Parní jízdy
6. a 7. března
ke 160. výročí
narození TGM
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Třetí setkání
Talentů ČD

EuroCity ve Vídni
zastavují jinde

Dokázal zabrzdit
před kamionem

Zaměstnanci z provozu
diskutovali s vrcholovými
manažery firmy. STRANA 7

Prozradíme vám, kam jsou
od března odkloněny vlaky
v Rakousku.
STRANA 5

Strojvedoucí Josef Trejtnar
o pár centimetrů unikl
tragédii.
STRANA 7

krátce

sloupek
S Lidlem mezi
Prahou a Brnem

Grafikon byl loni
splněn na 91 procent

Po loňském úspěchu
jízdenek ČD Net
Lidl pokračují ČD
ve spolupráci se sítí
obchodů Lidl ČR i letos.

Č

eské dráhy nově nabízejí zákazníkům poukázky na cestování mezi Prahou
a Brnem za 179 korun. Prodej
poukázek bude v pražských
a brněnských prodejnách Lidl
probíhat od 4. do 31. břez-

J

ízdní řád osobní dopravy Českých drah byl v roce
2009 splněn na 91,1 procenta. Tento údaj je srovnatelný
s ostatními vyspělými železnicemi v západní Evropě.
V loňském roce jezdily vlaky
nejpřesněji v březnu, kdy byl
jízdní řád naplněn na 94,12
procenta, v únoru a v lednu
jsme ho splnili na 93,6 procenta a v prosinci na 93,35
procenta. Nejhorší byla situace v době intenzivní stavební
aktivity s množstvím výluk
hlavně v letním období. To
ilustrují i čísla za červenec,
kdy jelo včas jen 88,74 procenta vlaků.

Mimořádnosti
a výluky nově

Č

eské dráhy rozšířily informační systém o výlukách a mimořádnostech.
Informace o omezeních provozu, ať již plánovaných,
nebo mimořádných, jsou
nově součástí elektronického výdejního systému a pokladníci ČD na ně mohou
cestující upozornit během
nákupu jízdních dokladů.
Před necelými dvěma roky
ČD zprovoznily internetové
stránky s plánovanými výlukami. Loni v květnu přibyly mimořádnosti. 

Davis Cup 2010
právě začíná

Aleš
Ondrůj
Ředitel
Odboru produktů
a obchodu

KAM TO BUDE? Na cestující Českých drah čekají od příštího týdne změny v jízdním řádu. Zaměstnanci osobních pokladen i členové vlaFOTO michal málek
kových čet se tak zřejmě budou po nějaký čas setkávat s otázkami, proč jejich spoj jede jinak než minule. 

Změny v jízdním řádu
V neděli 7. března
vstupuje v platnost
první změna
Jízdního řádu 2010,
která se týká řady
regionálních spojů.
Vedle toho v dálkové
dopravě nedochází
prakticky k žádným
zásadním změnám.

Z

měny v regionální dopravě
jsme pro vás rozdělili podle
jednotlivých krajů.

Praha a Středočeský kraj

Z

opakují čeští daviscupoví reprezentanti loňské úspěšné tažení pohárovým pavoukem a dostanou
se opět až do finále? První
kolo bojů o slavnou salátovou mísu právě začíná. Češi
se utkají o postup do druhého kola 5. až 7. března s Belgií na její půdě. Poslední vzájemný zápas se konal
v Ostravě před dvěma lety.
Úspěšnější ze dvojice Belgie – Česko se ve druhém
kole Světové skupiny Davisova poháru utká buď s izraelskou reprezentací, nebo
s Chile. České dráhy jako oficiální dopravce daviscupového týmu přejí našim sportovcům mnoho úspěchů.

Zajeďte navštívit
Euroregion Tour

V

e čtvrtek 18. března začíná jubilejní 10. ročník
veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour 2010. Akce
se již tradičně uskuteční
v Eurocentru v Jablonci nad
Nisou a potrvá do neděle
21. března. České dráhy budou na tomto veletrhu prodávat poukázky na vybrané
relace za zvýhodněné ceny.
Dětské návštěvníky přivítá
modrý maskot Elfík. V minulém roce si České dráhy
odnesly ocenění za nejhezčí expozici. 
(red)

Ve středních Čechách dochází
pouze k drobným úpravám, jejichž cílem je zlepšit návaznosti spojů. K posunutí odjezdu dojde u podvečerního osobního vlaku ze Straškova do Lužce nad Vltavou. Ten nově pojede v úseku Vraňany – Lužec nad Vltavou
o 60 minut později, tedy v 18.44
h. Na trati Praha – Beroun dochází k úpravě jízdy dopoledních
a poledních osobních vlaků tak,

aby byl v Zadní Třebani zajištěn
přestup do vlaku ve směru Liteň
a Lochovice. Osobní vlak, který
v současnosti odjíždí z Prahy hl.
n. do Řevnic v 10.39 h, nově pojede v pracovní dny až na Karlštejn
a v Zadní Třebani bude mít přípoj
na nový vlak do Lochovic (odjezd
v pracovní dny v 11.21 h). Naopak
osobní vlak z Prahy hl. n. v 11.39
h nově pojede v pracovní dny jen
do Řevnic. Podobným způsobem
budou upraveny jízdy obratových
vlaků ve směru do Prahy. Ranní
vlak, který odjíždí v 5.52 z Prahy hl. n. přes Vrané nad Vltavou do Čerčan, nově zkrátí pobyt
v Týnci nad Sázavou o 17 minut.
V Čerčanech tak vzniknou nové
přípoje. Tento vlak nově v pracovní dny projede zastávky PetrovChlomek, Pecerady a Poříčí nad
Sázavou-Svárov.

Jihočeský kraj

Změny v jižních Čechách nejsou
nijak zásadní. Vylepší se například ranní školní spojení z Putimi do Písku, kam vlak přijede místo v 7.37 už v 7.30 h. Také
žáci z obce Stožec získají pohodlnější možnost návratu ze škol

ve Volarech. Dva odpolední vlaky
ve směru z Volar pojedou později.
Na trati Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec dochází k úpravám u ranních vlaků, které zlepší návaznost dalších spojů ve Veselí nad Lužnicí.

Královéhradecký kraj

Ke změně dochází na pětikilometrové trati z Opočna pod Orlickými horami do Dobrušky, kde
bude od 7. března jezdit jen jeden

v severních
čechách se
cestující svezou
více cityelefanty.
pár vlaků pro zajištění dopravy
do škol v Dobrušce. U dvanácti
z celkem 754 regionálních vlaků
se mění omezení jízdy. Pozornost
by tomu měli věnovat hlavně cestující na trati Trutnov – Teplice
nad Metují a na trati Meziměstí – Náchod – Týniště nad Orlicí.
Některé spěšné a osobní vlaky
budou od 7. března zastavovat

ve stanicích, kterými prozatím
projíždějí. Konkrétně jde o nová
zastavování ve Smidarech, Skřivanech, Pilníkově, Bolehošti
a Náchodě-Malém Poříčí. Drobné úpravy budou také ve vedení
přímých vozů u několika regionálních vlaků, zařazování vozů
vhodných pro přepravu kol či pro
poskytování služby úschova během přepravy.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji dojde k dílčím úpravám, které mají zlepšit
nabídku spojení do významných
sídel v regionu. Nově pojede o víkendu pár osobních vlaků mezi
Českou Třebovou a Ústím nad
Orlicí. Z České Třebové odjede
v 7.04 a naopak z Ústí nad Orlicí zpět v 7.30 h. Přibude tak přípoj ke spěšnému vlaku z Pardubic
do Lichkova a naopak do České
Třebové. Motorový vlak bude dále
pokračovat v 8.03 do Svitav a Poličky jako přípoj od vlaku EuroCity z Prahy. První vlak z Letohradu
do Ústí nad Orlicí pojede o pět minut dříve, čímž se stihne přípoj
do Pardubic a Prahy.
Pokračování na str. 2

V Třebíči se během zimy nezastaví
Letošní dlouhá a tvrdá
zima prověřila všechny
provozní zaměstnance
Českých drah včetně
výpravčích.

N

ejinak tomu bylo i v Třebíči, jednom z největších sídelních celků kraje Vysočina. Na nočních službách slouží výpravčí v celém objektu nádraží zcela sami. A ve většině
případů se musí spolehnout jen
na sebe.

Zápřah jako na olympiádě

„Když se ve dne vyhlásí takzvaný
druhý stupeň zimních opatření,
máme možnost zavolat pracovníky traťové služby Správy železniční dopravní cesty. Ti nám pomohou vymést výhybky od sněhu
a odklidí sníh všude, kde je potřeba. Než však přijedou, musí
pochopitelně zvládnout odklidit
alespoň sníh z výhybek, z nástupišť a příchodových cest k nádra-

ží výpravčí. A v noci jsme na to
úplně sami,“ říká zdejší výpravčí Milan Svátek. V Třebíči nemají k dispozici vyhřívané výhybky,
jako je tomu třeba na koridorových tratích, proto je situace pro
tamní provozní personál o to složitější. A jak takovou situaci řeší?
„Vzhledem k silné frekvenci osobní dopravy v našem regionu musím okamžitě vyhodnotit situaci
a jít vymést sníh na jedno zhlaví,
potom přijmu vlaky, a následně
běžím naopak na opačné zhlaví.
Je to někdy docela olympijská disciplína,“ usmívá se Milan Svátek.
Vzhledem k jednokolejné trati
musí výpravčí v Třebíči zabezpečit všechny nezbytné úkony jako
je nabídka, přijetí a odhláška.
Navíc o víkendech není obsazena
sousední stanice Vladislav, což
je pro výpravčího další práce navíc. „V ten moment se významně
zkracuje čas pro eventuální sněhový úklid, protože prioritou je
pro nás bezpečnost dopravní cesty a vlaků na ní,“ vysvětluje výpravčí Svátek.

Spolupráce s dispečery
funguje na výbornou

Třebíč leží na jednokolejné hlavní trati Brno – Jihlava, kde jezdí rychlíky či regionální vlaky v obou směrech v hodinovém
intervalu, včetně těch, které
na tamním nádraží navíc končí
nebo začínají svojí jízdu. Do Třebíče zajíždějí i vlaky jihomoravského integrovaného dopravního systému, kde hraje velkou roli především dochvilnost, neboť na tyto
spoje jsou navázané další vlaky či
regionální autobusové linky.
„V případě mimořádností, a to
nejen zimních, řešíme IDS, ale
pochopitelně i další regionální
spoje našeho kraje vždy telefonicky s provozním dispečerem Regionálního centra provozu Brno,
který se dále domlouvá s dispečerem pro osobní dopravu. V případě problémů s rychlíky voláme síťového dispečera osobní dopravy
do Prahy. Musím ale říci, že spolupráce s dispečery je na velmi
dobré úrovni,“ doplňuje Svátek.
MARTIN HARÁK

na. Poukázku ČD-Lidl Praha – Brno mohou zákazníci následně vyměnit za jízdenku v pokladnách Českých
drah. Poukázka platí ve 2. vozové třídě všech kategorií vlaků ČD na trase Praha – Brno,
v případě spojů SC Pendolino
je potřeba přikoupit povinnou
rezervaci. Cestu může majitel poukázky realizovat kdykoliv během letošního roku,
její platnost začíná 7. března
a končí 11. prosince. Na jednu transakci si lze koupit maximálně dvě poukázky. Je třeba zdůraznit, že poukázka
platí až z ruzyňského letiště
do Brna a naopak, takže ji lze
využít i k cestě na dovolenou.
Primárně chceme motivovat všechny zákazníky, kteří jezdí mezi Prahou a Brnem
třeba autem po dálnici D1,
aby vyzkoušeli naše kvalitní taktové spojení obou měst.
Vždyť každou hodinu nabízíme cestujícím spojení moderními klimatizovanými
vlaky EuroCity, které zaručují pohodlí, rychlost a pravidelnost. Spolupráce se společností Lidl Česká republika začala loni, kdy obchodní řetězec nabízel v prodejnách síťové jízdenky ČD Net
Lidl na 28. října a ČD Net Lidl
Vánoce 2009. Na oba termíny
se prodalo cca 28 tisíc jízdenek. Našim cílem je přepravit
v roce 2010 na jízdenky prodané prostřednictvím prodejen Lidl nejméně 100 tisíc zákazníků.

anketa
Sledujete změny
v jízdním řádu?
Věra Gurecká

Umělkyně,
Karviná
Samozřejmě.
Například při
návštěvách Německa nemohu riskovat
komplikace.

