě se od prosince zvýšila rychlost, komfort cestování, prostorová průchodnost
trati i únosnost pražcového podloží. Z hlediska technologie provozu je nejvýznamnější změnou
zavedení dálkového řízení drážní dopravy. „V praxi to zname-

ná zrušení výpravčích v Bludově a Postřelmově a řízení těchto
stanic ze Šumperku,“ vysvětluje přednosta Provozního obvodu
Olomouc RCP Ostrava Zdeněk Ježior. V jeho obvodu již mají zkušenosti s dálkovým řízením stanic Hoštejn a Lukavice na Moravě ze Zábřehu na Moravě, stanice
Moravičany z Mohelnice a stanice Štěpánov z Červenky.
Modernizace trati znamená
pro železniční stanici Šumperk
změnu konfigurace kolejiště i dopravního programu. Dopravu zde
nyní řídí jeden dispoziční výpravčí v nepřetržitém provozu spolu
s venkovním výpravčím na denních směnách. Organizaci drážní
dopravy v Postřelmově a Bludově
má na starosti traťový výpravčí.
V nouzových případech lze stanici Bludov řídit i místně. „S novým
řízením provozu nemají výpravčí problém, několik týdnů fungoval už v Bludově, když odtud byla
řízena stanice Postřelmov. Každý ale musí mít zácvik a poznání
ve funkci dispozičního, venkovního i traťového výpravčího kvůli zástupnosti,“ uvádí dozorčí provozu Petr Starecki.

Provoz
v Šumperku

K

aždou hodinu vyráží ze
Šumperku klasická třívozová souprava osobního vlaku. Ve špičkách ji doplňuje Regionova, takže interval mezi
vlaky je půlhodinový. Denně je
zde 157 výchozích a končících
osobních vlaků a sedm nákladních. Zdejší zaměstnanci mají i povinnosti se zajištěním provozu na soukromé trati Železnice Desná ve směru
Kouty nad Desnou / Sobotín.
Ve zdejším depu denně projde
očistou na 39 vozů z rychlíkových a osobních vlaků. V době
sněhové kalamity zde byl dvakrát vyhlášen 2. stupeň zimních opatření.

Všichni výpravčí
zůstali u firmy

Se zavedením dálkového řízení
dochází i k úsporám mzdových
nákladů v důsledku snížení personální potřeby o sedm výpravčích a jednoho výhybkáře. „Velký
důraz jsme kladli na uplatnění
výpravčích, kteří se v důsledku
modernizace stali nadbytečnými.
Podařilo se nám docílit, že ani jeden z nich nemusel změnit profesi,“ říká Zdeněk Ježior.
Všichni výpravčí našli uplatnění především v blízkých stanicích Bohdíkov a Ruda nad Moravou za zaměstnance, kteří využili Doprovodného sociálního programu. Tři výpravčí dostali příležitost na náročnějším pracovišti v Šumperku. Jeden výhybkář na osmihodinových směnách
obsazuje v pracovních dnech Bludov i Postřelmov.
Traťový úsek Zábřeh na Moravě – Šumperk prošel modernizací, včetně elektrizace, v hodnotě
1,65 miliardy korun. Všechny železniční přejezdy jsou vybaveny
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelnou signalizací.

Ivan Skulina

Ze zámečníka obsluhou pluhu
Kvůli vydatné
sněhové nadílce
musí zaměstnanci
Správy dopravní
cesty Zlín změnit
pracovní uplatnění.

Z

ámečník kolejových konstrukcí Miroslav Kurtin
se při nasazení sněhového kolejového pluhu stává členem jeho obsluhy. Kromě toho,
že ovládá svářečské a kovářské
práce, má totiž i kvalifikaci
strojníka zmíněné techniky.
Podobně je na tom jeho kolega
pochůzkář Jiří Lysáček.
„Za tímto účelem jsme museli složit speciální zkoušku,“ vysvětluje Miroslav Kurtin, který bydlí v Bojkovicích a do práce v Bylnici dojíždí po železnici.
„Vlakem jezdím i teď do Valašského Meziříčí, akorát musím
dříve vstávat a domů se také dostanu o něco později,“ dodává.
Oba zaměstnanci traťového okrs-

ku Bylnice SDC Zlín na jedné ze
staničních kolejí žst. Valašské
Meziříčí při mé návštěvě uváděli
sněhový kolejový pluh z pracovní polohy do přepravní.
Tak je třeba upravit stroj
pokaždé před odjezdem
na základnu.

Sníh jako beton

Zatímco Jiří Lysáček je
na stanovišti strojníka,
Miroslav Kurtin uvolňuje z dutin mezi rameny
radlice a vozovou skříní
upěchovaný sníh. „Upravit sněhový pluh z přepravní do pracovní polohy
trvá asi 15 minut, opačně
zpravidla déle. Ten sníh je
jako beton,“ říká Kurtin.
Společně s kolegou Jiřím
Žlebkem, řidičem sněhové frézy, uvolňují lopatou
a ocelovým sochorem poslední bloky udusaného
sněhu a postupně vyklápějí oba nárazníky, aby strojník
Lysáček mohl pomocí hydrau-

liky zasunout obě poloviny radlice do přepravní polohy.

Kvůli silnému větru
nasadili stroje opakovaně

Při zásahu se obsluha sněhového pluhu ještě rozšiřuje o vlakvedoucího, aby byla komunikace se
strojvedoucím hnacího vozidla.
Dále nesmí chybět osoba znalá
místních poměrů.
„Při práci sněhového pluhu je
třeba přesně navigovat strojníka
při manipulaci s radlicí, aby nedošlo k poškození přejezdů, návěstidel, nástupišť a dalších prvků na dopravní cestě,“ vysvětluje vedoucí provozu infrastruktury Vladimír Gerža, který se této
funkce osobně zhostil při kalamitní situaci mezi Valašským
Meziříčím a Holešovem. Jak dodal, sněhu není více než v jiných
letech, ale situaci komplikoval
silný vítr. Stroje musely být nasazeny opakovaně, což vyžadovalo i mimořádně namáhavou práci obsluh sněhového pluhu i sněIvan Skulina
hové frézy.

bylo k 31. 12. 2009 vyplaceno
1 750 zaměstnancům.
A nyní k doprovodnému sociálnímu programu. Doplatek podle nařízení vlády
č. 322/2002 Sb. a č. 370/2007
Sb. za roky 2007 a 2008 ve výši
40 procent byl vyplacen 1 414
zaměstnancům; příspěvek podle nařízení vlády č.
370/2007 Sb. ve výši 100 procent nebo 60 procent byl vyplacen 990 zaměstnancům.
Prakticky došlo k vypořádání DSP podle nařízení vlády
322/2002 Sb.
Mzdové a ostatní náklady za leden až prosinec
2009 byly čerpány v celkové
výši 9,8 mld. korun. Ostatní osobní náklady činily 558
mil. korun, z toho náklady
na výplatu doprovodného sociálního programu 205 mil.
korun a náklady na odstupné podle kolektivní smlouvy 261 mil. korun. Průměrná
mzda bez ostatních osobních
nákladů činila 27 071 korun
a jde o nárůst reálné mzdy
o více než 4 procenta oproti
minulému období.

anketa
Jak se vám líbí
časopis ČD pro vás?
Lucie Vitásková

Učitelka hudby,
Ostrava
Magazín ČD pro
vás je super. Zaujaly mě rozhovory
s osobnostmi a téma vaření.

Martin Sedláček

Zámečník, Brno
V železničních
magazínech mě
nejvíc zajímá
historie a tipy
na tuzemské i zahraniční výlety. Ale rád si třeba přečtu
i něco o pravidlech pokeru.

Ondřej Bobčák

Důchodce,
Ostrava
Našel jsem tam
zajímavé a přehledné informace o cestování vlakem.
Nechybí v něm historie
a technika. Podle mě je to
prostě zajímavé čtení. 


Jiřina Cafourková

Zdrav. sestra,
Mor. Beroun
Časopis se mi
moc líbí. Je tam
mnoho poutavého počtení ve velmi přehledné grafické úpravě.
A hlavně v něm nechybí
křížovka, při které ve vlaku
znamenitě ubíhá čas.  (ski)
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Aktuality

mluvčí čd
Rozhlasový
Region expres
Český rozhlas Region
vysílá každý týden
magazín pro milovníky
a fandy železnice.

A

ktuální informace ze železnice ve středních Čechách, novinky na dráze,
zajímavé rozhovory s našimi zaměstnanci i informace o výlukách vysílá každou
středu po 14. hodině a každý čtvrtek po 19. hodině Český rozhlas Region ve speciálním pořadu, který se jme-

Ondřej
Kubala
Tiskový mluvčí
Českých drah
nuje Region expres. Ve vysílání uslyšíte rozhovory se
svými kolegy z dep, s přednosty osobních stanic, výpravčími a se zástupci dalších profesí ze Středočeského kraje. Roli vlakvedoucího v pořadu hraje Eduard
Hrubeš, kterého znáte například z televizního pořadu Neváhej a toč!, reportáže
z terénu připravuje redaktor
Pavel Petr, bývalý průvodčí
a v současné době sportovní
redaktor a komentátor Radiožurnálu.
Český rozhlas Region je
čistě středočeské rádio, které vysílá jen v okolí Prahy,
ale tento železniční pořad
si může poslechnout každý v celé republice. Na internetových stránkách rádia je
kompletní zvukový archiv,
nejrychlejší cesta je přes adresu www.rozhlas.cz/strednicechy/porady. V abecedním seznamu najdete Region expres a pod obrázkem
Eduarda Hrubeše v červené čepici a s výpravkou můžete vstoupit do zvukového archivu. Tam jsou všechny díly od vzniku Region expresu.

z médií
Moravský Krumlov
bude v novém
Jihomoravské deníky informovaly 17. února o rekonstrukci nádraží v Moravském
Krumlově.

Příští rok bude stanice již
bez výpravčího. Jako čekárna
dnes slouží vytápěná stavební buňka u nádraží, na konci roku zde budou využívat
kompletně opravenou budovu s moderní čekárnou.

Z nádražní budovy
se stane muzeum
Český rozhlas Hradec Králové odvysílal reportáž o budoucnosti nádraží v Rokytnici v Orlických horách.

Od začátku roku nefunguje nádražní budova v Rokytnici v Orlických horách.
V provozu je pouze čekárna. Vedení města proto chystá pro objekt nové využití.
Má tam být malé muzeum
o místní železnici.

Prodej majetku
na Ostravsku
Český rozhlas Ostrava odvysílal 15. února reportáž o prodeji nepotřebného majetku
Českých drah v Moravskoslezském kraji.

Z necelé pětistovky nemovitostí se České dráhy v Moravskoslezském kraji zbaví
skoro dvou stovek. Prostředky z prodeje budou investovány do obnovy nádraží.
Většinou se jedná o drobné
pozemky, nádražní boudy,
nevyužívaná skladiště nebo
nákladové rampy. Na prodej je i několik státem chráněných památek: vodárna
a kotelna v Opavě a také takzvaná pylová remíza v Ostravě-Přívoze.
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Muži v černých uniformách

pro vás
Vydejte
se za zábavou

Od začátku února
pomáhají najatí
zaměstnanci
bezpečnostních
agentur vlakovým
četám chránit cestující.
Budí při tom respekt
a mají už na svém
kontě záchranu
lidského života.

Novými partnery
programu ČD Bonus
se stala Divadlo
Broadway a divadlo
Hybernia v Praze.

N

a muzikály probíhající v uvedených divadlech
získají držitelé In-karet
(včetně zaměstnaneckých)
slevu 20 procent na vstupné
po předložení zmíněných dokladů v divadelní pokladně.
Totéž se týká všech držitelů
jízdenek Českých drah v minimální hodnotě 50 korun.
Různé druhy slev ale nelze
kombinovat. Jedna In-karta

D

obrý den, kontrola jízdenek prosím, slyší cestující
ve vlaku EC 379 v pondělí 15.
února večer po odjezdu z pražského
hlavního nádraží. Pro muže středních let v rohu kupé, který je začtený do časopisu, je to na první pohled standardní žádost průvodčího, ale jen do okamžiku než zvedne
hlavu od časopisu. Vedle usměvavého vlakvedoucího totiž stojí statný muž v černé uniformě, na prsou
má visačku ČD - Securitas, je dokonale upravený, a i přesto, že se tváří přívětivě, budí respekt. Cestující se právě setkal se zástupcem jedné z bezpečnostních agentur, které od začátku února doprovází vlaky Českých drah na vytipovaných
trasách po celé republice.

Viktoria
Stepanjuk
Manažerka
projektu
ČD Bonus

Kde se hlídky objeví?
To je důvěrné

Tyto speciální týmy potkáte ve vlacích EuroCity, v nočních rychlících
i v sólo motorácích na regionálních
tratích. Nezáleží, jestli jsou tři
ráno nebo tři odpoledne, v terénu
jsou v podstatě pořád. „Agentury
od nás dostaly přesný měsíční rozpis vlaků a nádraží, kde musí být.
Ve spolupráci s Policií ČR, s Krajskými centry osobní dopravy a s Regionálními centry vlakového doprovodu jsme vytipovali problémové vlaky a stanice, kde není stálá bezpečnostní agentura,“ vysvětluje Ladislav Mikeš, ředitel Odboru krizového řízení a bezpečnosti.

EUROCITY. Najatí zaměstnanci bezpečnostní agentury nastupují
na pražském hlavním nádraží do mezinárodního vlaku do Brna.

O PROJEKTU

Č

innost civilních bezpečnostních agentur je převážně
zaměřena na zajištění ochrany života a zdraví cestujících
i zaměstnanců Českých drah,
na ochranu majetku a na zvýšení kultury a kvality cestování. Hlídky vykazují bezdomovce
a osoby bez platné jízdenky
z vlaků i nádraží a zasahují proti pachatelům trestné činnosti.
Zaměstnanci bezpečnostních agentur sice nemají statut veřejného činitele, mohou
však postupovat podle zákona o drahách a spolupracovat
s Policií ČR. Pokud se systém
hlídek osvědčí, měl by být zahrnut do integrovaného bezpečnostního systému ČD.

Epileptik by
bez zákroku
hlídky podle
lékaře zemřel.
Hlavním úkolem agentur je prevence a ochrana cestujících a zaměstnanců Českých drah. A jak
jejich práce přesně vypadá? „Jedou vlakem například z Pardubic
do Kolína, v Kolíně hlídkují hodinu
na nádraží, pak nastoupí do osobního vlaku, popojedou do Nymburka, tam hlídkují hodinu a půl,
pak nastoupí na rychlík a tak dále,“
vypočítává Ladislav Mikeš s tím, že
trasa, kterou uvedl, je vymyšlená
jen pro ilustraci, jak týmy pracují.
Kdy a kde se agentury skutečně objeví, je podle něj z pochopitelných
důvodů důvěrné: „Neřeknu vám,
kolik týmů máme, kolik agentur
na projektu spolupracuje ani kudy

či jedna jízdenka ČD umožňuje poskytnutí slevy pouze
pro jednu osobu. U skupinové jízdenky závisí počet slev
na počtu osob uvedených
na této jízdence.
Divadlo Broadway připravuje na březen představení
Kleopatra. V divadle Hybernia se můžete těšit na nový
muzikál Baron Prášil, jehož
premiéra je naplánovaná
na 25. února. A jaké herecké a pěvecké hvězdy uvidíte
na jevišti? V muzikálu Kleopatra například Moniku Absolonovou, Martina Maxu či
Janu Švandovou. V muzikálu Baron Prášil účinkují Dan
Hůlka, Kateřina Brožová či
Marta Jandová. Režie se ujal
Filip Renč. Kompletní programy a kontaktní údaje získáte na webových stránkách
www.divadlo-broadway.cz
a www.hybernia.eu. Obě divadelní scény se nacházejí v ulici Na Příkopě 31 (pasáž Broadway má vchod z Celetné ulice), takže se k nim
snadno dostanete pěšky ze
stanice metra Náměstí Republiky a stanice Praha Masarykovo nádraží.

JÍZDENKU, PROSÍM. S hlídkou za zády se vlakový personál cítí v noci hned jistěji. Foto michal málek (3x)

jezdí. Ale můžete se s nimi setkat
po celé zemi.“

Čekárna není squat

Jen za první dva týdny v únoru mají
na svém kontě týmy ve vlacích 32
zásahů a další přímo ve stanicích.

Při jednom z nich muži s označením ČD - Securitas zachránili kolabující cestující život bleskovým poskytnutím první pomoci. „Nejčastěji asistujeme vlakovým četám při
vyloučení z přepravy, máme za sebou už i střet s agresivními a opi-

lými cestujícími. Na nádražích
dohlížíme na to, jestli zákazníky
nikdo neobtěžuje a jestli si někdo
neplete čekárnu se squatem. Takové návštěvníky slušně, ale nekompromisně vykážeme z prostor
Českých drah pryč,“ říká Roman,
člen týmu, který každý den vyjíždí z Prahy.
A jak to bylo se záchranou života cestující s epileptickým záchvatem, které několikrát zapadl jazyk?
Stalo se to v nočním rychlíku mezi
Pardubicemi a Českou Třebovou.
Lékař záchranné služby na místě řekl, že nebýt rychlého zásahu
hlídky ČD - Securitas, žena by nejspíš zemřela. Chlapi mě ale odbývají mávnutím ruky s tím, že to je
součást jejich práce: „Pro tyto případy máme i lékárničky, ale neřešte to, jsme ve vlacích od toho,
abychom pomáhali cestujícím.“

Testujeme, zda se osvědčí

Ve zmíněné pondělí večer doprovázeli členové hlídky ČD - Securitas i osobní vlak z Kolína do Peček
s odjezdem ve 21.29 h. Paní v prvním voze CityElefantu neměla jízdenku, tvrdila, že nemá ani peníze
a cestuje do Nové Vsi u Kolína. Muži
v černých kombinézách, kteří doprovázeli vlakvedoucího, ji ale zřejmě znejistili. Po krátké diskuzi přeci jen drobné našla.
A jak to bude s agenturami dál?
Podle Ladislava Mikeše jde zatím
o pilotní projekt. „Musím sehnat
na další práci agentur peníze.
Službu testujeme, jestli se osvědčí. Už teď je ale jasné, že má obrovský přínos. Dvaatřicet zásahů
za první dva týdny a záchrana života našemu zákazníkovi mluví
za všechno. Není debaty o tom, že
šlo o správný krok, a věřím, že se
v rozpočtu Českých drah peníze
na tak důležitý projekt najdou.“ 
Ondřej Kubala


info
Upozornění
pro odběratele

V

šechny čtenáře, kteří dosud neuhradili částku
za předplatné týdeníku Železničář, upozorňujeme, že
pokud tak neučiní do konce února, bude jim ukončen
odběr novin. Částka zůstává
na stejné úrovni jako v loňském roce, tj. 250 korun. Při
změně adresy a jiných kontaktních údajů nám prosím
zavolejte nebo napište.

Zachraňme Rosničku, vyzvala nadace
Na setkání zástupců
Českých drah a Nadace
Okřídlené kolo se
hovořilo o aktuálních
i dlouhodobých
projektech.

o Nadaci
Okřídlené kolo

1

Je to nezávislá nezisková organizace, která získává finanční (i další) prostředky pro
opravy a údržbu historických
železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení
a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah a Národního technického muzea.

P

ředstavitelé Nadace Okřídlené kolo poděkovali Českých drahám za podporu
při záchraně historických kolejových vozidel. V úterý 17. února
předali náměstkům generálního ředitele ČD pro ekonomiku
a osobní dopravu, Michalu Nebeskému a Antonínu Blažkovi,
keramickou napodobeninu lokomotivy Tyliška. Dárek vyrobili tělesně postižené děti z dílny Most
k životu z Přerova. Hned následující den, ve středu 18. února,
získal model vozu Komarek i generální ředitel ČD Petr Žaluda.

Vůz následníka trůnu
i rychlíková lokomotiva

Na úterní setkání dorazili Josef
Tomeček, Miroslav Kapoun, Roman Štěrba, Jiří Střecha z Národ-

2

Má hlavní zásluhu na záchraně parního motorového vozu M 124.001 Komarek
a parní lokomotivy 314.303.

PARNÍ KRÁSKA. Pokud se podaří získat dostatek peněz, uvidíme
Foto michal málek
opět Rosničku na kolejích, jak rozdává radost.
ního technického muzea a Emil
Efler a Josef Plachý z DPOV Přerov.
Spolu s náměstky hovořili zejména o nejbližších cílech nadace. Finišovat by měla oprava salonního
vozu Františka Ferdinanda d´Este, kterou společnost Olpas Moravia Krnov provede do 25. března. Vůz bude reprezentovat Českou republiku na velké meziná-

rodní výstavě Royal Class Travelling v Utrechtu. Jedná se o skutečný evropský unikát.
Nadace Okřídlené kolo také usiluje o vznik železničního technického muzea v Olomouci. Za tímto účelem se chce ucházet o dotaci z evropských fondů. „Počítáme i s pořízením a opravou tří až
čtyř vozů adekvátní velikosti k lo-

3

V současnosti iniciuje sbírku na znovuzprovoznění
parní lokomotivy řady 464.202
Rosnička. Patronem sbírky
je moderátor Václav Žmolík.

4

Číslo bankovního účtu,
kam můžete posílat příspěvky na záchranu Rosničky,
je 215592525/0300.

5

Dne 15. dubna se v salonku
na pražském hlavním nádraží koná její 23. zasedání
s volbou statutárních orgánů.

komotivě 314.303. Ta by měla být
hlavní hvězdou oslav 170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda příští rok v září,“ doplnil Josef Tomeček. Důležitou akcí je rovněž peněžní sbírka na uvedení do provozu poslední vyrobené parní rychlíkové lokomotivy u nás: 464.202,
známé pod přezdívkou Rosnička.

Národní technické
muzeum brzy otevře

Chystaným znovuotevřením
pražského Národního technického muzea se pochlubil Jiří Střecha, ředitel Železničního muzea NTM Praha, který také připomněl, že brzy bude slavnostně
předána z opravy v PSO Nymburk
muzejní lokomotiva T 478.1010.
Úzkou spoluprací muzea, Českých drah, opravce a jejího budoucího provozovatele VUZ se ji podařilo uvést do stavu z doby krátce
po vyrobení koncem 60. let. Kromě toho na setkání Jiří Střecha
ocenil činnost Depa historických
vozidel, které pod vedením ředitel
Rachoty pečuje kromě vlastních
vozidel i o ta zapůjčená z Národního technického muzea. 


Martin Navrátil
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Sázíme na spojení vlak – autobus
Atraktivita veřejné dopravy stojí
často na propojení jednotlivých druhů
dopravy. Cestující se chce dostat co
nejpohodlněji do cíle své cesty, pokud
možno s použitím jen jedné jízdenky.

V

e Zlíně vznikl pilotní systém integrované dopravy
dávno před Prahou a dalšími velkými městy republiky.
O jeho dalším vývoji jsme hovořili s Věrou Fuksovou, která má
tuto problematiku na starosti
na zdejším Krajském úřadě.
Jak se integrovaný dopravní
systém mezi Zlínem a Otrokovicemi osvědčil?
Zlínská integrovaná doprava je
nejstarším dopravním systémem v České republice, její počátek je datován lety 1982 až 1985.
Stala se klíčovým systémem dopravní obslužnosti téměř čtvrtiny obyvatel Zlínského kraje.
Vznikl jako dohoda dvou dopravců, tehdejšího Dopravního podniku města Gottwaldova a bývalých Československých státních
drah, na ose Zlín – Otrokovice.
Současný systém již potřebuje
změny, zejména v tarifní oblasti či v kontrole jízdních dokladů ve vlacích Českých drah. Kraj
si na toto téma zadal projekt.
V současné době je v rámci kra-

je zaveden systém vzájemného
uznávání čipových karet v linkových autobusech dopravců ze
Zlínského kraje. Předpokládáme, že se do tohoto systému zapojí i České dráhy. Zlínský kraj se
kromě úhrady ztrát regionální
železniční dopravy podílí na financování provozu Zlínské integrované dopravy částkou 4,2
milionu korun, a to společně
s městy Zlín a Otrokovice.
Předpokládáte další rozšíření integrovaného systému například na linkové autobusy či
další vlakové spoje nebo MHD
v ostatních městech?
Vedení Zlínského kraje společně
s městy připravuje nový projekt
s názvem KORIS. To je zkratka
pro Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné
dopravy Zlínského kraje, který
bude dále zkvalitňovat současné
standardy informování cestujících a optimalizaci řízení dopravní obslužnosti jak ve veřejné
regionální dopravě, tak v městské hromadné dopravě.

VĚRA FUKSOVÁ

Vedoucí oddělení
veřejné dopravy
Krajský úřad Zlínského kraje

P

o dokončení studia
na Vysoké škole dopravy a spojů ve slovenské Žilině
pracovala jako výpravčí společnosti České dráhy ve Zlíně. Po roce 1995 se rozhodla
změnit zaměstnavatele
a přešla na referát dopravy a silničního hospodářství
Okresního úřadu v Kroměříži.
Po jeho zrušení odešla
na odbor dopravy silničního
hospodářství Zlínského kraje, kde v současnosti vykonává funkci vedoucí oddělení veřejné dopravy. V rámci
svých pravomocí má na starosti integrovaný dopravní
systém kraje.

Neplánujete v rámci společné
integrace například společné
čekárny či pokladny pro vlakové a autobusové cestující?
Zatím jsou oba druhy dopravy
striktně rozdělené...
Současné trendy vyvolaly zvýšenou poptávku po společných přestupních terminálech a nově budovaných zastávkách. Již realizovaný projekt přestupního terminálu v Otrokovicích a připravované projekty v Uherském Brodě, Bystřici pod Hostýnem a Starém Městě u Uherského Hradiště
využijí zdrojů evropského Regionálního operačního programu,
konkrétně pro region soudržnosti Střední Morava. Rovněž zkvalitní dopravu, ať už v závazku veřejné služby, nebo v městských
dopravách.
V rámci Operačního programu Doprava je plánována elektrizace a modernizace železniční tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice, kde je ve dvou etapách projektována i kompletní výstavba
nové nádražní budovy v našem
krajském městě. Tím vznikne
se sousedním autobusovým nádražím moderní odbavovací terminál.

Jaký význam má ve Zlínském
kraji železniční doprava a jak
je provázána s linkovou autobusovou dopravou v regionu?