Lukáš Klapil

Agenturní
pracovník,
Kroměříž
Určitě, ale neopravuji si knižní
jízdní řád. Vlakem jezdím
pravidelně a spoje vyhledávám na internetu.

Aneta Hučínová

Studentka,
Přerov
Vlakem dojíždím dvakrát
týdně do školy.
Spoléhám na aktuální jízdní řády na internetu. Je to
tak nejrychlejší. 
(ski)
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Co přináší první změna jízdního řádu

Pokračování ze str. 1
Na trati do Lanškrouna přibude vlak z České Třebové v 19.15 h
a v opačném směru pak nový vlak
z Lanškrouna ve 20.15 h do České
Třebové. V neděli v podvečer tak
budou vlaky mezi Českou Třebovou a Lanškrounem jezdit v hodinovém intervalu. Součástí změny
jsou rovněž sobotní ranní vlaky
z Poličky do Borové a zpět.
Změny se chystají i na hlavní trati z Pardubic do Kolína. Ranní osobní vlak z Pardubic do Přelouče odjede o 2 minuty dříve, tedy již v 5.22
h, a vlak pro školáky nově odjede o 5
minut dříve, tedy v 7.23 h. Na trati do Hradce Králové zastaví ve stanici Stéblová po šesté hodině ranní víkendový spoj z Hradce Králové do Pardubic. Zlepší se i podvečerní spojení do Chrudimi z Pardubic. Nový vlak tam kromě soboty
pojede v 18.55 h. Zlepšení se dočkají i obyvatelé a návštěvníci Hlinecka. Osobní vlak ve 14.10 h z Hlinska
v Čechách do Žďárce u Skutče pojede nově také o víkendu.

tovle předměstí s odjezdem v 15.27
h. Vlaky pojedou do 30. června
a od 1. září denně, o prázdninách
pouze v sobotu a neděli.
Na trati Krnov – Šumperk pojede osobní vlak z Hanušovic
do Šumperka s odjezdem ve 4.29
h pouze v pracovní dny a sobotu. V neděli bude zaveden osobní
vlak s odjezdem z Hanušovic rovněž ve 4.29 h, který pojede do Zábřehu na Moravě, odkud bude
souprava pokračovat jako přímý
osobní vlak do Šumperka. Cestující jedoucí přes Zábřeh na Moravě do Šumperka nebudou doplácet rozdíl jízdného. Osobní vlak
ze Šumperka s pravidelným odjezdem v 18.36 h pojede pouze v sobotu a v neděli. V pracovní dny pojede nový vlak z Bludova v 19.01 h
do Hanušovic. Na tento vlak budou navazovat přípoje ze Šumperka a Zábřehu na Moravě.

Moravskoslezský kraj

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji nenastávají
velké změny v osobní dopravě,
ale přesto se cestujících některé úpravy dotknou. Ve většině
případů se jedná o vyhovění požadavkům ze strany cestujících.
Pro zlepšení komfortu cestujících na lince U1 Děčín hl. n. –
Ústí nad Labem hl. n. – Most budou na polovině spojů o víkendech nasazeny dvě nové nízkopodlažní elektrické jednotky CityElefant. Tím České dráhy začínají nasazovat moderní nízkopodlažní vlaky na hlavní aglomerační lince Ústeckého kraje.
Nově se jednotky CityElefant objeví také v trase Praha – Děčín,
konkrétně u rychlíkového spoje
v pátek s odjezdem z Prahy hl. n.
v 18.50 a v neděli s odjezdem z Děčína v 19.24 h.
V regionální dopravě bude
na lince U28 Rumburk – Dolní
Poustevna nově zastavovat spěšný vlak s odjezdem z Rumburka
ve 13.40 h na zastávkách Šluknov zastávka a Lipová u Šluknova
a osobní vlak s odjezdem z Rumburka ve 14.44 h na zastávce Šluknov zastávka. V opačném směru
spěšné vlaky s odjezdem z Dolní
Poustevny ve 14.27 h a v 15.32 h zastaví na zastávce Šluknov zastávka. Stejně tak na lince U10 Lovosice – Česká Lípa budou nově zastavovat na zastávce Lovosice závod vlaky s odjezdem z Lovosic
v 7.02 a v 19.36 h, v opačném směru s odjezdem z Litoměřic horního
nádraží ve 14.59 a v 15.59 h. Na trati Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
nebudou v úseku Kadaň-Prunéřov
– Klášterec nad Ohří jezdit v době
letních školních prázdnin (od 1. 7.
do 31. 8.) dva páry vlaků – konkrétně s odjezdem z Kadaně-Prunéřova v 7.26 a 13.26 h, v opačném směru vlaky s odjezdem z Klášterce
nad Ohří v 8.25 a ve 14.25 h. Nově
bude jezdit jeden pár vlaků v dopoledních hodinách na trati Rakovník – Bečov nad Teplou v úseku Blatno u Jesenice – Malměřice a zpět.

Liberecký kraj

V regionální dopravě Libereckého kraje nastanou jen minimální změny. Například osobní vlak
v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy s odjezdem v 5.03 h bude
přijíždět o 3 minuty dříve a spoj
ve stejném úseku s odjezdem
v 7.04 h pojede o 4 minuty dříve.
Kromě toho dochází jen ke změnám poskytovaných služeb u jednotlivých vlaků.
U osobních vlaků v úseku Jablonec nad Nisou – Kořenov a na trase Kořenov – Liberec bude služba
„vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku a vybavený zvedací
plošinou“ zrušena. Z provozních
důvodů je totiž na uvedené vlaky
plánováno vozidlo, které poskytování této služby neumožňuje.
Pozornost by měla být věnována
mimořádné změně jízdního řádu
na trati v úseku Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a v opačném směru, která se uskutečnila na základě požadavku objednatele dopravy
již ke 4. lednu 2010. Ke zmíněnému
datu musely České dráhy kompletně přepracovat četnost jízd a časy
odjezdů vlaků na této trati. Tím došlo k zásadní změně přípojných vlaků v železniční stanici Stará Paka.

MODERNĚJI. CityElefanty budou jezdit z Ústí nad Labem častěji než dosud, a to včetně směrů na Děčín a Most.

Plzeňský kraj

Autobus, který doposud jezdil z Mladotic do Kralovic u Rakovníka denně v 16.18 h, pojede od 7. března o víkendech nově
už v 16.05 h. O sobotách, nedělích a svátcích tak bude v Kralovicích zajištěn přestup na vlak
do Rakovníka. Ve všední dny
se čas odjezdu nemění, protože
v Mladoticích je přípoj od vlaku
z Plzně, který jezdí pouze v pracovních dnech. Na trati Rokycany – Nezvěstice se prodlouží vlaky s odjezdem z Rokycan v 19.33
h z Příkosic zastávky do Příkosic, vlak do Rokycan pak odjede
z Příkosic ve 20.00 h. U některých vlaků pak dojde ke změně
jejich četnosti jízdy. Na trati Planá u Mariánských Lázní – Domažlice bude u některých vlaků rozšířena přeprava jízdních kol, stejně jako na tratích Pňovany – Bezdružice a Horažďovice předměstí
– Klatovy.

KRAJE. Změny vycházejí i z požadavků samosprávy. Foto michal málek



Karlovarský kraj

Karlovarského kraje se změna
jízdního řádu nijak výrazně nedotkne. Po dohodě s objednatelem
se například z důvodu nevyužívání ruší odpolední spoj v úseku Žlutice – Chýše a zpět. Významnější
změny nastanou v souvislosti s výstavbou 3. koridoru na trati Plzeň
– Cheb s plánovanou nepřetržitou
výlukou v úseku Mariánské Lázně
– Lipová u Chebu – Cheb. Tato výluka začíná 8. března a potrvá až
do 8. července. Vzhledem k tomu,
že se v důsledku náhradní autobusové dopravy prodlouží jízdní doba
a trasy autobusů se neshodují s trasami vlaků, je vydán tzv. výlukový jízdní řád. Všechny rychlíky
i osobní vlaky nahradí autobusy.
V případě rychlíků zastávkový spoj
obslouží železniční stanici Lázně
Kynžvart, včetně autobusové zastávky ve Staré Vodě, která bude
sloužit i jako náhradní při uzavření železničního přejezdu. Ve směru Cheb – Praha odjíždějí rychlíky
o 10–20 minut dříve. U osobních
vlaků se výlukový jízdní řád liší
někdy výrazně a je kombinací
zastávkových a přímých spojů,
v některých případech i přestupu
v Lipové u Chebu z vlaku na autobus (a naopak) z důvodu obsluhy
zastávek Stebnice a Cheb-Všeboř.

kův Brod o tři minuty později (odjezd v 5.22 h). Současně pojedou
poslední vlaky na celé trase rovněž o tři minuty později (ve 22.15
z Havlíčkova Brodu a ve 22.39 h
z Chotěboře).
Na trati Kostelec u Jihlavy –
Slavonice pojede vlak s odjezdem
v 19.11 h z Kostelce u Jihlavy pouze v pracovní dny. V sobotu pojede
z Kostelce u Jihlavy do Telče v 19.55
h nový vlak, který bude fungovat jako přípoj k rychlíku z Brna,  
v Telči na něj naváže vlak do Slavonic. V úseku Náměšť nad Oslavou
– Jihlava bude sobotní vlak s odjezdem v 5.43 h z Náměště rozdělen
na dva vlaky s přestupem v Okříškách. Poslední vlak z Jihlavy pojede o pět minut později (nově tedy
ve 22.35 h), později pojede i přípojný vlak z Okříšek.
Mezi Křižanovem a Velkým Meziříčím budou vlaky v 5.41 h z Velkého Meziříčí zastávky a zpět v 6.15 h
z Křižanova odjíždět jen v pracovní
dny. Naopak vznikne nový pondělní spoj mezi Budišovem u Třebíče (odjezd ve 4.15 h) a Studencem.
Ve Studenci bude mít tento vlak přípoj na vlaky do Brna a Jihlavy.

Jihomoravský kraj

PID. Vlaky zůstávají základem příměstské dopravy. Foto m. NAVRÁTIL

Tarifní novinky od 7. března

M

imo drobných úprav je nejpodstatnější tarifní změnou
snížení ceny In-karty pro cestující
ve věku 6 až 15 let, která s aplikací Rail plus a platností tři roky nově
vyjde na 330 korun. Týdenní traťové jízdenky zakoupené u pokladní
přepážky ČD budou nově nahrávány do čipu In-karty/Rail plus nebo
In-karty (měsíční a čtvrtletní traťové jízdenky se nahrávají na kartu
již nyní). Novinkou je možnost zakoupení traťových jízdenek měsíčních a čtvrtletních na eShopu ČD,
a to za zákaznické jízdné pro držitele In-karty/Rail plus s některou

zákaznickou aplikací nebo za základní jízdné pro držitele In-karty (případně In-karty/Rail plus bez
platné zákaznické aplikace).
Ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou osobní dopravu je nová úprava
přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace, která reaguje na nové nařízení o právech
a povinnostech cestujících v železniční přepravě osob, účinného
od 3. 12. 2009. Dojde také ke změně terminologie. Plný invalidní důchod je nově invalidním důchodem
pro invaliditu 3. stupně.

V oblasti jižní Moravy budou v odpolední době zaměněna zastavování vybraných vlaků na zastávkách Troubsko a Střelice dolní.
Ranní vlak z Tišnova (5.35 h) směrem na Nedvědici odjede z Tišnova
až po přestupu cestujících z vlaku
od Brna. Mezi Šakvicemi a Hustopečemi u Brna dojde k omezení jízdy jednoho páru vlaků v sobotu večer a jednoho páru vlaků v neděli
ráno. Osobní vlak z Boskovic (4.59
h) pojede do Skalice nad Svitavou
dříve, důvodem je zajištění přestupu na expres Brněnský drak, směřující do Prahy. Někde naopak pojede vlaků více. První osobní vlak
v nepracovní dny z Vyškova (5.38
h) do Nezamyslic a zpět (6.41 h)
do Vyškova pojede i v neděli. Posílení dopravy se dočkají cestující v Brankovicích a Nemoticích.
Osobní vlak, který odjíždí z Brna
hl. n. do Nesovic ve 13.47 h, bude
v pátek protažen až do Nemotic.
Prodlouženy sem budou také vlaky z Brna hl. n. ve 14.47 a 15.47 h,
a to každý pracovní den.