Provázanost železnice s veřejnou
linkovou dopravou optimalizuje společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, zřízená krajem v roce 2006. Úkolem
této společnosti je především koordinace jízdních řádů mezi oběma systémy veřejné dopravy a vyhodnocování efektivity jednotlivých spojů s hledáním možnosti
odstranění souběhů veřejné linkové a drážní dopravy.

S pomocí evropskÉ
UNIE POstavíme
čtyři přestupní
terminály.
Díky dlouhodobé smlouvě kraje
a Českých drah může železniční
dopravce čerpat prostředky evropských fondů na obnovu vozidlového parku. Realizace tohoto
projektu umožní, aby na našich
významných tratích Vizovice –
Zlín – Otrokovice – Kroměříž a Kojetín – Valašské Meziříčí jezdily
v krátkém horizontu železniční soupravy evropského standardu kvality. Tyto pozitivní změny
jistě přivedou nové zákazníky
do systému veřejné dopravy a investice do nově připravovaných
terminálů se projeví v jejich větší
Martin Harák
spokojenosti. 

foto týdne

odpovídá
Přečíslování
řídicích vozů
Odkdy se začalo
s přečíslováním
řídicích vozů Českých
drah a podle jakého
schématu se provádí?

N

a základě názoru, že se
přípojné vozy řadí mezi
tažená vozidla pro cestující,
byl ze strany Drážního úřadu (DÚ) v roce 2008 uplatněn
požadavek na přečíslování
těchto vozů (včetně řídicích)
na standardní formát dvanáctimístného čísla dle přílohy P (P.7 a P.10) platných
TSI Provoz a řízení dopravy.
Opatřením ředitele Odboru

Petr
baroch
Odbor kolejových
vozidel

kolejových vozidel, projednaným s DÚ, bylo přečíslování
administrativně provedeno
k datu 1. 1. 2009 a během
1. pololetí 2009 došlo i k fyzickému přeznačení přípojných
vozů. Řídicí vozy byly v souladu s tehdy platným českým
textem TSI Provoz a řízení dopravy označeny dvanáctimístným číslem ve formátu
50 54 86-29 xxx - x.
Tím ale přeznačení neskončilo. V červnu 2009 došlo ze strany DÚ k vydání
průkazů způsobilosti pro
další, nově rekonstruované vozy řady ABfbrdtn795
s uvedeným dvanáctimístným číslem 50 54 80-29 xxx
- x. Důvodem změny číslice na šestém místě byla revize pohledu na text českého
překladu TSI Provoz a řízení
dopravy v příloze P.10, díky
čemuž bylo možno označení řídicích vozů přesněji definovat, a to za použití
dvanáctimístného čísla začínajícího 50 54 80-29 xxx - x.
Z uvedených důvodů probíhá v současnosti přeznačování přípojných řídicích vozů
z původního čísla 50 54 86-29
xxx - x na nyní schválený formát 50 54 80-29 xxx - x.

doprava
Nezávislé
šetření nehod
Drážní inspekce
pomůže ostatním
vyšetřovacím orgánům
v Evropské unii.

KDYŽ MRZNE. Nízké teploty se odrážejí i na technickém zařízení. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo bankovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.Foto Jan Rychtárech

eLiška na podporu kampaně ČD Takt
Pro posílení kampaně
ČD Takt byly od 15.
února na vybraných
relacích sníženy ceny
jízdenek eLiška pro
naše cestující.

K

zásadní změně v koncepci prodeje mezikrajových
jízdenek eLiška došlo k 13.
prosinci 2009, kdy vstoupil v platnost jízdní řád 2010. Nabídka jízdenek byla u jednotlivých relací výrazně diferenciována podle
množství a ceny. Nové ceny byly
stanoveny s ohledem na vzdálenost, konkurenceschopnost Českých drah vůči jiným dopravcům
(především autobusovým), vytíženost a komfort spojů i celkový
zájem o cestování na dané relaci.
Tato koncepce umožňuje pružně
reagovat na aktuální podmínky
na trhu v průběhu celého roku.
Jízdenku eLiška si mohou
nově pořídit pouze držitelé platných In-karet/Rail plus. eLiš-

ka je v prodeji ve dvou cenových
úrovních. Prodej jízdenek v cenové úrovni I je zahájen dva měsíce před prvním dnem platnosti
jízdenky a ukončen po vyprodání
stanoveného kontingentu pro cenovou úroveň I nebo tři dny před
prvním dnem platnosti jízdenky.
Poté si zákazníci mohou pořídit
eLišku v cenové úrovni II. Výše
kontingentu jednotlivých cenových úrovní se nezveřejňuje.

Přes internet a automaty

Na jednu In-kartu/Rail plus si
může zákazník zakoupit na každou relaci (pro každý směr zvlášť)
pouze jednu jízdenku eLiška
na jeden kalendářní den. Jízdenka platí ve 2. vozové třídě po uvedené trase v souladu
s ustanovením tarifu TR 10.
Jízdenky eLiška jsou v prodeji pouze přes eShop ČD nebo prostřednictvím jízdenkových automatů UNIPAJ ve vybraných železničních stanicích. Cestující
si může zakoupit jízdenku z automatu v případě, že má aktivo-

SNÍŽENÉ CENY od 15. února
Brno – Jihlava

70 Kč (původně 80 Kč)

Brno – Karlovy Vary

310 Kč (původně 330 Kč)

Brno – Olomouc

70 Kč (původně 80 Kč)

Brno – Praha

150 Kč (původně 170 Kč)

Brno – Zlín

80 Kč (původně 90 Kč)

Hradec Králové – Jihlava

100 Kč (původně 110 Kč)

Hradec Králové – Liberec

90 Kč (původně 100 Kč)

Jihlava – Karlovy Vary

240 Kč (původně 260 Kč)

Jihlava – Pardubice

80 Kč (původně 90 Kč)

Praha – Karlovy Vary

130 Kč (původně 140 Kč)

Liberec – Pardubice

110 Kč (původně 120 Kč)

Liberec – Praha

100 Kč (původně 110 Kč)

Jedná se o cenovou úroveň I, platnou v obou směrech.

vanou elektronickou peněženku
na In-kartě/Rail plus. Po zakoupení jízdenky prostřednictvím
eShopu si ji lze vyzvednout v kterékoliv železniční stanici u pokladny vybavené zařízením pro
elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) nebo v automatech na jízdenky UNIPAJ.

Ceny míří dolů

V březnu odstartuje marketingová kampaň ČD Takt (více jsme
o obchodním pilíři ČD Takt psali v minulém vydání), která je
zaměřena na propagaci pravidelných spojení mezi klíčovými centry České republiky. Pro posílení
kampaně došlo na vybraných relacích ke snížení cenové úrovně
I jízdenek eLiška. Jednalo se především o snížení cen relací, které
byly původně nastaveny shodně
v obou cenových úrovních. České dráhy tak mohou cestujícím
nabídnout pohodlnou, rychlou
a cenově výhodnou alternativu
k individuální nebo autobusové
dopravě. 
Zdeněk Ston

V

rámci jednání Evropské železniční agentury (ERA) v Lille byla Drážní
inspekce (DI) požádána, aby
se stala členem dalších dvou
pracovních skupin, které
zpracují konkrétní postupy k článkům 19 až 25 směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic. První pracovní skupina bude řešit problematiku nezávislosti šetření. Drážní inspekce je jedním z mála vyšetřovacích
orgánů zemí EU, které v minulosti byly pod silným tlakem, a zároveň i institucí,
kterou ERA podpořila svými
stanovisky. Druhá pracovní skupina se zabývá transparentností šetření. I v tomto směru má DI jedinečné
zkušenosti, protože v ČR je
enormní počet provozovatelů drah a dopravců a šetření
každé mimořádné události musí být vedeno tak, aby
nikdo nemohl DI nařknout
z neobjektivního postupu.
Zařazení DI do obou pracovních skupin je oceněním
její práce. ERA zároveň požádala DI o spolupráci na přípravě semináře zaměřeného
na vnitřní organizaci a pracovní postupy vyšetřovacích
orgánů. Seminář má pomoci nedávno vzniklým vyšetřovacím orgánům z jiných
(dicr)
zemí EU.
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Zpětný leasing ČD Cargo

Minibusy v Praze zastaví u nemocnic a poliklinik.

P

o zkušenostech s provozem současných linek pro
osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace se hlavní
město Praha rozhodlo zavést
další linku v oblasti Prahy 3
a 10. Zvýšení provozu si z rozpočtu hlavního města Prahy
vyžádá roční dotaci ve výši
4,2 milionu korun.
Nová linka zajišťuje od 22.
února pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace spojení k významným
zdravotnickým zařízením.
Jedná se zejména o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (zastávka Nemocnice Vinohrady), Polikliniku
Malešice (zastávka Plaňanská), Polikliniku Zahradní Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město) a Domov
pro seniory Malešice (zastávka Rektorská). Umístění zastávky Skalka přímo u výtahu zlepší přístupnost linky A metra, protože stani-

ce podzemní dráhy na Vinohradech nejsou dosud bezbariérové. Zastávka Nemocnice Vinohrady bude zřízena
přímo v areálu tohoto zdravotnického zařízení. Provoz
linky je zajišťován minibusy se speciální úpravou, která spočívá v přítomnosti zvedací plošiny pro přepravu vozíků pro invalidy. Posádku
vozidla tvoří řidič a asistent,
jehož úkolem je pomoci s nástupem, výstupem a upevněním invalidních vozíků.
Linka je určena pouze pro
cestující se sníženou schopností pohybu a orientace –
tedy především držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP-P,
těhotné ženy či děti do 3 let
věku s doprovodem.
Na lince platí Tarif PID
v plném rozsahu, s ohledem na výše uvedené omezení však bude významná část
cestujících přepravována
bezplatně.

V Děčíně se učili na nádraží
Školáci si nacvičovali nestandardní situace.

S

třední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín
uspořádala 17. února pro děti
z místních základních škol
akci na podporu osobní železniční dopravy. V prostorách
stanice Děčín a zdejšího depa
si 160 žáků devátých tříd deseti základních škol vyzkoušelo řešení nestandardních
situací při cestování v cizině
– např. nešla otevřít úschovní skříňka, proběhla kontrola

revizorem, u pokladní přepážky vraceli fiktivní jízdní
doklad. Oživením bylo setkání s policejním psem, zkouška
na alkohol a rozhovor s novináři. Velký ohlas měla návštěva ČD centra, odkud žáci
odcházeli s časopisem ČD pro
vás, jízdenkami pro děti a informacemi v německém nebo
anglickém jazyce. Děti také
dostaly informace o Stipendijním programu ČéDés.

Vybírají nový software

ČD-Telematika nakoupí operační systémy.

S

polečnost ČD-Telematika
vyhlásila výběrové řízení
na dodavatele operačních systémů a databází v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jedná se o dodávku zejména těchto produktů: Windows 2008 R2 Server Standard EN, Windows
2008 R2 Server Enterprise EN,
Windows SQL 2008 Standard
per procesor. Zadávací dokumentaci je možno osobně vyzvednout v podatelně společnosti na adrese Pod Táborem
369/8a v Praze 9 v pracovních

dnech od 8 do 15 hodin oproti podpisu (statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou
osobou) smlouvy o mlčenlivosti. Zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci
předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů,
hodnoticí kritéria, informace
o způsobu zpracování nabídky
a další informace. Lhůta pro
předkládání nabídek končí 10.
března v 15 hodin. Podrobnější
informace naleznete na stránkách www.cdt.cz.
(ropid, hop, cdt)

stalo se
Výluka do Nového Jičína
Náhradní doprava nyní navazuje na přípoje.

N

ež padne rozhodnutí o dalším osudu trati
č. 326 Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží, kterou 24.
června loňského roku poškodila povodeň, nahradily vlakové spoje autobusové podle výlukového jízdního řádu.
Výlukový jízdní řád, který
na této trati nahrazuje dosavadní náhradní autobusovou dopravu, platí od 1. února do odvolání. Rozsah provozu se přitom nemění, došlo
jen k nepatrným změnám ča-

sových poloh spojů kvůli zajištění přestupů na vlaky Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí a zpět.
Změna se týká i umístění některých zastávek. Například
konečná stanice v Novém Jičíně je nyní na autobusové
zastávce Nový Jičín, Tonak.
Výlukový jízdní řád je cestujícím k dispozici na webových stránkách Českých drah
www.cd.cz ve složce Cestování vlakem – Jízdní řády – Traťové jízdní řády.

Lokomotiva smí na koleje
Drážní úřad povolil provoz ES64F4 od Siemensu.
Ke dni 16. února vstoupilo
v platnost rozhodnutí Drážního úřadu, kterým se povoluje zkušební provoz lokomotivy ES64F4, vyrobené společností Siemens. Provoz byl povolen na tratích Správy železniční dopravní cesty – konkrétně na 1. a 2. železničním
koridoru, včetně jejich spojky v úseku Přerov – Olomouc
– Česká Třebová. Povolení se
dále týká celého pražského
uzlu a tratí Dolní Žleb – Děčín východ a Praha – PrahaUhříněves (nákladní terminál Praha). Rozhodnutí Drážního úřadu je platné do 31.
srpna 2010.
Hnací vozidlo ES64F4 je výkonná elektrická lokomotiva, která je určena především

pro rychlou a výkonnou dálkovou nákladní dopravu.
Maximální povolená rychlost stroje je 140 km/h. Její
hmotnost je 87 tun. Prvním
vlastníkem lokomotiv, který rozhodnutí plánuje využít
na českých kolejích, je společnost MRCE Dispolok, která
se zabývá pronájmem hnacích kolejových vozidel. Tato
společnost převzala 16. února
od firmy Siemens první z deseti zakoupených lokomotiv ES64F4 v takzvané verzi
M, která je určena pro vozbu
ve střední a východní Evropě.
Lokomotiva získala schválení
pro provoz již například v Německu, Rakousku, Polsku,
Itálii, Slovinsku, Chorvatsku
a Švédsku.
(ski, sie)

LEASING. Po ukončení desetiletého nájmu přejde všech 1 145 nákladních vozů zpět do vlastnictví společnosti ČD Cargo. V současné době
ilustrační fOTO MICHAL MÁLEK
firma vlastní 23 tisíc železničních vagonů.