Olomoucký kraj

Vysočina

Ve většině případů změny reagují na požadavky samotných cestujících nebo obecních samospráv.
Lze uvést několik příkladů. První
vlak na trati Havlíčkův Brod – Pardubice vyjede již ve 3.40 h z Havlíčkova Brodu, aby mohl jet i dříve
vlak v opačném směru. Cestující
tak budou moci nově využít přípoj
na osobní vlak do Jihlavy a Horní Cerekve s odjezdem ve 4.48 h
z Havlíčkova Brodu.
Kvůli návaznosti na autobusovou linku bude vyjíždět ranní vlak
z Chotěboře směrem na Havlíč-

Foto martin harák

PŘÍPOJE. Cestující ocení lepší návaznost spojů. 


Foto mICHAL MÁLEK

Na trati z Hranic na Moravě do Přerova pojede první ranní osobní vlak
s odjezdem ve 4.28 h pouze v pracovní dny a osobní vlak s odjezdem
z Hranic na Moravě v 5.08 h pojede
denně. K rozšíření nabídky vlakového spojení dochází mezi Litovlí
a Senicí. Nově pojede osobní vlak
z Litovle předměstí v 6.33 h do Senice na Hané a dále pak do Olomouce s příjezdem 7.27 h. Díky tomuto
novému vlaku vznikne přímé spojení Litovle s Olomoucí. Mezi Litovlí a Senicí na Hané pojedou dva
nové vlaky, konkrétně ze Senice
na Hané s odjezdem v 16.07 a z Li-

Ani v Moravskoslezském kraji se
není nutno obávat rušení vlaků,
omezování dopravy nebo závažnějších změn v zajišťování dopravní obslužnosti. Na Rýmařovsku je na základě požadavků občanů v pracovní dny vytvořen nový
přípojný vlak do Rýmařova, který
pojede z Valšova ve 20.20 h. Pozdější, poslední přípojný vlak z Valšova ve 21.40 h proto bude jezdit
pouze v sobotu, neděli a ve svátky. V pracovní dny bude tento spoj
z Valšova do Rýmařova zajišťovat
autobusový dopravce.
Výraznějším zásahem do regionální dopravy, který se dotkne
zejména cestujících na Jablunkovsku, je uspíšení odjezdů sedmi
osobních vlaků z Mostů u Jablunkova do Návsí (Nawsie), odkud již
budou dále odjíždět v nezměněných dosavadních časech. Tato
úprava je vyvolaná rozsáhlými
stavebními pracemi v Mostech
u Jablunkova, kde vznikne složitá provozní situace. Opatření
u těchto osobních vlaků vstoupí
v platnost 7. března a budou trvat
do odvolání. Dobrou zprávou je, že
nejde o ranní vlaky, takže převážné části cestujících, kteří dojíždějí do zaměstnání a škol, se tato
úprava nedotkne. Kromě toho je
ve většině případů z Mostů u Jablunkova do Návsí (Nawsie) v těchto
časech také spojení autobusovými linkami. České dráhy tímto
opatřením reagují na dodatečné změny v harmonogramu stavby železničního koridoru s cílem
minimalizovat negativní dopady
stavebních prací na jízdu ostatních vlaků v dotčeném úseku.

Zlínský kraj

Změn, které začnou platit od 7.
března, je například na trati Kojetín – Valašské Meziříčí hned několik. Kupříkladu časně ranní vlak
z Valašského Meziříčí do Kojetína
(Os 3900) bude oproti současnému jízdnímu řádu vyjíždět z Hulína o osm minut dříve, tedy již
v 5.30 h, v Kojetíně bude mít zajištěn přípoj na rychlík 730 do Brna.
Od expresu ze Zlína bude zaveden
nový vlak s odjezdem z Hulína
v 5.39 h. Studenti jedoucí vlakem
3902 z Valašského Meziříčí do Kroměříže nebudou muset čekat deset minut v Hulíně. Tento vlak vyjede z Hulína do Kroměříže v 7.28
h a od rychlíků z Olomouce a Veselí nad Moravou bude zajištěn nový
vlak s odjezdem v 7.39 h. Také podvečerní vlak bude nově vyjíždět
z Valašského Meziříčí o několik
minut později (v 18.26 h), pojede
jen do Kroměříže.
Změny jízdního řádu se plánují i na trati Otrokovice – Vizovice. Vlaky z Otrokovic do Vizovic,
které doposud z Otrokovic odjížděly ve 13.20, 15.20 a 17.20 h, budou o víkendech jezdit o sedm minut později a bude tak zajištěn přípoj od expresů z Luhačovic. Také
cestující, kteří jsou zvyklí cestovat vlakem s odjezdem z Otrokovic
v 18.17 nebo 19.56 h, mohou na nádraží přijít později, protože vlaky budou nově vyjíždět až v 18.40
a 20.07 h. Vlak 14236, který dosud
odjížděl z Vizovic v 19.02, nově vyjede až 19.24 h. Na četné žádosti studentů z jižního Valašska bude zaveden v neděli nový vlak z Bylnice
do Brna s odjezdem v 19.22 a příjezdem do Brna ve 22.33 h.
MARTIN HARÁK, ONDŘEJ KUBALA,
PETR POŠTA, RADKA PISTORIUSOVÁ,
KATEŘINA ŠUBOVÁ
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Jak dál s prodejem bytových domů

Vybrané nájemné v bytech vlastněných
Českými drahami nepokrývá ani provozní
náklady. Firma proto již nemá v úmyslu
do budoucna byty spravovat a nabízí je
ke koupi současným nájemníkům.

J

iž dříve dostali nájemníci řady
bytových domů nabídku k odkoupení bytů, které obývají.
Nyní se výzva opakuje. Ne všechny byty se podařilo prodat stávajícím nájemníkům, proto představenstvo společnosti žádalo již několikrát dozorčí radu, aby udělila
souhlas s prodejem domů třetím
osobám. Na toto téma jsme si povídali s Janem Bitterem.
Kolik bytových jednotek dnes
České dráhy vlastní?
Kromě 2 675 bytů v provozních objektech, především staničních budovách, bychom napočítali 470
budov ČD určených výhradně k bydlení. V nich se nachází celkem 1 189
bytových jednotek především s regulovaným nájemným. Nájemné
nepokrývá  provozní potřebu jejich
oprav a správa přináší ČD zbytečnou administrativní zátěž, proto je
v případě nezájmu nájemníků hodlají prodat i třetím osobám.
Přesto zástupci zaměstnanců
v dozorčí radě s tímto postupem nesouhlasili. Proč?

Jde nám o to, aby byl zaručen pro-
dej kultivovaným a sociálně citlivým způsobem. Po dvojím odmítnutí materiálu byla nakonec přijata přepracovaná Metodika způsobu prodeje domů určených k bydlení, která byla zástupci zaměstnanců v dozorčí radě
podstatně doplněna ve prospěch za-
městnanců. Materiál upřednostňuje prodej domů jako celku současným nájemníkům s tím, že
koupi mohou realizovat i jejich
přímí příbuzní. Ještě připomínám, že tento dokument se v žádném případě nevztahuje na prodej
bytů v nádražních budovách, které i nadále zůstávají v majetku
Českých drah a s jejichž prodejem
se v dohledné době nepočítá.
Jak by měl vypadat postup podle vámi zmiňované metodiky?
České dráhy znovu osloví doporučeným dopisem všechny nájemníky bytových domů s aktuální cenou jednotlivých budov a jejich
konkrétního podílu a požádají je
o vyjádření v termínu do 3 měsíců od doručení. Součástí dopisu

Jan Bitter

Člen Dozorčí rady Českých
drah za zaměstnance

N

a železnici začal pracovat jako strojvedoucí v bývalém lokomotivním
depu Praha střed. V průběhu následujících let byl
zvolen do různých odborových funkcí. V současnosti je
předseda základní organizace Odborového sdružení železničářů Depo kolejových
vozidel Praha a člen Podnikového výboru OSŽ při ČD.
Od 5. května 2006 v Dozorčí radě Českých drah hájí zájmy zaměstnanců. Zajímá
se především o kolejová vozidla a personalistiku, publikuje v odborném tisku.
Mnoho let se věnuje organizaci letních táborů pro děti
zaměstnanců.

bude popis postupu prodeje každého konkrétního domu, včetně
nabídky možnosti koupě příbuznými nájemníků v přímé větvi,
a informace o možnosti konzultace v otázkách souvisejících s prodejem. V případě souhlasu všech
nájemníků jim bude dům prodán
za odhadní cenu. Pokud na dopis
nebudou ve stanovené lhůtě reagovat, ČD jim sdělí doporučeným
dopisem, že prodej bude realizován třetímu subjektu, třeba realitní kanceláři. Doporučujeme proto
nájemníkům, aby každopádně zareagovali doporučeným dopisem –
ať kladně, či záporně. Tím se předejde případným sporům při pozdějším prodeji.

Mohou ale nastat případy,
kdy nájemci budou mít zájem
o koupi, ale z nějakého důvodu
ji nebudou moci provést…
Byty mohou koupit i příbuzní
nájemníků v přímé linii nebo
lze v ojedinělých případech provést prodej i jednotlivých bytů.
To však pouze tehdy, když bude
na základě uzavřené smlouvy
o smlouvě budoucí předem složena kupní cena. V případě, že budou nájemníci kupovat jednotlivé
bytové jednotky a podíl na společných částech domu, bude prodej
realizován pouze za předpokladu,
že dojde k uhrazení všech kupních
ceny a budou podepsány všechny

kupní smlouvy ze strany nájemníků. Návrh na změnu vlastnictví v katastru nemovitostí budou
podávat České dráhy. Prodej musí
být zrealizován tak, aby ČD nezůstaly vlastníkem ani jednoho bytu
v prodávaném domě. V opačném
případě nebudou byty stávajícím
nájemníkům prodány.

Metodika předpokládá vznik
komise. Jaké případy bude řešit?
V komisi budou zastoupeni představitelé ČD a zástupci zaměstnanců. Bude řešit případy, kdy nájemník pro svůj věk či sociální situaci nebude schopen byt odkoupit. V těchto případech se jedná  
vesměs o dlouholeté zaměstnance ČD, proto komise bude posuzovat každý případ individuálně. Jejím úkolem bude na jedné straně
nalezení přijatelného a důstojného způsobu bydlení pro tyto nájemníky (například v nádražních
budovách, kde jsou v současné
době byty neobsazeny) a na straně druhé umožnění prodeje bytových domů, a to i třetím osobám.
Kdy prodej proběhne?
Snahou ČD je, aby to bylo co nejrychleji. Nájemníci budou do měsíce znovu osloveni s nabídkou aktuální ceny. Předpokládáme, že prodej by mohl být realizován v horizontu tří měsíců.
Sandra Chvojková


foto týdne

odpovídá
Opravy
podle priorit
Proč dosud nedošlo
k rekonstrukci stanice
Vsetín a kdy přijde
na řadu nádraží
v Klášterci nad Ohří?

K

rekonstrukci žst. Vsetín
zatím nedošlo hned z několika důvodů. Hlavní příčinou je nutnost rekonstrukce
celé stanice, kde se nacházejí nevyhovující oblouky a stará úrovňová nástupiště a kde
bude nutné vystavět podchod propojující nástupiště s přilehlou městskou částí.
Vzhledem k tomu, že trolejové vedení pochází asi z roku

Milan
Čermák
Výkonný ředitel,
Kancelář NSM

1958, nedá se už upravit. Zavěšené brány nesoucí trolej již značně podlehly korozi
a musí být časem vyměněny za jiné pevné brány. Celkové náklady odhadujeme
asi na 1,2 miliardy korun. Zatím ale ani neexistuje studie.
Co se týká nádraží v Klášterci
nad Ohří, tam rekonstrukci
plánujeme zahájit už v letošním roce. Celkové náklady
mají přesáhnout 12 milionů
korun. Stavební práce obsáhnou rekonstrukci obvodového
pláště, výplní otvorů, střechy, sítí, kanalizaci objektu.
Je třeba dodat, že ze současného počtu budov (cca
7 000) ve správě RSM (další
jsou u DKV) jich je v dobrém
stavu 2 700, 1 000 je zcela havarijních, zbytek jsou budovy vykazující více či méně závažné stavební poruchy a závady vyžadující opravy či rekonstrukce. Kdybychom
chtěli opravit vše a hned,
bude to stát přibližně 15 miliard korun! Je zřejmé, že to
není možné a k opravám a rekonstrukcím bude docházet
postupně dle priorit. Otázkám typu, proč zrovna tady
tato budova se neopravuje,
se tak asi ještě nějakou dobu
nevyhneme.

doprava
Zákon o dopravě
prošel vládou
Dlouho odkládaný
návrh zákona o veřejné
dopravě konečně
prošel vládou.
NOSTALGIE. Libeňský Albatros někdy zavítá i na Slovensko. 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 Pavel Daniš

Nabízíme dětem výlet do Prahy
Představujeme
aktuální akviziční
nabídku určenou
zejména pro děti
ze základních škol
a dětských domovů.