Na konci minulého
roku proběhla v ČD
Cargo řádná veřejná
zakázka na prodej
a následný leasingový
pronájem nákladních
vozů. Podmínky vítězné
nabídky jsou pro
společnost výhodné.

D

eník Mladá fronta DNES
ve svém vydání ze dne
12. února otiskl článek
s titulkem Miliarda z drah tajné firmě. V něm autor uvedl
nepřesné informace a z regulérního výběrového řízení se snažil
udělat senzaci. V této souvislosti podávám jako ředitel Odboru
marketingu a komunikace a současně tiskový mluvčí společnosti ČD Cargo následující podrobné
vysvětlení.

Zadávací řízení bylo
v souladu se zákonem

Za účelem získání dlouhodobých finančních zdrojů pro další investiční činnost v oblasti obnovy kolejových vozidel byla akciovou společností ČD Cargo vyhlášena 15. října 2009 veřejná zakázka na zpětný leasing železničních nákladních vozů. Předmětem zakázky je prodej 1 145
železničních nákladních vozů
různých řad a jejich následný lea-

singový pronájem společnosti
ČD Cargo. Jedná se o nákladní
vozy řad Rils, Falls, Zaes, Roos,
Eas a Habbillns. Stáří nákladních vozů řady Habbillns je 7 let
a průměrné stáří vozů ostatních
řad cca 28 let.
Společnost ČD Cargo vyhlásila transparentní zadávací řízení
a zveřejnila podmínky obvyklou
formou, včetně publikace v Informačním systému o veřejných
zakázkách na internetu. Do soutěže se přihlásili tři uchazeči
a společnost ČD Cargo vybrala
subjekt, který nabídl nejvýhodnější podmínky. Celý proces proběhl zcela v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách. Zadavatel obdržel ve stanoveném termínu do 7. prosince 2009 nabídky
od tří uchazečů.
V souladu s posouzením a hodnocením došlých nabídek hodnotící komisí, ustanovenou

ŘÁDNÝ TENDR
PŘINESL
VÝHODNÉ
PODMÍNKY.
představenstvem společnosti,
rozhodl zadavatel o přijetí nejvhodnější nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
ve všech částech zakázky vyhodnocena nabídka od akciové společnosti Financial Found. Tato

společnost splnila všechny kvalifikační předpoklady požadované
v rámci zadávací dokumentace zakázky i všechny náležitosti
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. S tímto uchazečem tak
byly koncem roku 2009 uzavřeny
příslušné smlouvy.

Dojednané podmínky
překonaly očekávání

Nákladní vozy byly prodány vítězi zadávacího řízení za tržní cenu určenou na základě nezávislého znaleckého posudku,
která v souhrnu činí 1,16 miliardy korun. Nabídka této ceny byla
také podmínkou účasti v zadávacím řízení a všichni uchazeči tuto cenu nabídli. S prodejem
nákladních vozů vybranému dodavateli jsou od ledna 2010 tyto
vozy zpětně pronajaty společnosti ČD Cargo.
Leasingový pronájem náklad-
ních vozů potrvá 120 měsíců.
Akontace činí 261,5 milionu korun, celkové roční leasingové splátky celkem 121,5 milionu
korun za leasingový pronájem
všech 1 145 nákladních vozů, což
odpovídá RPSN (roční procentní
sazbě nákladů) ve výši 6,3 procenta. Získané podmínky jsou podstatně výhodnější oproti původnímu očekávání ČD Cargo i oproti ostatním nabídkám a aktuálním podmínkám na leasingovém
trhu. Po ukončení desetiletého nájemního vztahu přejdou
všechny vozy zpět do vlastnictví

společnosti ČD Cargo. K tomu
je třeba dodat, že Mladá fronta
DNES 13. února otiskla opravu
s omluvou, v níž uvádí na pravou

získané
prostředky
budou využity
k obnově vozů.
míru mylné sdělení, že po skončení desetiletého zpětného leasingu zůstanou vagony prodané
dopravcem ČD Cargo nadále firmě Financial Found.

Zpětný leasing je
běžný nástroj na trhu

Soubor 1 145 nákladních vozů
představuje pouze dílčí část z celkového počtu cca 23 tisíc železničních vozů, které ČD Cargo vlastní. Institut zpětného leasingu
představuje běžný nástroj, který
využívá řada firem na trhu. Získané finanční prostředky společnost ČD Cargo použije na financování obnovy svého vozidlového
parku (železničních vozů a lokomotiv) ještě v letošním roce. Společnost ČD Cargo touto operací
naplňuje svou strategii na získání dlouhodobých zdrojů, čímž
posiluje dlouhodobou finanční
stabilitu a vytváří možnosti pro
realizaci budoucích investičních
záměrů.
Zdeněk Větrovec

V Bruntálu si zákazníky hýčkají
Nádražní restaurace
v Bruntálu je příkladem
toho, že i na menších
stanicích se cestující
může dobře najíst.

„Nejsme velkou vyvařovnou,
ale rodinnou restaurací. Věnujeme se detailům a každý den se
staráme o to, aby zákazníci byli
maximálně spokojení,“ říká
syn řeckých emigrantů, kteří si
před 60 lety zvolili za svůj nový
domov tehdejší Československo.

Ú

tulné prostředí restaurace přivítají jednotlivci,
rodiny s dětmi i výpravy
do 35 osob. Najdete tu nabídku
studeného a teplého rychlého
občerstvení, polévek, hotových
i minutových jídel a nápojů.
Otevřeno mají v pracovních
dnech vždy od půl osmé ráno
do půl šesté odpoledne. Hosté
mají k dispozici internet. Po dokončení rekonstrukce výpravní
budovy v roce 2006 je restaurace
také bezbariérová.

Ekonomická krize je znát

OBSLOUŽÍME. Menu obsahuje studená i teplá jídla včetně minutek.

Rodinný podnik

Nájemce a kuchař v jedné osobě Nikos Zapunidis, který investoval do gastrotechnologie
i do vybavení restaurace vlastní finanční prostředky, rozvíjí
provozovnu jako rodinný podnik. V hodnocení společnosti
ČD Restaurant, s níž úzce spolupracuje, patří na žebříčku k těm
nejlepším.

UVAŘÍME. V kuchyni vládne paní Alena pevnou rukou. FOTO AUTOR (2x)

„Moc bychom si přáli, aby přibylo zákazníků,“ povzdechla
si v kuchyni manželka nájemce Alena. Stejné přání má i jeho
sestra Elizabeth, která občas pomáhá s obsluhou hostů. „Od října pozorujeme úbytek zákazníků a máme co dělat, abychom
byli rentabilní. Patrně se tu promítá hospodářská krize a zvyšující se nezaměstnanost v regionu,“ míní Nikos Zapunidis.
Jak ale ujišťuje, nehodlá se
jen tak vzdát. Restauraci nabízí k oslavám životních jubileí
či malých podnikových banketů do 35 osob s kompletním zajištěním cateringu. S vlastníkem objektu v současnosti jedná
o možnostech zřízení prodeje čerstvě pečených výrobků Fornetti
a domnívá se, že tato nabídka by
mohla oslovit i další zákazníky,
zejména mládež. Ivan Skulina

provoz a zahraničí
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průmysl
Licence pro
centrum ACRI
Úřad po normalizaci,
metrologii a zkušebnictví
potvrdil udělení licence, jež
dovoluje užívat označení
Centrum technické
normalizace (CTN).

C

entrum technické normalizace vzniklo při
Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) v prosinci 2008,
v období, kdy končil svoji
činnost Český normalizační institut a část jeho činností začalo přebírat CTN.

Nová kompetence

„Činnost centra technické normalizace je pro
ACRI novou kompetencí.
Pro firmy působící v železničním sektoru je ale nezbytné účastnit se tvorby
norem, mít možnost připomínkovat vznikající pravidla a zásady a být v těsném
kontaktu s evropskými
normalizačními organizacemi,“ uvedla výkonná
ředitelka ACRI Marie A. Vopálenská. Vývoj na evropském trhu navíc ukazuje,
že je třeba dál precizovat
přípravu železničních norem i vzhledem k TSI tak,
aby nedocházelo k překrývání nebo mezerám
u norem.
ACRI v prosinci 2008 podepsala rámcovou dohodu
s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
na vytvoření CTN pro zajištění tvorby norem, včetně
mezinárodní spolupráce při tvorbě technických
norem v rámci projektů technické normalizace
v oblastech týkajících se železničního sektoru. Konkrétně se to týká norem
v oblasti železničního svršku a kolejových vozidel,
elektrických a elektronických zařízení pro železnici a elektrických trakčních
zařízení.

Práce na celkem
127 projektech

V uplynulém roce CTN
ACRI zpracovalo stovky dokumentů z mezinárodních
normalizačních komisí, pracovalo na celkem 127
projektech týkajících se
převzetí evropských norem
do českého normalizačního
systému a u 18 z nich bylo
převzetí dokončeno formou
vydání ČSN EN. Na zpracování evropských norem
do ČSN EN se na základě
smlouvy s ACRI podílelo 19
externích zpracovatelů ze
železničního sektoru. Podnětem pro tak vysoký počet

nových a novelizovaných
evropských norem je legislativa EU týkající se železniční interoperability,
především příprava a vydávání technických specifikací pro interoperabilitu
(TSI) pro jednotlivé subsystémy evropského železničního systému.
V rámci CTN ARCI se
v září 2009 ustavila Mirror group – Kolejové obvody
k řešení metodiky posuzování kolejových obvodů
v České republice. Rovněž
začala spolupráce s německou železniční asociací VDB na návrhu TSI pro
hnací vozidla a osobní vozy
především v otázkách brždění, bočního větru nebo
provozu v tunelech. Firmy
ACRI také připomínkovaly
návrh Certifikace opraven
kolejových vozidel a poslední verzi TSI.
(acri)
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Brenner se změnami

bezpečovač SCMT. Později se ale
plánuje celková obměna vozidlového parku, neboť se na tuto vozbu mají nasazovat rakouské vlaky Railjet. Ty by sem mohly vyjet
asi v polovině roku 2011.
Zkušební jízda na trati Brenner – Verona – Brenner se konala již v říjnu 2009. Vlak složený z
vozu Ampz (DB), Bmz (ÖBB) a tří

Avizované převzetí
osobní dopravy
z Brenneru do Itálie
novou společností
od začátku platnosti
nového jízdního řádu
je již dnes realitou.

M

ísto dosavadního dopravce, jímž byla Trenitalia,
provozuje nyní dopravu
jižně od Brenneru společnost Lenord. Ta je dceřiným podnikem
pro osobní dopravu železniční
společnosti Ferrovienord, která
se stala partnerem německých
(DB AG) a rakouských (ÖBB) železnic. Italská státní společnost
Trenitalia se však jen tak nevzdává a zavádí na italské straně
konkurenční vlaky. Stávající trasy vlaků kategorie EuroCity nové
společnosti jsou tak elegantně
blokovány.

HISTORIE. V čele vlaku EC do Mnichova je ještě lokomotiva FS
řady 405, soupravu tvoří italské vozy.

FOTO Petr šťáhlavský

CESTOVNÍ DOBA
MEZI MNICHOVEM
A BOLONÍ JE DELŠÍ
O 25 MINUT.

A co je výsledkem? Absurdní
paralelní jízdy a rozvázání přípojů pro mezinárodní cestující. Je však docela možné, že Trenitalia paralelní trasy objednala jen proto, aby zabránila jejich
využití společností Lenord. Tratí
na tom ovšem zákazníci. Cestovní doba mezi Mnichovem a Boloňou se prodloužila o 25 minut,
do Milána se jede dokonce o hodinu déle.

BUDOUCNOST. Rakouské Taurusy řady 1216 se brzy objeví také
FOTO Martin harák
na trase přes Brennerský průsmyk.

NA SEVER. Vlak kombinované dopravy Ro-La směřuje z Brenneru
FOTO Martin černý
do rakouského vnitrozemí.

Železnice v Brennerském průsmyku

B

rennerský průsmyk je nejníže položeným průsmykem
přes Východní Alpy. Právě zde byla
v letech 1864 až 1867 postavena 126 km dlouhá transalpská železnice z Innsbrucku do Bolzana,
která umožnila nejkratší spojení
mezi Německem a Itálií. Přechodová stanice Brennero-Brenner leží

V Číně otevřeli trať
pro rychlost 380 km/h
K
oncem loňského prosince
byl zahájen komerční provoz
na čínské vysokorychlostní trati
Wu-chan – Kanton (Kuang-čou).
První vlak s cestujícími mezi
hlavními městy provincií Chu-pej
a Kuang-tung zaznamenal čas 2 h
48 minut při průměrné rychlosti 329,3 km/h. Přitom jízdní doba
spojů na 1 068 km dlouhé konveční trati činila 10 h 30 minut.
Tato vysokorychlostní trať byla
jako druhá v zemi navržena pro
provozní rychlost 350 km/h, nic-

vozů Bpm (SBB) vedla lokomotiva
E189.991. Jízdní doba do jihotyrolského Bolzana byla shodná se
stávající jízdní dobou vlaků EuroCity, z Bolzana do Verony však již
o čtrnáct minut delší. Max. rychlost dosáhla 140 km/h, nicméně
italské lokomotivy smí na této
trase jezdit nejvýše o deset kilometrů rychleji.