P

o konzultaci s učiteli základních škol a dalšími
odborníky České dráhy připravily produkt určený dětem.
Za velice výhodnou cenu 80 korun na osobu dopraví za určitých
podmínek školní výlet do Prahy
i zpět. Po předložení jízdenky navíc cestující získají nárok na zvýhodněné vstupné do vybraných
památek a výstav.  

Podmínky a pravidla

Nabídka nazvaná Děti do Prahy
je součástí motivačního projektu Junior program Českých drah
pro mládež a děti. Platnost této
akviziční nabídky je zatím od 7.
března do 31. května 2010. Jíz-

denku lze použít pouze do 2. vozové třídy a nabídka platí v úterý,
středu, čtvrtek, sobotu a neděli.
V pondělí a v pátek lze na zlevněné jízdenky cestovat jen v případě, že jsou uznaným svátkem.
Jízdenka je skupinová zpáteční
a platí pro cestu po dané trase
pro uvedený počet osob v uvedený den.
Maximální velikost skupiny
není omezena, nicméně jedna
jízdenka platí současně pro maximálně 30 osob. Nic ale nebrání
tomu, aby si skupina zakoupila
jízdenek několik. Minimální počet cestujících pro tuto speciální
zpáteční jízdenku je 10, z čehož
dva mohou být starší 15 let. Z každých dalších pěti osob může být
jedna starší 15 let.
K tomu, aby školy mohly využít
nové akviziční nabídky Českých
drah, je třeba, aby si vytiskly formulář na webových stránkách
www.cd.cz v sekci Volný čas. Ten
je třeba vyplnit a opatřit razítkem
školy, které slouží jako garance odpovídajícího věku dětí. Vý-

slednou cenu si snadno spočítáte: počet cestujících x 80 korun.

Kde máte nárok na slevu

Děti i jejich pedagogický doprovod mohou zdarma navštívit Muzeum hlavního města Prahy.
Budova muzea v ulici Na Poříčí
je architektonickým objektem
zapsaným v seznamu kulturních památek ČR. Kromě probíhajících výstav, např. Historická
Praha a Langweillův model Prahy z let 1826–1834, najdete v muzeu expozici s názvem Vítejte
ve středověkém domě.
Za cenu 55 korun na osobu se
v rámci projektu mohou děti podívat i do Království železnic
na Smíchově. Pedagogický dozor
má vstupné zdarma, přičemž se
toleruje 1 pedagog na skupinu 15
dětí. Kromě prohlídky funkčního
modelového kolejiště s denním
a nočním nasvícením se jim nabízí možnost tematické prohlídky zaměřené na fungování dopravní infrastruktury. Žákům
základních a studentům střed-

základní
informace

1

Akce zatím platí od 7. března
do 31. května 2010 pro cestu
do Prahy z jakékoli stanice či zastávky v ČR. Této skupinové jízdenky lze využít pouze v úterý,
středu, čtvrtek, sobotu, neděli
a ve svátky.

2

Jízdenka platí minimálně pro
10, maximálně pro 30 osob.
Skupiny si mohou koupit několik jízdenek pro jednu cestu.

3

Nabídka je primárně určena
pro děti do 15 let. Mezi prvními 10 cestujícími mohou být až
dvě osoby starší 15 let, v každé
další pětici pak jedna osoba.

4
5

Za jízdenku zaplatíte 80 korun na osobu pro obě cesty.

Na předloženou jízdenku získá skupina levnější vstupné
do Muzea hlavního města Prahy, Království železnic, Jindřišské věže a Muzea hraček.

ních škol je k dispozici prohlídka
věnovaná historii železnic v českých zemích.
Další možností je návštěva
Jindřišské věže, která se nachází nedaleko hlavního i Masarykova nádraží. Věž vznikla jako
zvonice a její původní zvony je
možné zhlédnout dodnes. Kromě zvonkohry je pro děti připravena expozice ve výstavním sále.
V rámci tohoto projektu platí nabídka zvýhodněného vstupného:
55 korun za pedagogický doprovod a 25 korun za dítě.
Čtvrtým partnerem Českých
drah v tomto projektu je Muzeum hraček, které najdete ve dvou
podlažích bývalého purkrabství
Pražského hradu. K vidění je zde
bezpočet unikátních starých evropských a amerických hraček.
Celkově je to druhá největší světová expozice hraček a největší
soukromá sbírka na světě. Stálá
expozice zahrnuje 7 sálů. Vstupné pro dítě je po slevě 20 korun,
pro pedagogický doprovod zdarma.
Petr Horálek

V

láda na svém zasedání v pondělí 22. února odsouhlasila na návrh
ministra dopravy Gustava
Slamečky dlouho připravovanou novelu zákona o veřejné dopravě. Návrh, který
se týká státní či samosprávní veřejné dopravy, obsahuje například pravidla
zadávání veřejných zakázek na dopravní obslužnost,
stanovuje standardy kvality autobusů a vlaků, kdy
se jedná například o přepravu dětských kočárků,
místa pro cestující se zdravotním postižením, místa
pro vodicí psy či stanovený poměr bezbariérových
vozidel, dále také upravuje
vztahy mezi firmami, které po sobě přebírají zakázky na přepravu cestujících,
ty budou muset na žádost
předchozí firmy převzít
i smlouvy se zaměstnanci.
Podle návrhu je stěžejním
prvkem veřejné dopravy železnice, a od ní se tedy musí
odvíjet plánování dalších
druhů dopravy.  Schválené
vládní návrhy nyní budou
řešit komory Parlamentu
a po nich i prezident. Předpokládá se, že poslanci se
k této problematice dostanou až v dalším volebním
(red)
období.
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Absorbéry snižují hluk

Všechny opravny prošly auditem způsobilosti.

N

a začátku letošního roku
byla rozšířena certifikace systému řízení jakosti dle
normy ČSN ISO 9001:2008
na všechna pracoviště DPOV.
Certifikačním řízením prošly všechny procesy společnosti potřebné pro obor
certifikace Opravy, prohlídky a modernizace kolejových
vozidel a jejich částí. V prů-

běhu měsíce ledna také proběhl na všech pracovištích
DPOV audit způsobilosti dodavatele ze strany Českých
drah. Na základě tohoto auditu bylo společnosti DPOV
vydáno Osvědčení o způsobilosti dodavatele na provádění
činností na železničních kolejových vozidlech pro společnost ČD, a.s.

K nebezpečným věcem

Od ledna začnou platit nové písemné pokyny.

Z

atímco písemné pokyny pro případ nehody jsou
v silniční přepravě nebezpečných věcí používány již řadu
let, na železnici dosud chyběly. V rámci harmonizace bylo
rozhodnuto o jejich zavedení
i na železnici, což se dotkne
zejména ČD Cargo. Změna
nastane od 1. ledna 2011. Písemné pokyny se zavádějí jako nový oddíl 5.4.3 Řádu
pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečných věcí
a mají sloužit jako pomoc
v krizových situacích. Mají
být umístěny na jednoduše
přístupném místě na stanovišti strojvedoucího.
Písemné pokyny musí dodat strojvedoucímu doprav-

ce před nástupem jízdy v jazycích, které umí přečíst
a kterým rozumí. Mezi výbavu pro osobní ochranu, jež se
musí nacházet na stanovišti strojvedoucího, bude náležet i jedna přenosná svítilna a pro strojvedoucího odpovídající výstražné oblečení, jaké je například popsáno v normě EN 471. Oficiální
text písemných pokynů bude
zveřejněn Ministerstvem dopravy ČR. Písemné pokyny
(podobně jako na silnici) nebudou smět mít na sobě loga
či reklamy. Jejich zavedení by
mělo být realizováno nejpozději do skončení přechodných
ustanovení, tedy do 30. června 2011.

K zámečku povede lanovka
Soutěž na stavbu vyhrála firma DSP Viamont.

Ú

stí nad Labem získá
do konce listopadu letošního roku novou lanovku. Ta
povede k zámečku Větruše,
kde bude podle plánů postaven tříposchoďový hotel. Lanovka k zámečku by měla vést
ze střechy obchodního centra
Forum ve středu Ústí nad Labem, tedy přes několik železničních tratí. Nyní už je znám
i vítěz soutěže na stavbu lanovky – za zhruba 70 milionů
korun ji postaví společnost Viamont DSP. Většina nákladu
bude uhrazena z evropských
peněz.

Ústecký zámeček Větruše  
byl postaven už před 112 lety
místním turistickým spolkem. Po druhé světové válce připadl státnímu podniku
Restaurace a jídelny. Stát jej
po roce 1989 prodal, ale noví
majitelé se o něj příliš nestarali a zámečku hrozilo zřícení. Město Ústí nad Labem nakonec objekt koupilo v dražbě za 2 miliony korun. Dalších 130 milionů korun investovala radnice do rekonstrukce budovy a 30 milionů korun ještě do příjezdové cesty.
(acri, sh, mn)


stalo se
Smutné statistiky za únor
Počty obětí nehod meziročně vzrostly.

B

ěhem letošního února vlaky v České republice srazily a usmrtily 14
osob; další 4 lidé zahynuli
při 31 nehodách na železničních přejezdech. Tato čísla
jsou podobná jako v lednu, kdy na kolejích vyhaslo
21 životů (14 při sražení člověka vlakem, 7 na železničních přejezdech). Celkem
tak od začátku roku zahynulo na železnici 39 osob, což je
v porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o více než jednu třetinu
(za leden a únor 2009 evidujeme 29 usmrcených osob).
V lednu a v únoru 2010 vlaky srazily 37 osob, z nichž 28
zahynulo a 9 utrpělo zranění. Oproti roku 2009 jde tedy
o nárůst o 28 procent v počtu
sražených osob (za prvních
59 dní roku 2009 zahynulo
při tomto druhu mimořádných událostí 25 osob a dal-

ší 4 byly zraněny). Smutná
bilance pokračuje i v březnu
2010, hned první den tohoto měsíce zahynula poblíž
Lovosic pod koly rychlíku
66letá žena.
Na železničních přejezdech se letos v lednu a v únoru odehrálo 67
střetnutí vlaků s uživateli pozemní komunikace. Zahynulo 11 osob a dalších 21
bylo zraněno. Ve srovnání s předchozím rokem jde
tedy o nárůst o 175 procent
v počtu usmrcených, 110
procent v počtu zraněných
a 81 procent v počtu nehod
na přejezdech. Drtivou většinu nehod na železničních
přejezdech nadále způsobují účastníci silničního provozu. V uplynulých 5 letech
pochybila železnice ve 12
případech, což představuje
0,9 procenta z celkového počtu 1 293 nehod.

Výrobce kol měl úspěch

Bonatrans Group klade důraz na objem zakázek.

B

ohumínská firma Bonatrans Group dosáhla loni
i přes ekonomickou krizi hospodářského výsledku srovnatelného s minulými roky.
Uvedl to její generální ředitel
Jan Kusněř s tím, že konkrétní čísla nebudou zveřejněna.
V roce 2008 měla Bonantrans
Group tržby 5,74 miliardy korun a zisk 1,39 miliardy korun. Dobrou zprávou je, že
firmě se podařilo dříve získat dlouhodobé zakázky. Další výhodou bylo, že železnice
věnují zvýšenou pozornost
bezpečnostním opatřením.
Firma chce letos sehnat co

nejvíce nových zakázek, aby
nemusela snižovat stavy zaměstnanců a využila co nejvíce výrobní kapacitu, a to
cestou snižování cen.  
V souvislosti s padesátiletým výročím výroby železničních kol a dvoukolí v Bohumíně uspořádala společnost Bonatrans Group výstavu. V pondělí 1. března ji návštěvníci mohli vidět v historickém voze na tamním nádraží, do neděle 14. března
se na ni můžete podívat v bohumínském kině K3. K výročí navíc společnost připravila
knihu. 
(dicr, acri)

PREZENTACE. Zájemci si mohli v Poděbradech prohlédnout a vyfotografovat protihlukové absorbéry se svolením SŽDC.

Je nezbytné stavět
protihlukové stěny
okolo tratí, nebo
lze hladinu hluku
z projíždějících
vozidel snížit jinak?
Na tuto otázku
dostanete odpověď
v Poděbradech.

V

e čtvrtek 25. února se v Poděbradech sešli účastníci
semináře, aby řešili otázku hlukové zátěže na železniční
infrastruktuře. Správa železniční dopravní cesty, která seminář
uspořádala, totiž ve městě místo
vybudování klasických stěn nainstalovala kolejnicové absorbéry.

Výsledky se dostavily

Tyto protihlukové prvky, které
snižují hlukovou zátěž přibližně
o 2–6 dB, jsou s úspěchem používány v zahraničí. V České republice byly prvně vyzkoušeny
v Havlíčkově Brodě. SŽDC realizovala stavbu na trati vedoucí
lázeňským městem Poděbrady
ve 4. čtvrtletí 2009. Tato opatření
rovněž završila časově omezené
povolení provozování zdroje hluku, které bylo vydáno Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje v říjnu 2006.
Stavbě předcházelo prověření
sledovaného území akustickou

studií, která jednoznačně vyloučila možnost použití standardních
protihlukových stěn, které by navíc nebylo možné instalovat v blízkosti železničních přejezdů kvůli
zachování předepsaných rozhledových poměrů účastníků silničního provozu. Popsaná opatření byla
realizována ve dvou fázích v měsících říjnu a listopadu 2009 v úseku trati mezi km 313,827 a 314,700
(mezi přejezdem v ulici Revoluční
a U bažantnice / Na hrázi).
Dosavadní měření potvrzují skutečné snížení hlukové zátěže. Je zřejmé, že opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže
musí přijmout také dopravci. Jejich účinnost je totiž o to vyšší,
čím modernější kolejové vozidlo
v daném úseku trati projíždí. Například u souprav ČD řady 471 CityElefant činí rozdíl v emisi hluku před a po realizaci opatření 7–8
dB. Dalším krokem, který může
přispět ke snížení hlukové zátěže
v oblasti, bude s přiměřeným časovým odstupem broušení kolejnic speciální brousicí soupravou.

Pohled z více stran

První zhodnocení projektu proběhlo na výše zmíněném semináři v Poděbradech. Vedle představitelů SŽDC přivítal hosty
v kongresovém centru Lázeňská kolonáda starosta města Jozef Ďurčanský a náměstek generálního ředitele SŽDC Radek Vičar. Moderátoři Jiří Urbánek a Tomáš Mátl zasadili projekt do his-

ABSORBÉRY
V PODĚBRADECH

1

Snižují hluk v průměru o 2–6
dB. U CityElefantů bylo naměřeno snížení o 7–8 dB.

2

V České republice se jednalo
o druhé použití absorbérů.
Poprvé se tak stalo v Havlíčkově Brodě.

3

Akce byla realizována v říjnu a listopadu 2009 v úseku trati mezi km 313,827
a 314,700.

4

Investorem byla SŽDC, výrobcem použitých absorbérů firma Vossloh a Corus/VolkerRail, realizaci stavby zajišťovaly společnosti SGJW Hradec Králové a Chládek a Tintěra Pardubice.

5

Účinnost opatření bude
zvýšena broušením kolejnic
speciální soupravou.

torických souvislostí. Pak již byl
prostor pro zprávu o vyhodnocení
výsledků měření hlukové zátěže
před a po instalací absorbérů hluku Jana Hlaváčka z Výzkumného
Ústavu Železničního. Martin Táborský z Odboru traťového hospodářství SŽDC si ve svém příspěvku
vzal na mušku vliv instalace těchto zařízení na dohlédací činnost.
Po přestávce prezentovali své
výrobky – absorbéry – zástupci
společností Vossloh a Corus/Vol-

FOTO autor

kerRail. Právě jejich pasivní tlumiče připevňované ke kolejnici
byly nainstalovány u Poděbrad.
To, jak se zařízení montují a jaké
to přináší aspekty, prezentovali
zástupci zhotovitelů – společností
SGJW Hradec Králové a Chládek
a Tintěra Pardubice. Po obědě Jan
Hlaváček podrobně rozebral výsledky experimentálního měření
hluku ve dvou traťových úsecích
u souprav s kompozitovými brzdovými špalky na vozech Eas ČD
Cargo v relaci Třebušice – Řečany.
Bohumír Trávníček ze SŽDC
zhodnotil účinnost opatření
sloužících k tlumení hluku z kolejové dopravy a zasadil toto téma
do legislativního rámce Evropské
unie a širších ekonomických souvislostí. Když se začal budovat 1.
koridor na železnici, stála dlouhou dobu jediná protihluková
stěna v Poříčanech. Dnes na 4.
koridoru ve směru České Budějovice trať jsou koleje za Prahou
„uvězněny“ do betonového koryta a navíc stavba protihlukových
stěn prodražila budování koridoru o 30 procent.
Seminář byl zakončen tím, že
se přítomní účastníci přemístili (autobusem či pěšky přes sluncem rozzářenou kolonádu) k úseku trati 231 v ulici U Bažantnice.
Tam si detailně protihlukové absorbéry prohlédli a během jízdy
vlaku také poslechli, jaký efekt
přinášejí.
Martin Navrátil

S použitím tiskové zprávy SŽDC.

RSM: Stanice Brno-Slatina
V druhé polovině
minulého roku prošla
staniční budova
v Brně-Slatině zásadní
rekonstrukcí.

S

tanici Brno-Slatina najdete na trati 340. Loni
na podzim tu zaznamenali výrazně více cestujících než obvykle, ale České dráhy na to byly
připravené organizačně i z hlediska správy majetku. Když tu
totiž v září 2009 vystupovali věřící na papežovu bohoslužbu v Tuřanech, byla už většina nutných
oprav nádražní budovy hotová.
Zbytek rekonstrukce, která začala loni v červenci, probíhal až
do prosince.

DNEŠNÍ PODOBA. Po dokončení rekonstrukce bude provoz nádražní budovy vyžadovat menší náklady.

FOTO autor (2x)

Budova i pozemky

V rámci akce byl opraven střešní
plášť a vadné prvky krovu. Rovněž došlo na výměnu oken, venkovních dveří v objektu a zbrusu
novou fasádu. Proběhla vestavba
nových WC pro cestující vedle čekárny. Již neužívané provozní prostory se díky stavebním úpravám
změnily na nové, které se již dají
komerčně využít jako kanceláře.  

DŘÍVE. Omšelá a otřískaná fasáda je již minulostí. V minulém roce
došlo i na kompletní výměnu oken a dveří v celém objektu.

Okolo budovy, která pochází
z roku 1925, byly upraveny zpevněné plochy, jenž se nachází
v majetku Českých drah. Je nutno konstatovat, že další zpevněné plochy upravila Správa železniční dopravní cesty, která tak
pružně zareagovalo na probíhající akci ČD. Dále byl upraven pozemek v širším okolí výpravní budovy a byly odstraněny dožívající
venkovní úpravy, které již ztratily svou funkci. Byly zdemolovány nepotřebné stavby jako sklad,
příruční sklad nářadí, garáže
a nefunkční WC.  

Na řadě je kanalizace

Letos bude akce pokračovat dostavbou nové kanalizační přípojky, která rapidně sníží provozní náklady výpravní budovy
a odpadne také nákladné vyvážení žumpy. Tato akce nemohla být provedena již v roce 2009
z důvodů jednání se správcem
veřejné kanalizační sítě, projednání stavby s majiteli dotčených
pozemků a následným vydáním
územního rozhodnutí a vodoprávního povolení.  Po úpravách
se výrazně sníží provozní náklaLubomír Křivánek
dy. 
Autor je ředitel RSM Brno.

provoz a zahraničí
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průmysl
Přes ulici
s pomocí AŽD

S

polečnost AŽD v únoru
nainstalovala moderní
zařízení na přechod ve Vrbové Lhotě na frekventované Poděbradské ulici, která
se nachází na silnici spojující Pečky a Poděbrady.
Kromě světelného signalizačního zařízení se speciálním mikroprocesorovým řadičem a výrazného nasvícení přechodu zde
nechybí ani dva mikrovlnné radary, které detekují rychlost vozidel přijíždějících z obou směrů. Díky
radarům semafor v dostatečném předstihu signalizuje červenou těm řidičům, kteří před přejezdem překročí maximální
povolenou rychlost. Úpravy na přechodu byly realizovány za finanční účasti
Středočeského kraje. Zkušební provoz potrvá rok.

MOVO opraví
další vozy

5

Ve Vídni se pojede jinudy
S pokračující činností
na výstavbě nového
vídeňského hlavního
nádraží nebudou
ve stanici Wien
Simmering zastavovat
vlaky EuroCity
směřující z Česka
a Polska a naopak.

voukolejná trať Žilina –
Krásno nad Kysucou je
součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Její modernizace patří k prioritám
ŽSR, které jsou správcem
železniční infrastruktury.
Loni se tak stavělo na dvou
stavebních částech, které se podařilo koncem roku
uvést do provozu. Konkrétně jde o úsek Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto, kdy byla zrekonstruována zastávka Ochodnica a postaven nový objekt  v zastávce Dunajov. Modernizovaný úsek o délce 18,9 km mezi
Krásnem nad Kysucou a Žilinou bude přizpůsoben
na rychlost 140 km/h.

M

Slovensko plánuje
obnovit holding

S

Vlaky mimo Simmering

F

irma MOVO úspěšně pokračuje v periodických
opravách osobních vozů Českých drah ze skupin s podvozky GP 200, GV a modernizací, které společnost realizuje na základě úspěchu v soutěžích na tyto práce. Na zakázce se v současnosti pracuje, oprava celkem
71 vozů má  být realizována
do konce tohoto měsíce.
Ve zdejších dílnách byly
rovněž zahájeny výměny
podélníků u souprav pražského metra. První z nich
opustila brány opravárenského závodu letos v únoru,
v průběhu roku 2010 bude
zmíněná rekonstrukce realizována u dalších čtrnácti
vlaků metra pro Prahu.

Zavádění principů
štíhlého podniku

S

polečnost Krnovské
opravny a strojírny  zahájila v roce 2009 komplexní projekt s cílem postupného zavedení systému
zlepšování, který je známý jako 5S a který vychází
z filozofie takzvaného štíhlého podniku (LEAN Manufacturing). Její podstatou je především eliminace
plýtvání během výrobních
i administrativních procesů. Společnost Krnovské
opravny a strojírny vstoupila do tohoto důležitého
projektu společně s poradenskou organizací DC VISION v rámci podpory Evropské unie.

Nový personální
ředitel v Třinci

N

ovým ředitelem pro personalistiku a administrativu společnosti Třinecké železárny se počátkem
února stal Ivo Žižka, který dosud působil jako ředitel a předseda představenstva společnosti Slévárny
Třinec. Na postu ředitele vystřídal Bohuslawa Heczka,
který bude v třinecké hutní
firmě působit jako poradce
ředitele pro personalistiku
a administrativu, aby nadále mohly být využity jeho
bohaté znalosti a zkušenosti z personální práce a dosavadního řízení personalistiky v podniku. Šestičlenné vrcholové vedení Třineckých železáren tak kromě
nově jmenovaného Iva Žižky
dále tvoří generální ředitel
Jiří Cienciala, finanční ředitel Rostislav Wozniak, investiční ředitel Jan Czudek,
výrobní ředitel Česlav Marek a technický ředitel Hen(acri)
ryk Huczala. 

Proč Wien Praterstern?

Spoje EuroCity budou tedy jeden měsíc zastavovat na nádraží
Wien Praterstern, kde je současně možné přestoupit na linky
metra U1 a U2 ve směru do centra města, na řadu tramvajových
a autobusových linek, ale i na navazující spoje S-Bahn. V modernizované stanici Wien Praterstern
jsou totiž k dispozici čtyři kole-

PRATERSTERN. Na nádraží nedaleko známého zábavního parku, které slouží především regionální dopravě, budou zastavovat také mezinárodní dálkové vlaky.

Vybrané vlaky zastavující
ve stanici Wien Praterstern
• EC 104,
příj. 7.55, odj. 7.56 h.