Absurdní paralelní jízdy?

Vozy a lokomotivy

Pro pět párů vlaků poskytují vozy
společnosti DB AG a ÖBB. Soupravy se skládají ze sedmi vozů,
z čehož je jeden 1. třídy a jeden
restaurační. Vagony mají domovskou stanici ve Villachu, jeden pár vlaků zajíždí dokonce až
do Klagenfurtu.
V prvních měsících provozu
jsou vlaky vedeny lokomotivami E 189 MRCE Dispolok. Jak jen
to bude možné, budou nahrazeny lokomotivami ÖBB řady 1216
Taurus. Jejich schvalovací procedura pro provoz v Itálii však běží
již několik let. V současnosti smí
tyto lokomotivy jezdit v Itálii jen
maximální rychlostí 120 km/h,
což v osobní dopravě poněkud postrádá smysl. Důvodem pomalé
jízdy je problematický vlakový za-

vlaky Railjet by
mohly začít jezdit
přes brenner
v roce 2011.

méně vlaky po ní jezdí až 380
km/h. Během zkoušek před zahájením provozu, přesně 9. prosince 2009, byla zaznamenána maximální rychlost 394,2 km/h. Provoz
zajišťují vlakové soupravy od firem
Kawasaki a Siemens o osmi vozech,
které v případě potřeby jezdí spřažené. Očekává se, že trasa dlouhá
968 km zůstane zatím nejdelší
vysokorychlostní tratí v Číně, dokud nebude dokončena trať pro
osobní dopravu Peking – Šanghaj
v délce 1 318 km. 
(acri)

na italsko-rakouské hranici v nadmořské výšce 1 362 m. Stavba
horské železnice si vyžádala vybudování řady umělých staveb, kromě mnoha opěrných zdí také více
než dvacítky tunelů. Dva z nich vytvářejí podobně jako u dráhy přes
Gotthard smyčku, jež umožňuje
překonat značný výškový rozdíl.

Od nového jízdního řádu, který
platí od 13. prosince 2009, vyjíždí
vlaky EuroCity z Mnichova vždy
každou druhou hodinu od 7.31
do 15.31 h. Jeden spoj končí v Bolzanu, dva ve Veroně, další v Boloni a jeden jede až do stanice
Milano Porta Garibaldi. Paralelně k těmto vlakům vede Trenitalia ve dvouhodinovém taktu
vlastní vlaky na trase Bolzano –
Verona – Boloňa s odjezdem z Bolzana v rozpětí od 7.31 do 17.31 h,
tedy v současné trase vlaků Mnichov – Verona. Tři vlaky Trenitalie dokonce začínají v Brenneru.
To vede k tomu, že například
u prvního vlaku, který končí
od Mnichova svoji jízdu v Bolzanu
v 11.34 h, ujede o tři minuty přípoj do Boloně a Imoly! Bohužel tyto
rozvázané přípoje se nacházejí i v jiných uzlových stanicích, třeba vlaky Eurostar odjíždějí z Verony vždy
ve 2. a 32. minutu, zatímco vlak
od Mnichova přijede v 7. minutu.
Na vlacích společnosti Lenord
platí i vlastní tarif. Jízdenky se
proto vydávají jen pro příslušné vlaky a neplatí v jiných spojích. Jízdní doklady pro předchozí nebo návazné vlaky musí být
vydávány zvlášť. Jízdenky na vlaky Lenord je možné zakoupit přes
internet, u agentury DB v Miláně a ve Veroně nebo bez příplatku i ve vlaku.
STANISLAV HÁJEK

S využitím
Schweizer-Eisenbahn Revue.

Srážka vlaků v Belgii
skončila smrtí 18 osob
P
ři čelní srážce dvou regionálních vlaků, ke které došlo v pondělí 15. února v těsné
blízkosti města Halle ve střední
Belgii, zahynulo celkem 18 lidí
a dalších 125 bylo zraněno, z toho
11 těžce. Jeden vlak jel z Lovaně do města Braine-le-Compte,
druhý mířil přes Brusel směrem
na Lutych. V obou dohromady
cestovalo 250 až 300 lidí.
První vagony vlaků se silou čelního nárazu vzpříčily a zaklesly
do sebe. Jeden z dalších vozů zů-

stal ležet na boku. Srážka přerušila provoz na některých domácích
tratích, nejezdily ani mezinárodní vysokorychlostní vlaky spojující Belgii s Francií a Británií. Přesné příčiny nehody se vyšetřují, jde
však o největší železniční neštěstí
v zemi od roku 2001.
Strojvůdci SNCB s poukazem
na obtížné pracovní podmínky,
které podle nich mohou k takovým neštěstím přispívat, vyhlásili na úterý 16. února spontánní stávku. 
(čtk)

polsko
PKP Cargo ztrácí
pětinu objemů

P

olský státní železniční
nákladní dopravce PKP
Cargo zaznamenal loni podle prvních propočtů ve srovnání s rokem 2008 propad
v přepravovaných objemech
o 22,2 procenta. Přepraveno
bylo jen 104,6 mil. tun zboží.
Důležitou roli hraje přeprava černého uhlí, kde sice došlo k poklesu o 13,6 procenta,
ale paradoxně podíl této komodity na celkovém objemu
přepraveného zboží narostl ze 40,6 na 45 procent. Bohužel u PKP Cargo poklesla
i přepravní výkonnost oproti
roku 2008, a to o 22,8 procenta na hodnotu 28,2 miliardy
tunokilometrů. 

Další rychlé vlaky
ve Varšavě

J

iž třetím rokem jezdí
v polském hlavním městě moderní nízkopodlažní
jednotky společnosti SKM
(Szybka Kolej Miejska), které na lince S2 spojují před-

městské části Pruszków
a Sulejówek s centrem Varšavy. Posláním společnosti SKM, která vznikla v roce
2004, je rychlá železniční
doprava obyvatel a návštěvníků Varšavy a jejího bezprostředního okolí po stávajících železničních tratích.
V březnu letošního roku
otevře SKM druhou linku,
označenou jako S9, která povede mezi stanicemi Warszawa-Wola a Legionowo.
Mimo několika starších pantografových jednotek typu
EN57 vlastní dnes společnost
SKM takřka výhradně moderní nízkopodlažní elektrické jednotky typu 14WE,
vyrobené tuzemskou firmou
SA NEWAG.

Nová řešení pro
regionální dopravu

M

oderní vozidlový park
a větší komfort – to vše
slibuje nová dopravní železniční společnost, kterou
chystá od příštího roku zřídit Slezské vojvodství. To
naráží na odpor současného polského majoritního
dopravce v regionech – společnosti PKP Przewozy Regionalne. Tento dopravce se
nicméně potýká s řadou problémů, od dluhů za užívání
infrastruktury či používání
trakčních vozidel až po zastaralý vozidlový park, který je leckdy v provozu více
než třicet let. Vedení Slezského vojvodství se sídlem
v Katovicích se chce zřízením vlastního dopravce krýt
proti nenadálému úpadku
firmy PKP Przewozy Regionalne. Současně slibuje, že
vlastním dopravním podnikem nechce této společnosti
konkurovat, ale naopak její
služby doplnit.
(mh, sh)

krátké zprávy ze světa
Francouzi pronikají
do Německa

SBB vyčleňují
tranzitní dopravu

Buffett si půjčuje
na železnici

Snížení některých
tranzitních tarifů

Začala výstavba
důležitého tunelu

Německý dopravce
Deutsche Bahn se
musí připravit na silnější kon ku renc i
v dálkové osobní přepravě. Francouzské státní železnice (SNCF), jakož i koncern Veolia, se podle vyjádření magazínu Wirtschaftswoche přihlásily o přidělení více tras na německé železniční síti. Dceřiná
společnost SNCF Keolis požádala o přepravu například trasách
z Hamburku do Kolína nad Rýnem či z Frankfurtu nad Mohanem do Štrasburku. Trasy budou
na požádání přidělovány dceřinou společností DB Netz.

Švýcarské spolkové
železnice (SBB) chtějí
vyčlenit mezinárodní tranzitní nákladní
dopravu do samostatné
společnosti. Ta by měla operovat na ose sever-jih mezi přístavy v severním Německu a přepravními uzly v severní Itálii.
Na tranzitu by se měla patrně
podílet i společnost kombinované dopravy Hupac, v níž má
SBB finanční podíl. Naopak doprava vozových zásilek po Švýcarsku by měla i nadále zůstat
v kompetenci dopravce SBB Cargo a služby by měly být více standardizovány.

Warren Buffett, legendární investor
z USA, si zajišťuje potřebné peníze na svoji dosud největší investici. Tou má být koupě železniční společnosti Burlington Northern Santa Fe (BNSF), na kterou si chce půjčit na kapitálovém trhu asi osm miliard amerických dolarů. Jako protihodnotu nabízí dluhopisy holdingu Berkshire Hathaway. V současnosti patří Buffettovi již
dvacet procent akcií koncernu
BNSF, který se řadí mezi největší nákladní železniční dopravce v USA.

Běloruské státní dráhy BC snížily před
nedávným časem tarifní sazby pro některé druhy zboží na vybraných tranzitních trasách.
Podle zpravodajského portálu
www.rzd-partner.ru tím chce
společnost zlepšit svou konkurenční pozici na regionálním
dopravním trhu. Toto opatření
se týká například relace směrem na Ruskou federaci, kde došlo ke snížení u celé řady tranzitních tarifů a byly zavedeny
zvláštní tarify, které však běloruský dopravce nijak blíže nespecifikoval.

V lednu letošního
roku se rozběhly práce na budování stavby s názvem Terzo
Valico, což je tunel pro
vysokorychlostní železniční
trať mezi Janovem a Milánem.
Jak sdělil ministr hospodářství
Claudio Seajola, italská vláda
uvolnila pro první etapu výstavby částku dosahující 500 milionů eur. Budované spojení má
pro zemi nejvyšší prioritu, protože pomůže z Janova vytvořit
jedno z nejdůležitějších center mezinárodní výměny zboží
mezi Evropou a Asií. 

(sh, kla)
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Slavnostní jízda k výročí 160 let narození TGM
NA VŠECHNY POBYTY Z NAŠICH KATALOGŮ DOVOLENÁ 2010
MŮŽETE ČERPAT TAKÉ DOTACI ZE SOCIÁLNÍHO FONDU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK. Informujte se o možnostech
na svých personálních odděleních.

Jarní vlakové poznávací zájezdy

• 16.–20. 4. Paříž – krásy města nad Seinou. Cena 3 990 Kč
zahrnuje: 2x ubytování, 2x snídani, 3x místenku, služby
vedoucího zájezdu. Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní
pojištění klienta, vlakovou dopravu. Nadstandardní příplatek:
doplatek za lehátko Berlin – Paris 450 Kč, Paris – Berlin 450 Kč
(nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy).
Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: DB, SNCF, rodinní příslušníci
a důchodci ČD: 50% FIP na průjezd Německem a Francií
(výhodnější je brzký nákup jízdenek).
• 1.–19. 5. Maroko – velký okruh. Cena 12 990 Kč zahrnuje:
2x nocleh ve Francii, 12x nocleh v Maroku, 7x místenky,
1x večeři, 2x snídani, trajekt do Maroka a zpět, místního
průvodce v horách, služby vedoucího zájezdu.
Cena nezahrnuje: vstupy, místní průvodce ve Fézu a Moulay
Idris, přejezdy autobusem, terénním vozem a taxi, vlakovou
dopravu v Maroku, komplexní pojištění klienta, vlakovou
dopravu z ČR. Nadstandardní příplatek: lehátko T6 Vídeň –
Florencie 570 Kč, Florencie – Vídeň 570 Kč – nutno objednat při
sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci ČD – FIP: ÖBB,
FS, SNCF, RENFE A ONCCFM, rodinní příslušníci s jízdenkou FIP:
ÖBB, FS, RENFE a 50% FIP na SNCF, vlaky v Maroku cca 1 100 Kč.
• 7.–15. 5. Zelený ostrov Ischia. Cena 7 900 Kč zahrnuje:
6x ubytování, 6x polopenzi, 6x místenku, vstup do hotelového
termálního bazénu, 2x trajekt, zpáteční transfer přístav–hotel–
–přístav, půldenní okruh ostrovem s degustací likérů,
služby vedoucího zájezdu, dárek. Cena nezahrnuje: vstupy,
fakultativní výlety, komplexní pojištění klienta, vlakovou
dopravu. Nadstandardní příplatek: lehátko T6 (T4) Wien
– Roma 570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč) – nutno
objednat při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky: zaměstnanci
ČD, jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD – FIP: ÖBB, FS,
rodinní příslušníci důchodců ČD – FIP: FS a 50% FIP na průjezd
Rakouskem.

6. 3. 2010 Praha | Lány

7. 3. 2010 Brno | Hodonín | Břeclav

Jízdní řád

Jízdní řád

8.14

Praha hl. n.