• EC 103,
příj. 14.04, odj. 14.05 h.

• EC 78,
příj. 8.52, odj. 8.53 h.

• EC / SC 72,
příj. 14.52, odj. 14.53 h.

• EC 71,
příj. 9.04, odj. 9.05 h.

• EC 77,
příj. 15.04, odj. 15.05 h.

• EC 172,
příj. 9.52, odj. 9.53 h.

• EC 74,
příj. 16.52, odj. 16.53 h.

• EC / SC 73,
příj. 11.04, odj. 11.05 h.

• EC 173,
příj. 18.04, odj. 18.05 h.

• EC 70,
příj. 12.52, odj. 12.53 h.

• EC 76,
příj. 18.52, odj. 18.53 h.

• EC 75,
příj. 13.04, odj. 13.05 h.

• EC 79,
příj. 19.12, odj. 19.13 h.

• EC 102,
příj. 13.52, odj. 13.53 h.

• EC 105,
příj. 20.04, odj. 20.05 h.

Pozn.: Kromě toho končí ve stanici Wien Praterstern jízdu vlak EC 177,
vlak EC 378 zde naopak jízdu začíná. Tento stav platí od začátku Jízdního řádu 2010 a nemění se.

FOTO AUTOR

je se širokými nástupišti, která
umožňují bezkolizní provoz jak
vlaků S-Bahn, tak i dálkových
spojů EuroCity.
Další stanicí všech vlaků EuroCity bude ve Vídni až nádraží
Wien Meidling, neboť nácestnou
podzemní stanici Wien Mitte, ležící nedaleko historického centra Vídně, budou všechny tyto
spoje projíždět. Důvodem nezastavování těchto vlaků ve zmíněné stanici je momentálně nedostatečný počet kolejí, neboť
i toto nádraží prochází celkovou
modernizací a současně na něm
zastavuje velké množství spojů
S-Bahn.  
Podle všech předpokladů by nemělo docházet ke zpoždění odkloněných vlakových spojů, protože náhradní trasa je kratší než
ta původní, vedoucí přes Simmering a kolem nádraží Südbahnhof (Ostbahn).
MARTIN HARÁK

Na železniční projekty
půjde 8 miliard dolarů
A
merický prezident Barack Obama oznámil během lednové
návštěvy na Floridě jednotlivé železniční projekty, které se budou
dělit o částku 8 mld. dolarů vyčleněných z federálních fondů. Státy
a obce se mohly ucházet o peníze v soutěži, která byla vyhlášena
v dubnu 2009 jako součást ekonomického balíčku na obnovu a reinvestice ve výši 787 mld. dolarů.
Velká část peněz byla přidělena
rozsáhlým projektům, jako jsou
vysokorychlostní tratě v Kalifor-

nii a na Floridě; 1,25 mld. dolarů
připadne na výstavbu navrhované
trati Tampa – Orlando pro rychlost
270 km/h, částka 2,25 mld. dolarů
pak na kalifornský projekt spojení
Los Angeles a San Francisca rychlostí 350 km/h.
„Spojujeme města, která jsou
příliš blízko pro účinnou leteckou
dopravu, ale dálnice mezi nimi
jsou téměř zahlceny nad svou kapacitu,” vysvětloval na svém blogu Ray LaHood, americký minis(acri)
tr dopravy.  

Stuttgart dostane nové
nádraží i rychlejší spojení
F
ederální ministr dopravy Peter Ramsauer a generální ředitel Německých drah (DB) Rüdiger
Grube se 2. února zúčastnili slavnostního zahájení prací na rozsáhlém projektu Stuttgart 21.
Společně s dalšími hosty slavnostně odstranili nárazník ve stávající stanici, aby tak naznačili
začátek realizace ambiciozního
plánu, který má nahradit současné hlavní nádraží.
Nová stuttgartská podzemní
stanice se stane začátkem i pro

druhou, neméně významnou část
projektu – vysokorychlostní trať
v délce 84 km vedoucí až do Ulmu.
Bude vystavěna podél dálnice A8
a zkrátí jízdní doby mezi oběma
městy na pouhých 28 minut.
Hlavním prvkem tohoto projektu je tunel Filder v délce 9,5 km,
který povede na jih od hlavního
nádraží k nové stanici, která bude
obsluhovat letiště ve Stuttgartu
a areál obchodních veletrhů. Cesta z centra na letiště se zkrátí z dosavadních 27 na 8 minut. (acri)

ČD Cargo u zrodu aliance Xrail
Sedm hlavních
evropských operátorů
železniční nákladní
dopravy vytvořilo
18. února 2010
ve švýcarském Curychu
alianci pro přepravy
vozových zásilek Xrail.

V

ozové zásilky představují v Evropě zhruba polovinu všech přeprav nákladů po železnici a podle studií trhu
mají značný mezinárodní růstový potenciál. Tento nejdůležitější
způsob přepravy se tak nyní stává
mnohem atraktivnějším a účinnějším. To je také hlavním cílem aliance Xrail, která hodlá významně
zvýšit konkurenceschopnost přepravy železničních vozových zási-

Modernizace
tratě na Kysucích

D

ezinárodní spoje EuroCity pojedou v době od 13.
března do 12. dubna
v trase částečně tunelové vídeňské městské rychlodráhy S-Bahn.
Vlaky pojedou dočasně odklonovou trasou z odbočné stanice Süssenbrunn přímo na Floridsdorf
a dále v trase linek S-Bahn do stanice Wien Praterstern, kde bude
první zastávka ve Vídni ve směru z České republiky. To se týká
všech vlaků EuroCity z a do Břeclavi, včetně spojů  EC / SC 72 a 73,
na nichž soupravy Pendolino spojují Prahu s Vídní a koncovou stanicí Wiener Neustadt.

Z uvedeného vyplývá, že vlaky
v daném období nezastaví, jak
je dnes běžné, ve stanici Wien
Simmering. Ta bude obsluhována pouze místními spoji systému
S-Bahn. Nicméně pro některé neinformované cestující, kteří přesto přijdou na svůj vlak na nádraží v Simmeringu, kde se nachází
i konečná metra U3, bude připraveno řešení. Rakouské spolkové
dráhy (ÖBB) budou ve dnech 14.
března až 11. dubna organizovat
dopravu minibusem. Takzvaný
shuttle bus pojede z Vídně Simmeringu bez zastavení přímo
do Břeclavi, v provozu bude ale
jen tehdy, pokud se na nádraží
najdou zájemci o cestování. Plánované odjezdy tohoto minibusu
ze Simmeringu jsou v 8.57, 9.46,
12.57, 14.57 a 16.57 h.

slovensko

SPOLEČNĚ. Zakládající členové aliance Xrail věří ve značný potenFOTO PAVEL HANUŠKA
ciál v přepravě vozových zasilek.
lek v Evropě, čímž pomůže odlehčit dopravě na silnicích, a přispěje
tak k ochraně životního prostředí.
Projekt Xrail byl zahájen v roce
2007 pod vedením UIC v Paříži.
Dnes je do něj zapojeno sedm partnerů s působností v 11 zemích: ČD

Cargo (ČR), CFL cargo (Lucembursko), DB Schenker Rail (Německo,
Holandsko, Dánsko), Green Cargo
(Švédsko, Norsko), Rail Cargo Austria (Rakousko, Maďarsko), SBB
Cargo (Švýcarsko) a SNCB Logistics
(Belgie).

Standardy projektu Xrail přinášejí výhody zákazníkům při
přepravách přes hranice ve třech
oblastech: spolehlivost (minimálně 90 procent v mezinárodní
přepravě vozových zásilek na síti
Xrail), průhlednost (mezinárodní jízdní řád z vlečky odesílatele na vlečku příjemce a využívání
aktivních informačních systémů)
a proces nabídky (standardní doba
zpracování maximálně 3 dny).
Xrail staví na existující infrastruktuře, na koridorech TEN-T a na vybraných terminálech a vlečkách.
„U vozových zásilek jsme stále
více tlačeni konkurencí silničních
dopravců,“ uvedl obchodní ředitel ČD Cargo Rodan Šenekl, který
za tuto společnost podepsal zakládající smlouvu. „Aliance Xrail by
měla nabídnout větší spolehlivost,
rychlost i možnost místenkování
a sledování zásilky zákazníkem online.“ 
ZDENĚK VĚTROVEC

lovenská vláda hodlá
spojit tři železniční firmy (ZSSK, ŽSR a ZSSK Cargo) do jedné holdingové společnosti. Do konce května musí tamní ministerstvo dopravy připravit návrh
zvláštního zákona. V příštím roce by se ZSSK a ZSSK
Cargo majetkově i personálně propojily, ŽSR by se připojily jen personálně. Nakonec má vzniknout akciová
společnost Slovenské železnice. Podle ministra dopravy Ľubomíra Vážneho má
holding umožnit lepší strategické řízení a odstranění
duplicitních činností.

Rychleji
po koridorech

V

současné době se na
Slovensku nachází přibližně devadesát kilometrů zmodernizovaných železničních koridorových úseků na trase Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom.
Proces modernizace ale pokračuje. V nejbližší době by
měly být upraveny na vyšší
rychlosti traťové úseky Nové
Mesto nad Váhom – Púchov
– Žilina – Liptovský Mikuláš – Košice. Pokračují i práce na modernizaci úseku Žilina – Čadca – Skalité – hranice Slovensko/Polsko na 6.
tranzitním koridoru. (mh)

ze světa
DB Schenker se
zbavuje lokomotiv
Německý dopravce DB Schenker
plánuje omezení počtu traťových lokomotiv. Jde
o důsledek hospodářské krize a také nákupu nových motorových lokomotiv. Očekává
se odstavení kompletní řady
jednotných elektrických lokomotiv řady 139 a 140. Řada
182 známá jako Taurus bude
kompletně odprodána dceřiné společnosti pro osobní dopravu DB Regio. Z provozu
zmizí motorové lokomotivy
řady 217 a výrazně bude omezen provoz strojů řad 225, 232
a 233 (Ludmila, u nás známé
jako Ragulin).        

Druhý železniční
most pro Basilej
V polovině loňského prosince byly
v Basileji zahájeny práce na druhém železniční mostu přes řeku Rýn, který bude měřit 240 metrů. Výstavba trati mezi basilejskými nádražími SBB a stanicí
Basel Badisher Bahnhof, včetně rozšíření ze dvou na čtyři koleje, má být ukončena v roce 2017, v době otevření Gotthardského základního tunelu. Díky novému mostu se bude moci zvýšit počet
přeshraničních vlaků S-Bahn
do Německa z 80 na 140.   

(PeŠŤ, kla)
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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).

• 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.

J.–L. Barrault (1910–1994) – francouzský herec a režisér: V dobrém manželství je třeba ... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Citoslovce rytmu polky; špička; soutok; výrůstek
na hlavě; chuchvalec. – B. Oznámit;
pokolení; biograf; lupen; slavnostní síň. – C. Pátá třída gymnázia;
poučka; mezinárodní smlouva;
trampský přístřešek; na nějaké
místo (bás.). – D. Závazek; dosna;
struma; končina; asijský stát; karlovarský grandhotel. – E. Dusíkaté
hnojivo; hudební značka; spor;
kvašení; drancování (kniž.); ledovcová usazenina (geol.). – F. TAJENKA. – G. Pohybovat se jízdou; doušky; jihoamerický keř; vzácný plyn;

prospěch; literární dílo. – H. Pouze
(v nář.); noční pták; mýlit; darebák;
německá karetní hra; hlíny na kořenech rostlin. – I. Nápor; tibetský
duchovní; nula; přijímat potravu
(o zvířatech); průzkum veřejného
mínění. – J. Asijský nosič břemen;
jitřenka; evropská řeka; trnovník;
otec. – K. Vřava; mongolský pastevec; protiklad; mistři meče; a sice.
SVISLE: 1. Jeskyně (kniž.). – 2. Jméno československého prezidenta
Gottwalda. – 3. Spatřit; useň z hověziny. – 4. Římsky 1501; žebrák (v mariáši); španělský Arab. – 5. Obrněné

Autobusové jednodenní zájezdy

• 27. 3. Tropický park, cena 850 Kč, odjezd z Prahy.
• 29. 5. Solné doly v Hallstattu, cena 690 Kč,
odjezd z Českých Budějovic.
• 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.

Itálie – Ischia – vlastní doprava, nejen pro seniory:

• 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).

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

• 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

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

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

vozidlo; někdo (kniž.); sloní špičáky. – 6. Rod tropických mravenců;
neurčitý menší počet. – 7. Geometrická tělesa; nádoba na květiny.
– 8. Hrob (kniž.); útok; bůžek lásky.
– 9. Oblek; částice hmoty; papoušek. – 10. Tyhle; poslat vzkaz. – 11.
Akvarijní rybka; slovanská vesnice.
– 12. Odhad výsledku; ráj (kniž.);
klus koně. – 13. Jiným způsobem;
výzva; ten i onen. – 14. Lovecký pes
(slang.); kolečko. – 15. Polodrahokam moldavit; oblak. – 16. Pres;

hudební styl; jednoduchý stroj.
– 17. Italské město; písemnost; jihnout. – 18. Filmová hvězda; prudce
rozstřikovati. – 19. Odtokový žlábek; zesílené čelo zdi (archit.). – 20.
Sportovní potřeba; bývalý český herec (Josef); pracovat na stavu. – 21.
Citoslovce klapnutí; kovový prvek;
ruské ukazovací zájmeno. – 22.
Akademická zkratka; náměty. – 23.
Šroubovice. – 24. Rozpínavé látky.
NÁPOVĚDA: E. til, 3. elk, 17. Asti
Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky: UMĚT DĚLAT Z REPRÍZ PREMIÉRY

• 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.

K moři

KUŘÁCI

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

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

TROPEA

Černá Hora

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

Nové destinace
u moře na www.kamkoliv.eu
604 518 951

Duchcovská svařovna a.s.
nabízí k odprodeji 2 kusy „Montážní portálový jeřáb MŽ 5 + 5 t“, cena dohodou.

UBYTOVÁNÍ

VELIKONOČNÍ POBYTY

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

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.

Pobyty Rumunsko, Řecko

CALABRIA, ITáLIe

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

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.

C. K. HALMANOVÁ
nabízí:
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**  
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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LIDÉ A PŘÍBĚHY
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pošta
Konec Mazutek
v Československu

7

Zabrzdil jsem to včas

ibžd
Olomouc
19. února

R

eaguji na články v Železničáři č. 42/09, 2/10
a 4/10. Na počátku je článek Petra Lapáčka Vojenské
a válečné lokomotivy, který vyšel v časopisu Grand
Expres v říjnu 2009. Autor téma podle mě nezvládl,
a tím následně vyvolal odezvy. V Železničáři č. 2/10 odkazuje na 40 let staré a zavádějící informace, které
jsou neustále opisovány až

P

do dnešní doby. V č. 42/09
známý historik Pavel Korbel uvádí v obecné rovině
správné údaje, které podpořím přesnými daty. Kralupská 555.3096 nebyla poslední
Mazutka u ČSD, nýbrž v LD
Kralupy nad Vltavou. Zde
byla zrušena výnosem č.j.
46522/70 z 14. 11. 1970. V PLD
Bratislava východ byly zrušeny 3077, 3244 výnosem č.j.
15171/73 z 15. 5. 1973. Poslední Mazutky u ČSD 555.3261
a 3011 byly zrušeny v Bratislavě východ výnosem č.j.
20695/73 z 10. 8. 1973. Ve Zdicích jako poslední v tomto
depu byly zrušeny výnosem
č.j. 10615/73 z 5. 3. 1973 stroje 555.3060 a 3173 (od prosince 1972 neprovozní, čekají
na zrušení). Čtenář Jan Dvořák byl uveden v omyl (viz č.
4/10). V žádném případě nemohly být zdické Mazutky
v roce 1973 v Tochovicích či
dokonce v roce 1974 na záloze
v Hořovicích! Poslední uhelná lokomotiva řady 555.0259
byla zrušena výnosem č.j.
15191/73 z 15. 5. 1973.

České Budějovice
22. února

Josef Vančura

Ztracené pouzdro
se ke mně vrátilo

D

ne 13. února jsem cestoval vlakem  z Trutnova do Jaroměře. Při urychleném přestupu do soupravy
pokračující do Hradce Králové jsem zapomněl na sedačce ve vlaku z Trutnova
pouzdro s doklady. To jsem
zjistil až při jízdě do Hradce. Chtěl bych vaším prostřednictvím mnohokrát
poděkovat vlakvedoucímu
vlaku O
 s 15413 panu Vágnerovi, který mé doklady nalezl a předal je ihned do dopravní kanceláře v Jaroměři. Také děkuji zaměstnancům této dopravní kanceláře
a vlakvedoucímu R 854, kteří se podíleli na následném
předání dokladů. Jsem velmi rád, že vše dopadlo díky
všem zúčastněným takto
dobře a že jsou ještě stále poctiví a dobří lidé. Byl jsem jejich zásluhou ušetřen dlouhého běhání po úřadech při
zařizování nových dokladů. Byl bych rád, kdyby se
o poctivosti pana Vágnera
i ostatních dozvěděli jejich
nadřízení. Prosím o neuveřejnění celého jména, s dotyčnými jsem byl v kontaktu
S. L.
a vědí o mně. 

Mašinky doplatily
na odklízení sněhu

P

řipomínám 40 let
od kuriózní nehody.
Došlo k tomu dne 6. března
1970 při odstraňování sněhových závějí třemi parními lokomotivami na trati
235 Kutná Hora – Zruč nad
Sázavou. Po najetí do sněhové masy se vyšinuly
a převrhly stroje 423.0146
a 423.0122. Třetí lokomotiva 354.1131 zůstala na kolejích jen lehce poškozená,
zbylé dvě parní mašinky
byly po neobvyklé nehodě
zrušeny a po čase na místě
také rozloženy.  

Milan Kubíček

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

řed půlnocí v železniční
stanici Olomouc město
se střetl osobní vlak 14050
s osobním automobilem
na železničním přejezdu
P7611 v km 3,887 tratě Kostelec na Hané – Olomouc
hlavní nádraží. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Železniční přejezd je zabezpečen
světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením
bez závor, které bylo v činnosti. V čele osobního vlaku byla motorová jednotka
814/914.095. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 120
tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

D

NA STANOVIŠTI. Od roku 1979 slouží Josef Trejtnar jako samostatný strojvedoucí v motorové i elektrické trakci.

Jen pár centimetrů
scházelo k tragédii.
Díky rychlé a správné
reakci strojvedoucího
Josefa Trejtnara
ke střetu rozjetého
rychlíku s uvízlým
kamionem na přejezdu
nakonec nedošlo.

N

a 16. září 2008 Josef Trejtnar z letohradského provozního pracoviště Depa
kolejových vozidel Česká Třebová
jen tak nezapomene. Vedl tehdy
čtyřkovým Brejlovcem rychlík 799
z Prahy do Letohradu a na vjezdu do Třebechovic pod Orebem
uviděl na krátkou vzdálenost
na chráněném přejezdu kamion.
„Velmi dobře si na to vzpomínám. Při příjezdu ke zhlaví jsem
v první vteřině nemohl uvěřit
svým očím. Na nedalekém přejezdu stál nacouvaný obrovský
kamion,“ říká Trejtnar. Když se
ho ptám, co následovalo, odpovídá: „Rychlobrzda, přídavná brzda
a příprava na útěk do strojovny.“
Podle jeho slov v inkriminovaný
den došlo ke šťastné souhře náhod. „Běžně se na zhlaví jezdí stokilometrovou rychlostí, ale v ten
den zrovna probíhala rekonstrukce, takže rychlost byla snížena
na polovinu. Bylo to neuvěřitelné štěstí. Když jsem uviděl na přejezdu kamion, začal jsem intenzivně brzdit,“ říká strojvedoucí.

Ten nahoře to tak chtěl

Vlak zastavil doslova několik centimetrů před kamionem. K místu incidentu se hned nahrnula
řada zvědavců. Josef Trejtnar se

FOTO autor (2x)

určitě chtěl, aby to dopadlo takto dobře. Naštěstí se nikomu nic
nestalo, nevznikly ani žádné materiální škody, což je skoro neuvěřitelné,“ pokračuje ve vyprávění. A je třeba dodat, že Josef Trejtnar byl za příkladné plnění služebních povinností oceněn generálním ředitelem ČD Petrem Žaludou u příležitosti loňského Dne
železnice.

SRÁŽKA. Jiný řidič kamionu neměl loni na železničním přejezdu
v Kaplici takové štěstí. 

ILUSTRAČNÍ FOTO drážní inspekce

JOSEF TREJTNAR

P

o absolvování českotřebovské Střední průmyslové školy železniční nastoupil v srpnu
1975 na dráhu, které zůstal věrný dodnes. Začínal jako pomocník strojvedoucího na parních
lokomotivách a od roku 1979
slouží jako samostatný strojvedoucí v motorové a posléze elektrické trakci. Vykonával i funkci vedoucího oprav v letohradském depu. Dnes vozí regionální
vlaky na Letohradsku a Ústeckoorlicku v Pardubickém kraji.

po okamžitém zavolání výpravčímu a policistům pokoušel promluvit s řidičem kamionu, nicméně bezúspěšně. Jen zjistil, že
je ze Slovenska a patrně zabloudil,
takže se na přejezdu pokoušel automobil otočit. „S chlapíkem nebyla žádná řeč, jen nešťastně postával u kamionu a nevěřícně se
díval, jak mu moje mašina doslova dýchá na postranice. Naposledy jsem ho viděl, když si ho
odváděli policisté,“ dodává Josef
Trejtnar.

„Když jsem se řítil na kamion, v první chvíli mně naskočila
vzpomínka na pražského kolegu
Jiřího Šindeláře, který prakticky
několik dnů přede mnou boural
při tragické nehodě ve Studénce. Nevím, jak bylo jemu, ale já
bych tento adrenalinový zážitek
nikomu nedoporučoval. Bezprostředně po incidentu to ještě bylo dobré, nicméně večer se
ve mně všechno dodatečně rozleželo. Jsem ateista, ale i přesto
jsem přesvědčen, že ten nahoře

Záliba v parních
lokomotivách

Velkým koníčkem strojvedoucího Trejtnara jsou parní lokomotivy. Dokonce má i licenci na vedení parních lokomotiv, což u nás
není příliš obvyklé. „Všechno
vzniklo již před řadou let, kdy náš
Letohradský železniční klub získal průmyslovou parní lokomotivu řady 328 ze Slatiny nad Zdobnicí. Mašinka byla opravena a příležitostně jsme s ní i jezdili. Ale
v roce 2001 jí propadly kotelní
zkoušky, takže byla neschopná
provozu, a my začali přemýšlet,
co dál,“ říká.
Náhoda pomohla tomu, že asi
o dva roky později získali letohradští nadšenci novou lokomotivu ze zrušené topírny v Lysé nad
Labem. „Majitelem tohoto stroje
s označením 423.009 je sice Výzkumný Ústav Železniční, nicméně my mašinku opečováváme a občas s ní vyjedeme na nostalgické jízdy. To je pro mě osobně ta největší odměna,“ říká Josef Trejtnar a na závěr dodává:
„V klubu se setkávám s podobně
naladěnými kamarády, se kterými máme rádi staré stroje. Oprava a údržba nám přinášejí nesdělitelný pocit uspokojení, který několikrát za rok vyvrcholí parádní jízdou.“  Martin Harák

opoledne mezi žst. České Budějovice a výhybnou Nemanice se střetl na železničním přejezdu
P1128, v km 216,167, rychlík 669 s osobním automobilem Fiat Multipla. Řidič
automobilu byl při střetnutí
zraněn. V čele rychlíku byla
lokomotiva 242.205-3. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 285 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Loučovice
23. února

V

nočních hodinách v dopravně Loučovice vykolejil za jízdy osobního
vlaku 20900 jeden podvozek osobního vozu řady Bmteeo na výhybce číslo 3Sv.
Nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena
na 100 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště České Budějovice.

Praha ONJ
23. února

R

áno v obvodu pražského
odstavného nádraží jih
vykolejil při posunu restaurační vůz řady WRm na staniční koleji číslo 11. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na 50 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Praha.