16.45

8.40

Brno hl. n.

18.30

9.32

Stochov

15.25

9.13–9.15

Zaječí

17.50–17.55

10.03

Lužná u Rakovníka

14.35

9.20–9.30

Velké Pavlovice

17.40–17.45

11.50

Žatec

13.00

9.45–9.50

Kobylí

17.20–17.30

10.00–10.15

Čejč

17.05–17.10

10.25–10.35

Mutěnice

16.45–16.55

10.50

Hodonín

16.30

11.15

Hodonín

13.55

11.35

Břeclav

13.35

Ze Stochova je zajištěna kyvadlová autobusová doprava

Program v Lánech
11.30		
13.00		

Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka
Odhalení jezdecké sochy T. G. Masaryka

Jízdné
Praha – Stochov – Žatec a zpět 200 Kč (k ceně jsou uznávány
doplatky: ZTP, děti, žáci, důchodci, roční síťová jízdenka In-gold).

Doprovodný program v Praze hl. n. a ve Stochově
Praha hl. n.
8.30–15.00
				

prohlídka prostor
Vládního salonku

Žst. Stochov
9.40–15.00
				
				

prohlídka exteriéru
Masarykova vozu
a Prezidentského salonku

Lužná u Rak.
10.00–15.00
				
				

Výstava T. G. Masaryk
a železnice v prostorách
Železničního muzea ČD

8.–10. 3. 2010 Praha Masarykovo nádraží
Výstava T. G. Masaryk a železnice v době od 10 do 16 hod.
Vstup ZDARMA.

• 10. 7. Orlí hnízdo 750 Kč odjezd z Českých Budějovic.
• 17. 7. Krimmelské vodopády, odjezd z Českých Budějovic.
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz.

• Hotel Park – Dudince/Hokovce – na zkoušku – 8.–11. 4. nebo 21.–24.
4. Cena 2 644 Kč zahrnuje: 3x ubytování, 3x plnou penzi, 4 procedury,
volný vstup do krytého hotelového bazénu, vstup do sauny ve čt
a v sobotu 16–18 hod, volný vstup do fitness, příplatek za jednolůžkový
pokoj 180 Kč/os./den. Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
• Velká Rača – Oščadnica – penzion Villa Ludmila. Cena 4 170 Kč
zahrnuje: 6x ubytování se snídaní. Nejlepší lyžování na Slovensku,
zastávka skibusu 2 min. od penzionu.

ČR

• Hurá na běžky a lyže do M. Lázní, nabídka platí do 18. 3. Cena
za osobu 2 030 Kč zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Kriváň,
2x snídani formou švédských stolů, 2x 3chodovou večeři a salátový
bufet, 1x medovou masáž, 1x kávu a zákusek v Café Panorama.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 200 Kč/den.
• Babylon Liberec, hotel Centrum. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje:
dvě noci ve **** hotelu, polopenzi, neomezený pobyt v aquaparku,
lunaparku a iqparku (i v den odjezdu!), pobyt ve VIP Sauna Afrikana
(vždy pondělí, středa, pátek od 18 do 22 h), možnost ranního plavání
již od 8 hod, pro děti od 3 let animační program. KE KAŽDÉ DOSPĚLÉ
OSOBĚ JEDNO DÍTĚ VE VĚKU DO 14 LET ZDARMA! Akce platí pouze
do konce března! Více na www.cdtravel.cz/lasty.
• Třeboň – hotel Zlatá hvězda – Velikonoční pobyt. Cena 3755 Kč/os.
ve dvoulůžkovém pokoji (jednolůžkový pokoj 5 030 Kč) zahrnuje:
3x ubytování se snídaní, přivítací přípitek, ruční masáž zad a šíje,
popř. horních nebo dolních končetin, využití whirlpool vanu 30 min.,
návštěvu solné jeskyně, 2 hodiny v aquaparku, návštěvu zámku,
fitness po celou dobu pobytu.
• Krkonoše, Harrachov – Hotel Lovecká Mumlava. Cena 3 480 Kč
zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, úschovnu lyží, pro seniory
nad 55 let je uvedená cena s plnou penzí.
• Krkonoše, Dolní Malá Úpa – Hotel Javor. Cena 2 940 Kč zahrnuje:
6x ubytování se snídaní. Možnost dokoupení večeří.

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

11.20		

pietní akt u pomníku TGM

10.00–16.00
		

výstava T. G. Masaryk a železnice,
nádraží Hodonín, vstup zdarma

Jízdné
Informace o jízdném v ČD centru Brno
a na lince Kontaktního centra 840 112 113.
Brno hl. n. – Hodonín a zpět – 160 Kč,
Zaječí – Hodonín a zpět 100 Kč (nástup kdekoliv),
Hodonín – Břeclav, Břeclav – Hodonín
jednosměrné – 50 Kč.
České dráhy, Váš osobní dopravce
d www.cd.cz \ 840 112 113

K moři

TROPEA

od 140 Kč/noc s www.svetem.eu
465 531 995, 604 953 467

PERLA KALÁBRIE
Nabídka pěkného ubytování v soukromí. Oblíbené místo železničářů. Turnus podle přání mimo hl.
sezonu. Vlakem z Říma až na místo, majitel vás odveze k apartmánu. Cena 10 eur na os. a den.
Tel.: 222 940 036, 605 364 736,
e-mail: sidoniusv@seznam.cz

Veliki Pijesak
nová vilka u pláže
od 165 do 295 Kč osoba/noc
www.marea.cz,
313 120 237, 774 512 619

• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč,
odjezd z Českých Budějovic.

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

krojovaný průvod z nádraží v Hodoníně
k pomníku TGM

Černá Hora

• 27. 3. Tropický park, cena 850 Kč, odjezd z Prahy.

• Hotel Casa Nicola ** do 26. 6. Cena 5 310 Kč/os. zahrnuje:
7x ubytování s polopenzí, 7x odpolední kávu nebo čaj, vstup
do hotelového bazénu, informační materiály o ostrově v češtině,
dárek, česky hovořící delegátku CK. V období 26. 6. – 31. 7. cena
za osobu 5 555 Kč (pobyty sobota – sobota).

10.50		
		

Muzeum T. G. M.
Rakovník

Autobusové jednodenní zájezdy

Itálie – Ischia – vlastní doprava, nejen pro seniory:

Program v Hodoníně

VELIKONOČNÍ POBYTY

Duchcovská svařovna a.s.
nabízí výrobu přechodových kolejnic tvarů:		
R65/S49, UIC60/S49, R65/UIC60			
Bližší informace podá: Hoyer Petr			
mob.:602407807 mail:hoyer@dscht.cz

Duchcovská svařovna a.s.
nabízí k odprodeji 2 kusy Montážní portálový jeřáb MŽ 5 + 5 t, cena dohodou. www.solemare.szm.sk

REKREAČNÍ A ŠKOLICÍ
STŘEDISKO
v Jizerských horách nabízí
velikonoční pobyty.
Cena 280 Kč s možn. polop.
Pokoje s vl. soc. zař.
Děti a důchodci sleva.
Tel. 483 381 091, 731 473 259.

UBYTOVÁNÍ
V ČERNÉ HOŘE
Super ceny již od 200 Kč za os./den
Mgr. Ivana Matoušková
cestovní agentura JULIA
tel. 606 222 550, 371 751 868
e-mail: julia.ca@seznam.cz
www.julia-ca.wz.cz
e-mail: solemarepost@gmail.com
www.solemare.szm.sk

DOVOLENÁ V ITÁLII
CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE KAMPANIE, MARINA DI CAMEROTA
apartmány, rezidence, vilky, bungalovy přímo u moře,
plážový servis, bazén – to vše v ceně bez dalších příplatků a BEZ KAUCE!
tel.: 325 594 551, 607 101 707, www.susanna-viaggi.cz

Pobyty Rumunsko, Řecko

CALABRIA, ITALIA

C. K. HALMANOVÁ

Rumunsko – Eforie Süd – Hotel Amaradia
Cena: 6 900 Kč (6 400 Kč dítě 4–12 let) odj. z ČR: 26. 6., 25. 8. 2010
7 500/6 900 Kč/os.: odjezd z ČR: 6. 7., 16. 7., 26. 7., 5. 8., 15. 8. 2010
FIP: MÁV, CFR. Cena zahrnuje 10x ubytování, 10x polopenzi,
2x lehátkový lístek a 2x místenku.
Řecko – Nei Pori – široká písečná pláž, studia pro 2, 3 a 4 osoby, apartmány pro 4, 5 a 6 osob. Cena za osobu ve studiu od 2 700
do 5 900 Kč, v apartmánu od 2 600 do 5 100 Kč.
Lehátkový lístek + transfer 1 250 Kč. Pobyt 14 dnů.
Odjezd z ČR: 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 13. 9., 17. 9. 2010.
Kontakt: Ludmila Ovesná, 972 774 119, 571 431 265, 604 254 524.
www.sweb.cz/cesty1, ovesna.ludmila@email.cz

RESIDENCE SOLEMARE,
Záruka slunečného počasí
a čisté moře
Apartmány u moře už od 3 500 Kč
za apartmán na týden
Informace CZ
Tel.: 602 386 892, 724 888 985
Informace SK – ústředí
Tel.: 00421 903 311 652
00421 263 822 136
e-mail: solemarepost@gmail.com
www.solemare.szm.sk

nabízí:

NOVÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK Kysuca Tour, spol. s. r. o., ďakuje všetkým svojim klientom za prejavenú dôveru v roku 2009
a teší sa na spoluprácu v roku 2010.
Už teraz pripravujeme pre všetkých dovolenkárov nové pobyty cenovo lacnejšie ako v roku 2009
a k tomu ešte pekné First Minute zľavy pre deti i dospelých na sezónne pobyty:
• 12 a 13-dňové zájazdy do BULHARSKA – Pomorie alebo Sozopol v ležadlovom vozni do Burgasu
Destinácia
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
POMORIE
2 850 Kč na osobu
3 750 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
SOZOPOL
2 850 Kč na osobu
3 990 Kč na osobu
4 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom.
• 12 a 13-dňové zájazdy do GRÉCKA – Leptokária v ležadlovom vozni do Solúnu
Leptokária
mimo sezóny
12-dňový v sezóne
13-dňový v sezóne
2-lôžková izba
6 500 Kč
9 100 Kč
9 900 Kč
3-lôžková izba
6 800 Kč
10 800 Kč
11 700 Kč
4-lôžková izba
7 600 Kč
13 700 Kč
14 500 Kč
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlast. príslušenstvom, kuchynkou a balkónom.
• 10-dňový zájazd do ČIERNEJ HORY – Sutomore v ležadlovom vozni do Sutomore/Bar
v cene mimo sezóny 2 400 Kč na osobu
počas celej sezóny za 3 250 Kč na osobu
Ubytovanie: v penziónoch pri mori, izby s vlastným príslušenstvom a balkónom. Všetky ceny sú bez ceny
za dopravu. Lehátka zo staníc: Praha, Bratislava, Budapešť v závislosti od destinácie a kapacít.
Bližšie informácie na web. stránke: www.ck-kysucatour.sk
alebo osobne v kancelárií na ŽST Kys. N. Mesto
alebo na telefónoch 00421/41/4211620 alebo želez. telefón 930/831/57, mobil: 00421/908 219 442
alebo emailom: ckkt@stonline.sk.

Č. Hora, hotel** od 3 990 – 5 890 Kč
klimatizace zdarma! 7-10 noclehů
lednice, balkon aj., lehátko,taxa
-----------------------------------------Bulharsko 4 790 – 6 190 Kč
– 9/10nocí
vč. lehátka, transfer, 2lůž. pokoje
4lůž. apartmá, balkony aj.,
delegát
-----------------------------------------Chorvatsko-Omiš-Nemira
s polopenzíi bez,
2–3lůž. studia 2 990–3 990 Kč
Brač Postira - villa Kokiče***
+Firstminut,
loď v ceně 5 686-7 641 Kč
-----------------------------------------Ubytování:
Itálie-Lido Adriano aj.
Rez.Tereza 4 660-15 600 Kč/apt.
5os.
-----------------------------------------29. 4.–3. 5. Karneval v Rijece
2 noci+sníd., lehátko aj., 4 190 Kč
-----------------------------------------17.–27. 5. Jordánsko+Sýrie poznáv.
letecky 9x nocleh+snídaně
hotely**
atd. od Hamá po Wádí Rum
29 990 Kč
----------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.cz
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pošta
Milá průvodčí
ve vlaku EuroCity

C

htěl bych pochválit práci průvodčí ve vlaku
EC 144, který jel 9. února
v úseku Čadca – Bohumín.
V soupravě se slabě topilo
ve voze 1. třídy a hned několik cestujících si na to stěžovalo. Průvodčí reagovala velmi zdvořile a závadu
dokonce vyřešila. Při kontrole jízdenek byla nadmíru
milá. Mezinárodními spoji
Českých drah jezdím už tři
roky a za celou dobu jsem se
nesetkal s tak příjemně působícím zaměstnancem.
Věřím, že se ČD bude dařit
navyšovat počty takovýchto
pracovníků.

Michal Kovářík

Pochvala míří na Marcelu Marcolovou z RCVD Ostrava.