Černý Kříž
24. února

O

dpoledne mezi dopravnami Nová Pec a Černý Kříž se na železničním
přejezdu P1657, v km 76,736,
střetl osobní vlak 8109 s kamionem Scania plně naloženým dřevem. Při střetnutí
byl zraněn strojvedoucí vlaku, kterým byl motorový vůz 810.510-8. Přejezd
je zabezpečen pouze výstražnými kříži. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 1,2
milionu korun. Událost šetří RIBŽD Plzeň, pracoviště
České Budějovice.  (MirKo)

Důležité je, aby zazněly všechny názory
O třetím setkání
Talentů s vedením
Českých drah
přinášíme netradiční
reportáž – tentokrát
z pohledu účastníka.

prostředků. Samozřejmě se místy rozvinula živá diskuze, neboť
je pochopitelné, že na různá témata mohou panovat různé názory a je důležité, aby tyto názory zazněly.

Musíme dávat pozor
na provozní slepotu

V

e čtvrtek 25. února jsem
měl možnost zúčastnit
se třetího setkání Talentů ČD se zástupci managementu firmy. Tématem byla Obsluha
dráhy – nezanedbatelný segment
ČD, činnost, kterou České dráhy
vykonávají na základě smlouvy
se SŽDC.

Možnost oslovit
vrcholový management

Setkání připravil Odbor personální ve spolupráci s úsekem pro
provoz a na akci přišli náměstci
generálního ředitele ČD pro provoz, osobní dopravu a personální záležitosti.

DISKUZE. Třetího setkání Talentů ČD se též zúčastnili pracovníci
z provozu. Autor textu právě mluví vestoje.

Pro mě jako pro zaměstnance pracujícího v provozu (v jistém smyslu slova jsem též v řídicí funkci,
neboť pracuji jako strojvedoucí,
tedy řídím hnací vozidla) byla zá-

FOTO martin navrátil

sadním momentem možnost setkat se s vrcholovým vedením
naší firmy a vyslechnout si jeho
názory na její řízení jinou cestou
než prostřednictvím sdělovacích

Je jasné, že takové setkání,
kde se sejdou zaměstnanci nejrůznějších odborností, nevyřeší konkrétní problémy týkající se
třeba otázek mediální prezentace
ČD, umísťování návěstidel nebo
technologie výpravy vlaku. Tyto
záležitosti by do detailu měly řešit užší skupiny zaměřené vždy
na konkrétní téma. Ostatně již
Jan Werich v jednom filmu řekl,
že „na odbornou práci mají být
odborníci“. Málokterý pracovník
Odboru řízení značky asi opraví
porouchanou lokomotivu a málokterý zaměstnanec Depa kolejových vozidel vymyslí smysluplnou reklamní kampaň.

Ovšem i takováto široká setkání jsou důležitá. Především
proto, aby se lidé různých odborností vzájemně informovali o své činnosti a získali alespoň základní přehled o fungování ostatních odvětví. Zároveň pomáhají vnášet do problémů i jiné úhly pohledu, neboť
ona úzká skupina odborníků
může někdy trpět určitou provozní slepotou.
Proto je důležité, aby zazněly všechny možné názory a byly
zobrazeny všechny možné úhly
pohledu, byť nemusí být vždy
v souladu a pohled z úrovně
oken budovy Generálního ředitelství ČD může být odlišný třeba od pohledu přes čelní okno
jedoucí lokomotivy. Právě proto
vnímám tato setkání pozitivně
a těším se na další, které bude
s úsekem pro osobní dopravu.
Pavel Corradini

Autor je strojvedoucí DKV Praha,
PJ Vršovice
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za poznáním

kam jet
Oblastní turnaje
ve stolním tenisu

Č

eské dráhy, ČD Cargo a Odborové sdružení železničářů zvou všechny
na obvodní turnaje železničářů ve stolním tenise mužů
a žen pro rok 2010. První
z nich se koná 20. března
od 10 h v herně stolního tenisu SKST Děčín v ul. Práce
19. Možnost rozehrání bude
již od 9 h. Herna je vzdálena
100 m od  železniční stanice Děčín hl.n. Závazné přihlášky přijímá nejpozději
do 19. března Jana Hlavacká
na tel. č. 972 433 497, 604 352
571 nebo 725 310 990, e-mail:
jana.hlavacka@email.cz.  
Druhý turnaj se uskuteční týž den od 10 h v herně
stolního tenisu TTC ELIZZA  PRAHA (bývalá kotelna),
Mikulova 1583, Praha 4 – Jižní Město. Možnost rozehrání bude opět od 9 h. Závazné
přihlášky přijímá nejpozději
do 19. března Jiří Vrážel, tel.
972 245 221, 739 011 597,
e-mail: vraji@centrum.cz.
V obou případech postupuje prvních 12 mužů a 6 žen
do oblastního turnaje, který
se bude konat 22. května 2010
v Praze. Na přihlášku uveďte:
jméno, příjmení, organizační složku a telefonní spojení.

Modely TT
v Teplicích

K

lub železničních modelářů
Praha zve do Teplic na výstavu vláčků a modelových
kolejišť. O víkendu 6. a 7.
března jim bude vyhrazena
hala o rozloze 150 m2 v tamější základní škole Edisonova.
Otevírací doba bude po oba
dny od 9 do 17 h. Hlavním exponátem bude model kolejiště v měřítku TT s délkou přes
25 m, který napodobuje provoz
na skutečné trati. V provozu
zde najdete i další, například
s ovládáním pro děti.
Základní vstupné činí
50 Kč, zlevněné (pro návštěvníky menší než 1,1 metru)
30 Kč. Kontakty – e-mail:  
kzm.praha@seznam.cz, tel.:
606 630 307.

Parní pendl
do Drážďan

S

obota 27. a neděle 28.
března budou v saských
Drážďanech patřit setkání
parních lokomotiv a drážďanskému Dni průmyslového dědictví. Společnost Flügelradtouristik Reitman dokonce po oba dny vypraví
pro české zájemce zvláštní
parní vlak do Děčína a zpět.
V čele soupravy pojede lokomotiva 50.3610 DR. Jízdní řád je následující: Dresden Hbf (8.00) – Děčín hl. n.
(9.15–10.30) – Dresden Hbf
(11.45), Dresden Hbf (15.30)
– Děčín hl. n. (16.45–17.30)
– Dresden Hbf (18.45). Setkání se uskuteční v muzejním depu Dresden Altstadt.
Vedle stálých exponátů se
tu blýskne například legendární 18.201, v současnosti
nejrychlejší provozuschopná parní lokomotiva světa.
Kromě ní nebudou chybět
ani další zajímaví zástupci

parní trakce z různých míst
Německa. Otevřeno pro veřejnost bude od 10 do 17 hodin, vstupné pro dospělé vyjde na 8 eur, pořadatelé nabízejí i možnost různých
slev. Podrobnosti najdete na www.sachsen-unterdampf.de/vereine_museen.

(mn)

9/2010

Vlakem za novými památkami
Česká vláda schválila
počátkem letošního
února 38 nových
národních kulturních
památek. Určitě stojí
za to je vidět. A vyjet
za nimi můžete třeba
hned – vlakem.

nojmenné zastávky ČD na trati
030. Z nádraží v Bílé Třemešné
na téže trati dojdete po několika kilometrech na překrásnou
secesní přehradu Les Království (Těšnov) na Labi. Pardubice, výchozí stanice této dráhy,
mají nově na seznamu jednak
renesanční zámek, jednak krematorium od architekta Pavla
Janáka z roku 1923, jež si zahrálo třeba ve filmu Spalovač mrtvol. Za dřevěným kostelíkem
v Kočí musíte vyjet směr Chrudim. Cestou od nádraží v Havlíčkově Brodě ke Štáflově chaloupce
(se stylovým antikvariátem) si
lze prohlédnout i pěkné náměstí s domem Karla Havlíčka. Město Polička zase láká k výšlapu
na kostelní věž sv. Jakuba, kde
se narodil skladatel Bohuslav
Martinů.

S

tatut národní kulturní
památky (NKP) mělo dosud 337 objektů, byly mezi
nimi i tři desítky schválené před
dvěma lety. Nové NKP zahrnují 33 nemovitostí a pět movitých
předmětů. Potěšitelným faktem
je, že mezi státem chráněnými
památkami je první vlak – konkrétně souprava Slovenská strela
(M 290.0) vystavená před muzeem Tatra v Kopřivnici. Účinnost
vyhlášky je sice až od 1. července letošního roku, ale už nyní se
na ně můžete kdykoli podívat.

Pěšky k hotelu Avion

Praha v moderním duchu

Vezměme je kraj po kraji a vydejme se podívat na některé z nich.
Kubistický Dům U Černé Matky
Boží v pražské Celetné ulici leží
ani ne deset minut chůze od Masarykova nádraží a kromě stálé
expozice českého kubismu 1911–
1919, prodejny a stylové kavárny
tu můžeme navštívit i různé výstavy. Spatřit moderní, do „hermelínového pláště“ oděný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
na vinohradském náměstí Jiřího z Poděbrad od slovinského architekta Josipa Plečnika už vyžaduje použití MHD, nejlépe metra. Do legendární čističky odpadních vod je to jen kousek ze
stanice Praha-Bubeneč; i tato
industriální památka nabízí
řadu kulturních akcí.

Je libo hřebčinec,
nebo jízdárnu?

Státní zámek Červené Poříčí
z roku 1611, jenž se nachází poblíž nádraží Švihov na trati Plzeň – Klatovy, je pro veřejnost momentálně uzavřen, a tak si lze vybrat sousední domažlickou trať
a z malebné zastávky Chotěšov
dojít k tamnímu proslavenému
klášteru premonstrátek. Zemský hřebčinec v Písku, pěkná
průmyslová budova z roku 1902
(do ulice U hřebčince je to asi nejblíže ze zastávky Písek město),
je po předchozí dohodě přístupná a nabízí se tu i možnost jízdy
na koni. Na seznam NKP přibyla i jízdárna v Tachově-Světcích
a známý vodní hamr v Dobřívi
(stanice ČD Mirošov), stejně jako
Císařské lázně a kostel sv. Máří
Magdaleny v Karlových Varech
a kolonáda v Mariánských Lázních. Vimperský zámek je krásný podobně jako většina tohoto
šumavského města a tvoří hezké
panorama dobře viditelné z vlaku směr Volary. Slova o panoramatu platí i pro přesunutý děkanský kostel na kraji Mostu. Hospodářský dvůr zámku v Zákupech
u České Lípy je pozoruhodný tím,
že sem, přesněji do cukrovaru,
mířila železniční vlečka.

Trať 030 plná skvostů

Dlaskův statek v Dolánkách
u Turnova leží těsně vedle stej-

SECESE. Přehradu Les Království na Labi najdete nedaleko stanice Bílá Třemešná.

FOTO AUTOR (3x)

Premonstrátský klášter v Želivi se nachází na trase železnice pouze projektované, to klášter
cisterciaček Poerta coeli v Tišnově nedaleko dráhy skutečné. Odtud je nedlouhá jízda na brněnské hlavní nádraží, z něhož pohodlně dojdete k modernímu
hotelu Avion v centru moravské
metropole.
Funkční větrný mlýn holandského typu v Kuželově se nachází asi 12 km od Veselí nad Moravou (otevřen je za mírný peníz od dubna do října). Barokní
hřbitov ve Střílkách u Kroměříže, jenž nechal zřídit letech
1730 až 1743 Antonín Amand Petřvaldský z Petřvaldu, je jedinečnou památkou svého druhu
ve střední Evropě. Vlak sem však
nejezdí, navíc je umístěn mezi
dvěma konečnými dnes už bývalých tratí, Morkovicemi a Koryčany.
P utování po moravských
a slezských přírůstcích na seznamu NKP ukončeme na Fojtství ve Velkých Karlovicích (konečná trati 282), vile Primavesi v Olomouci a nebo v Krnově
u budovy bývalé přádelny a vzorkovny (dezinatury) Karnola, dříve Larisch, jež se dochovala včetně strojního vybavení.
MARTIN NAVRÁTIL

NOVÉ Movité
památky

Z

a národní kulturní památky
byly začátkem letošního roku
prohlášeny i tyto movité předměty:

1
2

Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě (Jihočeský kraj);

Světelský oltář původně z rakouského města Zwettl, který se nyní nachází v kostele svaté Barbory v Adamově (Jihomoravský kraj);

3

Železniční motorový vůz
M 290.001 Slovenská strela
umístěný v Kopřivnici (Moravskoslezský kraj);

4

Zlomek latinského překladu
Kroniky tak řečeného Dalimila (Praha)

STRELA. Legendární prvorepublikový motorový vůz řady M 290 je
jednou z nových movitých památek.

V Domě U