Ztracené pouzdro
jsem získal zpět

T

outo cestou bych chtěl
poděkovat průvodčímu
osobního vlaku 9511 jedoucího dne 1. února z Mladé Boleslavi do Prahy. Hlavně on
se totiž zasloužil o navrácení mého ztraceného pouzdra se všemi osobními doklady, které mi vypadlo ve zmíněném vlaku. Po přesednutí do spoje na Lysou nad Labem a následném zjištění
ztráty mi bylo ve spolupráci
s tímto zaměstnancem a výpravčími železničních stanic Lysá nad Labem, Neratovice a Všetaty pouzdro vráceno během necelé hodiny zpět. Je to pro mě důkaz,
že na Českých drahách jsou
stále lidé ochotni a schopni
pomoci. Ještě jednou všem
děkuji.

Václav Málek

Poděkování si zaslouží vlakvedoucí RCVD Liberec Josef Baťa.

Vaši zaměstnanci
kalamitu zvládají

V

e dnech mrazivé kalamity ve středu 27. ledna jsem
cestoval z Milovic do Hodonína se svými dvěma dětmi
(6 a 3 roky). Ač to tehdy
na první pohled vypadalo
s dopravou velmi nepříznivě,
díky pohotové reakci Českých
drah a obětavému přístupu
jejich zaměstnanců jsem se
do cíle dostal nejenže včas,
ale i velmi pohodlně. Chtěl
bych poděkovat strojvedoucímu, který pohotově zareagoval, uvolnil dveře a umožnil
mi převzít si zapomenuté zavazadlo od průvodčího. Též
děkuji personálu v informačním centru na nádraží v Lysé
nad Labem za velké nasazení a trpělivost ke všem cestujícím. Vždyť kvůli kalamitě
vzniká jistě hodně nespokojenosti a někteří lidé své nervy neudrží na uzdě. Dále chci
poděkovat průvodčím v ostatních spojích. Právě díky
těmto lidem, i s ohledem
na ekologii, dávám přednost
Michal Tietz
vlakům.

Zasloužíte si
malou pochvalu

P

oslal jsem na Kontaktní centrum dotaz, zda
firma OREDO, organizátor
regionální dopravy v Královéhradeckém kraji, skutečně neobjednala na trati 063
od první změny jízdního
řádu 2010 žádné vlaky osobní dopravy. Odpověď nebyla
příznivá. Z KCOD v Hradci Králové mě upozornili
na úpravu jízdního řádu autobusové dopravy. Navzdory tomu ale uvedli, ať aspoň
na ostatních tratích použiji i nadále služby Českých
drah. Musím vyjádřit Kontaktnímu centru malou
pochvalu, že můj dotaz poslalo na KCOD a že jsem dostal brzkou reakci. Lepšíte
se, České dráhy. Když jsem
poslední dobou využil vaše
služby, jelo se načas. To dříDavid Kolář
ve nebývalo.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

7

Břeclav byla jeho osudem
Po více 37 letech
aktivní služby na dráze
odešel na zasloužený
odpočinek Zdeněk
Krystián. Zůstal za ním
pořádný kus práce
nejen na rekonstrukci
stanice Břeclav.

lika zásadami. Šlo o bezpečnost
provozu, stálou informovanost
a dokonalou harmonizaci všech
etap stavby. Například jsem vedoucímu přestavby nabídl řešení na zkrácení stavby nástupišť
o půl roku tím, že když stanici vypomůžou provizorním nástupištěm, mohou současně zahájit přestavbu vždy dvou nástupišť, a ne

Ž

provoz bez nehody
během přestavby
břeclavi je pro mě
velkou satisfakcí.

elezničářská tradice v rodině Zdeňka Krystiána je
starší více jak sto let. Jeho
děda z matčiny strany pracoval na začátku minulého století jako vlakvedoucí v Užhorodě
a děda z otcovy strany jako traťový dělník ve Svatobořicích a Kyjově. „Můj táta jako výpravčí vypomáhal před válkou na Slovensku a v době okupace již pracoval
ve stanici Hrušky u nás na jižní
Moravě. Nejdříve jako přednosta
a po roce 1953 coby náčelník stanice. Tím byl předurčen osud nejen
můj, ale i mého bratra Josefa, který od svých 18 až do 61 let pracoval
jako výpravčí,“ vypráví o své rodině Zdeněk Krystián.

jen jednoho. Tento návrh byl okamžitě přijat a postupy práce byly
do pár měsíců přepracovány. Také
jsem se snažil pomoci výpravčím,
aby pracovali s těmi nejlepšími
stavbaři. Trpělivost výpravčích
po dobu tolika let a provoz bez nehod jsou pro mě obrovskou satisfakcí,“ vzpomíná na svůj osudový
projekt Krystián.

Kauza ukradených
pytlů z ciziny

Od brigádníka
po náčelníka

Mladý Zdeněk již od čtrnácti let
vypomáhal staničnímu dělníkovi a osobní pokladní v Hruškách na Břeclavsku a za odměnu
mu bylo svěřeno postavení vlakové cesty a výprava vlaku. „Dá rozum, že vše probíhalo pod přísným dohledem výpravčích Kotlaříka nebo Beneše. Táta, který
byl v té době náčelníkem stani-

OSOBNOST. Poslední dva roky u Českých drah pracoval Zdeněk
Krystián ve funkci náměstka přednosty PO Břeclav. FOTO autor (2x)

mé zásady byly
bezpečnost,
informovanost
a harmonizace.
ce, mě připravil a poslal do Brna
k vykonání odborné zkoušky číslo šest. Malý problém však spočíval v tom, že mi chybělo ještě šest
měsíců do plnoletosti. A tak mě
otec jednoduše udělal starším,“
směje se Krystián a dodává, že si
ještě pamatuje „svůj“ první vlak.
Byl to osobní spoj 1504, vypravený
o sedmé ráno z Břeclavi.
Po studiích zakotvil Zdeněk
Krystián v Lokomotivním depu
Břeclav. Díky dobrým znalostem
z dopravního provozu mu bylo
v roce 1988 nabídnuto místo náčelníka oddělení lokomotivního
hospodářství na tehdejším Provozním oddílu ČSD Brno. Do jeho
kariéry ale zasáhla změna politické situace. „Po roce 1989 jsem
ukončil působení na Provozním
oddílu v Brně. Protože jsem měl
odpovědnost vůči rodině, rychle jsem se rozhodl – bez ohledu
na vysokoškolský titul – pro práci
výpravčího, která mně byla stále
blízká. Začátky sice nebyly lehké,
díky rodině a mé nezdolné víře,
že znovu dokážu zvednout hlavu,
jsem se postupně jako výpravčí
a posléze jako inspektor pro školení na brněnském Ústavu podnikové výchovy propracoval během

REKONSTRUKCE. Při přestavbě trati v jeho obvodu, která probíhala v letech 2005–2009, býval často v terénu.

život a kariéra ZDEňka KRYSTIÁNa

R

odák z Uherského Hradiště vystudoval břeclavskou
Střední průmyslovou školu železniční a posléze absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Žilině. Jeho železničářská
kariéra začala 26. října 1972 v Lokomotivním depu Břeclav, kde
do roku 1987 pracoval jako inženýr železniční dopravy a pak jako
vedoucí ekonom. V letech 1988
až 1990 byl náčelníkem oddělení lokomotivního hospodářství
na Provozním oddílu ČSD Brno.

dvou let až na náměstka pro provoz břeclavského přednosty Maráze,“ vzpomíná.

Dlouho odkládaná
rekonstrukce

Do života Zdeňka Krystiána zasáhla i zásadní rekonstrukce stanice Břeclav. Ta se dlouho plá-

Mezi roky 1990 až 1992 pracoval jako výpravčí ve stanicích Lanžhot a Břeclav a posléze
ve funkci inspektora pro školení v Ústavu podnikové výchovy
Brno. V letech 1993 až 2004 sloužil jako dopravní náměstek žst.
Břeclav a další čtyři roky zastával
funkci náměstka vrchního přednosty UŽST Břeclav. Poslední zařazení u ČD měl v letech 2008 až
2010: náměstek přednosty Provozního obvodu Břeclav. Do důchodu odešel 31. ledna 2010.
novala a také dlouho odkládala. Když se její termín posunul
až k roku 2000, začal se smiřovat s tím, že do přestavby stanice ani nezasáhne a odejde do důchodu. Přípravné práce se však
v roce 2003 rozběhly.
„Během přestavby mezi roky
2005 až 2009 jsem se řídil něko-

K přestavbě břeclavského nádraží
bohužel patří i kauza rozkrádání
poštovních zásilek z března 2008.
„Byl jsem na běžné ranní kontrole průběhu výluky, když v tom
na mě kolega volá, že se na stavbě válejí prázdné poštovní pytle. Měl pravdu, poštovní pytle to
byly, avšak ne prázdné, ale pěkně
napěchované dopisy, fakturami,
objednávkami – a vždy jen z ciziny!“ vzpomíná Krystián. Výjezd
policejní skupiny neunikl médiím a zpráva o nálezu sedmdesáti poštovních pytlů se dostala až
do ČTK. Na břeclavské nádraží
začali volat i zahraniční novináři, například z Berliner Allgemeine Zeitung.
Policie v krátké době zajistila
pachatele, kterým byl pracovník
pošty. Rozkrádal zásilky tím, že
při překládce z rychlíků na vozíky
si vždy nějaký pytel ze zahraničí
schoval ve více jak dvacet let nepoužívaném poštovním tunelu.
Kolega Zdeňka Krystiána, který
pytle objevil, pak ironií osudu dostal nejen omluvný dopis od pošty, ale současně i tři pohlednice
staré několik let.

Na setkání u vína

Ale kriminální kauza je už minulostí. Zdeněk Krystián teď myslí spíše na to, jak se bude starat
o vinohrad, který před třiceti lety převzal od svého tchána.
„Po dvou letech společné práce,
kdy jsem se sotva něčemu přiučil,
odešel bohužel tchán do vinařského nebe a já na celý vinohrad
zůstal sám. Na jeho památku se
proto snažím věnovat vínu co
nejodpovědněji. Obdržená cena
Šampion z výstavy v Brně z roku
2001 je toho snad důkazem. Už
teď se těším na setkání se svými
bývalými spolupracovníky a přáteli ze stanice i ze stavby u dobrého vína, například Rulandu
šedého,“ dodává na závěr Zdeněk Krystián.
MARTIN HARÁK

Vytváří Brejlovce z papíru
Vypravil jsem se
za mladíkem, který
sestavuje netradiční
železniční modely.
Jako materiál používá
hlavně papír.

patřily ZSSK, pravděpodobně by
musely být v unifikovaném nátěru, což bych určitě nechtěl,“ uvádí mladík.

Nechybí ani umyvadlo

J

edenadvacetiletý student
Vladimír Michalko z Krupiny na středním Slovensku se
s velkým zápalem věnuje papírovým modelům dieselových lokomotiv v měřítku 1:32.

Fiktivní čísla i logo

Jeho první modely nepředstavovaly konkrétní stroje, ale byly výplodem fantazie. „Asi před rokem
a půl jsem začal pracovat na první z těchto dvou lokomotiv, které už silně připomínají jeden reálný typ,“ říká a ukazuje na modely, které odhaduji na řadu 754,
tedy Brejlovce. „Sestavoval jsem
je podle fotografií a vlastních ná-

TVŮRCE. Zdálky nepoznáte, že modely jsou z papíru. 
kresů, ale nejedná se o přesné kopie. Vymyslel jsem i jiná čísla. Ta
s hnědou střechou je 747 017 – 2
a modro-oranžová s černou střechou 747 016 – 4,“ povídá Vladimír Michalko.

FOTO autor

Vladimír nechtěl rozčílit slovenské železničáře, a proto
na modely nepoužil logo ZSSK.
Malé lokomotivy raději opatřil
nápisem Stredoslovenská vlaková doprava. „Kromě toho kdyby

Co se týká materiálu, na kostru podvozku používá sádrokarton a papírové kartony, na skříň
a střechu strojovny papírový karton, na střechu kabiny modurit,
na motor také karton, tenké dráty a na hlavy válců i plastelínu.
K nátěrům dává akrylové barvy
a syntetické laky. Při bližším pohledu vynikne, jak jsou modely
precizně zpracované. Na stanovištích strojvedoucích naleznete i umyvadlo.
Na závěr mě zajímalo, jaké plány s modelářstvím má Vladimír
v nejbližší budoucnosti. „Teď
jsem si dal pauzu, musím se věnovat škole, mám před zkouškami. Na univerzitě ve Zvolenu totiž
studuji ekologii,“ vysvětluje mladý modelář.
Jiří Junek

pošta
Školáci se dostali
do Bludiště i zpět

C

htěli bychom poděkovat zaměstnancům Českých drah za profesionálně
zvládnutou situaci při přepravě našich žáků do Bolatic a zpět při sněhových kalamitách 17. a 19. ledna. Cestovali jsme s velkou skupinou dětí z Prahy do Ostravy a dále do Bolatic na natáčení sportovně-vědomostní televizní soutěže Bludiště. Při cestě tam byla zastavena doprava na trati Kravaře ve Slezsku – Chuchelná. O vzniklé situaci jsme
byli včas informováni a bez
zbytečných komplikací nás
České dráhy na místo určení dopravily. Cesta zpět byla
už náročnější. Kvůli sněhu a popadaným stromům
byla doprava na zmíněném
úseku opět zastavena. O situaci nás informovali telefonicky. Vzhledem k přepokládanému zpoždění hrozilo, že zmeškáme přípojný vlak SC Pendolino. České dráhy nám však urgentně
zajistily náhradní autobusovou dopravu, abychom vše
stihli. U všech zaměstnanců ČD jsme se setkali s velice
vstřícným přístupem. Jsme
přesvědčeni, že mnozí žáci
ani komplikace nezpozorovali a že si z jízdy odnášejí jen vzpomínky na příjemné a pohodlné cestování. Ostravu navštěvujeme často,
například kvůli soutěžím
Čokoládová tretra a závodu
Hurááá na Zlatou tretru či
Dnům NATO. Vždy využíváme České dráhy.

D. Gajdošík

a Václava Mašková,
ZŠ Filosofská v Praze 4

ibžd
Nemotice
12. února

V

nočních hodinách v nákladišti Koryčany v žst.
Nemotice byl zjištěn vykolejený nákladní vůz přes výkolejku Vk102. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 10
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Brno.

Olomouc
16. února

D

opoledne mezi žst. Olomouc a Bohuňovice
se střetl osobní vlak 13713
s osobním automobilem
na železničním přejezdu
P4203 v km 108,462 tratě Krnov – Olomouc hlavní nádraží. Lehce zraněn byl řidič auta a jeho spolujezdec.
Železniční přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor, které bylo
v činnosti. V čele osobního vlaku byl motorový vůz
851.021-6. Škoda byla předběžně vyčíslena na 340 tisíc
korun. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.

Beroun
16. února

O

dpoledne v žst. Beroun
vykolejila při posunu
lokomotiva 122.046-6 na výhybce číslo 111. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 160
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Praha.

Most
19. února

P

o poledni v žst. Most vykolejila při posunu lokomotiva 742.533-3 přes
výkolejku Vk3. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 50
tisíc korun. Událost šetří
RIBŽD Ústí nad Labem.
(MirKo)
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za poznáním

kam jet
Kulhánek, Born
a EURO známky

8/2010

Vietnam z okna parního vlaku

V

e středu 24. února začala v pražském Poštovním muzeu výstava nazvaná Poštovní známka a drobná grafika Oldřicha Kulhánka. Tohoto tvůrce známe nejen ze známek,
nejmenších grafik všedního dne, ale také si jeho
práce všichni nosíme v peněženkách. Od 24. dubna
bude expozice muzea věnována prvním slovenským
EURO známkám. Po celé
léto, od 23. června do 12. září
2010, sem budete moci zavítat za grafikami a známkami dalšího známého umělce, a to na přehlídku s názvem Adolf Born – doma
a venku. K výstavám budou
vydány příležitostné poštovní dopisnice a uskuteční se autogramiády. Poštovní muzeum sídlí v Praze 1,
v ulici Nové mlýny 2, otevřeno je od 9 do 17 hodin. Více
informací najdete na adrese
www.cpost.cz/cz/muzeum.

Chrudimské
divadlo s modely

M

odeláři z Chrudimi
si vás dovolují pozvat
na výstavu železničních modelů. Uskuteční se v prostorách kavárny divadla Karla
Pippicha od 5. do 7. břez-

na a od 12. do 14. března,
kdy je otevřeno vždy od 9
do 17 hodin. Vystavena budou kolejiště velikostí H0,
TT a N, malé i velké zájemce potěší modely a fotografie s železniční tematikou,
návštěvníci letos mohou
čekat řadu novinek. Plakátek s informacemi naleznete na tradičním webu
www.tombart.wz.cz. Divadlo Karla Pippicha se nachází prakticky v centru města,
od nádraží ČD je to k němu
5–10 minut chůze.
(mn)

recenze
Jak vypadaly
železnice Třetí říše

P

řehledný a nepříliš do podrobností a statistik zacházející pohled na roli dráhy
v temné kapitole německých
dějin nabízí zhruba stoosmdesátistránková kniha Martina Weltnera Eisenbahn im
Dritten Reich s podtitulem
Dějiny – vozidla – válečné nasazení. Výhoda pro všechny, kteří si ne zcela rozumí
s němčinou je, že tu převažují fotografie, často velmi
vzácné a kvalitně reprodukované. Ve 26 kapitolách se
mapuje expanze na východ,
vývoj techniky, rozvoj spo-

DO PŘÍSTAVU. Jedna z posledních provozuschopných parních lokomotiv uháněla na trase z hlavního města do Haiphongu rychlostí až 80 km/h.

Činné parní lokomotivy
jsou u nás vidění už
jen při mimořádných
jízdách. Stále však
existují země, kde byly
donedávna součástí
běžného provozu.

jí tratě do více směrů. Ta nejmodernější samozřejmě míří do Saigonu – dnes Ho Či Minova Města. Na trati je moderní autoblok,
vlaky jezdí až rychlostí 120 km
za hodinu, a to na metrovém rozchodu.

Most od Eiffela

N

ěkdy je potřeba být ve správnou chvíli na správném
místě. V našem případě
to před několika lety platilo pro
zmapování konce regulérní parní trakce ve Vietnamu. Okamžitě, jak jsme se o něm dozvěděli,
začali jsme organizovat expedici
na zdokumentování této události.

OBSLUHA. Takto vypadá pracoviště na vietnamském stavědle.

Odlišný postoj
k železnici

Vietnam býval dlouhá léta
ve středu pozornosti světové veřejnosti, ale o železnici jsme věděli poměrně málo. Pověstné vlakové spojení mezi Hanojí a Saigonem (a jeho časté přerušení) bylo
často ve válečném zpravodajství,
něco jsme slyšeli i o ozubnici, jejíž zbytky koupili švýcarští přátelé železnice a odvezli do své země.
Vietnam byl po první indočínské válce v roce 1954 rozdělen
na dvě části, které měly naprosto
odlišný vývoj. V jižním Vietnamu
vládl v podstatě kapitalistický režim, který příliš nepodporoval železnici, a proto zůstaly zachovány
jen nejvýkonnější trasy – všechny ostatní byly rychle opuštěny.
Na druhé straně v severním
Vietnamu vládli zastánci Ho Či
Mina. Socialistické vedení vidělo v železnici strategický objekt,
a proto chránilo všechny tratě
i během druhé indočínské války
až do roku 1976, kdy byl Vietnam
opět sjednocen.
Z hlavního města Hanoje, jež
leží na břehu Rudé řeky, vycháze-

SETKÁNÍ. Na kolejišti v železárnách se míjejí normálněrozchodná
(v popředí) s úzkorozchodnou parní lokomotivou.

Vietnam

Momentka z tržiště v Sa Pa.

• Oficiální název: Vietnamská socialistická republika
• Rozloha: 330 000 km2
(67. místo na světě)
• Počet obyvatel: 86 milionů
(13. místo na světě)
• Rozdělení: 58 provincií
a 5 měst pod tzv. ústřední
správou
• Oficiální měna: vietnamský dong

V metropoli stojí za zmínku překrásný, 2 500 m dlouhý příhradový most Long Bien přes Rudou
řeku, postavený podle plánů Gustava Eiffela v roce 1903. Do vyhlášení nezávislosti Vietnamu v roce
1954 nesl název podle bývalého
francouzského guvernéra a později i prezidenta Paula Doumera. Most kupodivu přežil všechny války. Byl sice poškozen, ale
velmi rychle opět opraven. Dnes
není v nejlepším stavu, povolená rychlost je jen 30 km/h. Tento
most slouží železničnímu spojení
Hanoje a stanice Gia Lam, které je
téměř v plné délce tříkolejnicové.
Jezdí po něm jak úzkorozchodné,
tak i normálněrozchodné vlaky.
Námi objednané mimořádné
vlaky byly zařazeny do normálního grafikonu. První cesta vedla po druhém nejdůležitějším
koridoru do Haiphongu, který je
domovským přístavem hlavního města. Trať je velmi frekventovaná a minimálně každou hodinu jedou vlaky v obou směrech.
Osobní vlaky vozí dvě malé zelené lokomotivy D4H ruské výroby,
rychlíky stejné lokomotivy červené barvy. Naše souprava se musela vejít do těsného grafikonu, a to
včetně fotozastávek, proto jsme
místy jeli až 80 km/h, což už činilo staré parní mašině s číslem
141.190 problémy.

Velkorysé plány

Stanice ve Vietnamu jsou pro veřejnost běžně zavřené a je do nich
umožněn přístup až asi 30 min.
před příjezdem vlaku. My jsme

FOTO autor (4x)

díky výjimce mohli vidět luxusní čekárny pro VIP osoby i pracoviště výpravčích a přednostů stanic. Nádraží byla všude velmi
čistá a v dobrém stavu. Nákladní
vlaky vozily stroje ČKD typu D12
anebo americké D9.
Po návratu do hlavního města
jsme si prohlédli celkem velkorysou staniční budovu s ještě velkorysejší maketou hlavního města podle plánů vietnamských železnic VNR, na které představují metropoli s novými trasami
železnice, většinou vysoko nad
frekventovanými ulicemi.

Pasti na roztržené vlaky

Po několika dnech vedla naše cesta na sever do stanice Lang Son
v blízkosti čínských hranic. Tato
trať prochází členitým terénem,
cestování zkrášluje více než tucet tunelů a mostů, navíc je v celé
délce opět tříkolejnicová pro rozchody 1 000 a 1 435 mm. Osobní
doprava je na úzkém, nákladní střídavě na obou rozchodech.
Cestou zpět jsme kromě tunelů
a mostů obdivovali různé železniční konstrukce, které zabezpečují trať před roztrhnutými
vlaky. Před stanicemi mířily
dlouhé koleje do svahů, výhybky
musely být přestavěny do těchto
záchytných kolejí, až těsně před
příjezdem vlaku mohly byť přehozeny na staniční kolej. Tunely byly velmi precizně a viditelně
očíslovány.
Na konec cesty jsme zažili
poslední vzrušení. Došlo nám
uhlí a samozřejmě po cestě žádné jiné nebylo. Tak jsme přibližně 50 km před hlavním městem
museli zůstat stát a čekat na náklaďáky s uhlím. Když přijely,
zaměstnanci přeložili v koších
uhlí do tendru a my jsme mohli
pokračovat a dokončit naši překrásnou expedici.
EUGEN TAKÁCS

Jak se z výpravčího stal slavný umělec
lečnosti DR a její úpadek,
zestátňování lokálek, deportace Židů, role představitele
drah Dorpmüllera, dobývání říše spojenci, bombardování železnice a řada dalších.
Knížku vytiskli ve Slovinsku, graficky připravili ve Veroně a sestavili v Německu.
Vydalo ji nakladatelství Geramond (www.geramond.
de) a v Česku ji nabízí prodejna Corona v Praze, v pasáži v Hybernské ulici. Vedle
ní tu koupíte i další atraktivní tituly z téže řady: Tajná
německá říšská dráha (DR),
Fotomotiv železnice, Rychlíková doprava v časech říšské
dráhy či Železnice ve válce
(1848–1948).
(mn)

Městská knihovna
v Praze si připomíná
90. narozeniny
významného českého
malíře Zdeňka Sýkory.

ním na dráze. Prošel postupně
různými profesemi – od dělníka přes telegrafistu až k výpravčímu. Sloužil postupně ve Vrbně nad Lesy, v Úvalech a v Českém Brodě. Když válka skončila,
mohl se začít naplno věnovat své
velké lásce – malování.

Z

deněk Sýkora se narodil
v Lounech, v železničářské
čtvrti, které se dodnes říká
Amerika. Jeho rodiče, původem ze
zemědělských rodin, se sem přestěhovali za prací po první světové
válce z jihozápadních Čech.

Lokomotivy jako živé

Dnes slavný malíř vzpomíná, že
od dětství miloval parní lokomotivy a představoval si je jako živé
bytosti. Zvuk vlaku projíždějícího kolem jejich domu v něm zů-

Počítačový průkopník

TVORBA. Zdeněk Sýkora při práci v ateliéru.
stal celý život, vyvolával v něm
pocit dálky, podobně jako panorama Českého středohoří, na které se díval přímo z okna pokoje,
kde se narodil.

FOTO jaroslav brabec

S železnicí jsou spojeny i jeho
další osudy. Během druhé světové války se podobně jako mnoho lounských vysokoškoláků zachránil před totálním nasaze-

Na kole a za každého počasí objížděl trpělivě celá padesátá léta
oblíbené motivy v okolí rodného
města. Studoval také práci svých
velkých vzorů, Antonína Slavíčka, Adolfa Kosárka, Jindřicha
Pruchy, později Paula Cézanna
a Henriho Matisse. Od původního realismu došel ve své práci až
ke zcela abstraktnímu výrazu.
Do procesu přípravy svých obrazů (struktur) zapojil už v šedesá-

tých letech jako jeden z prvních
umělců počítač. Tento průkopnický čin mu brzy přinesl celosvětové uznání a jeho obrazy se
začaly objevovat na důležitých
mezinárodních přehlídkách.
Sýkorovými obrazy, grafikami
a objekty se v současnosti pyšní mnoho soukromých sbírek
a muzeí v Česku, Evropě i Americe. Jeho celoživotní tvorbu ocenili v Rakousku významnou Cenou Herberta Boeckla, Francie mu udělila titul rytíře Řádu
umění a literatury. V současné
době můžete jeho obrazy obdivovat v Městské knihovně v Praze.
Po předložení In-karty Českých
drah získáte slevu 20 procent
na vstupném. Výstava je otevřena až do 2. května.
SANDRA CHVOJKOVÁ

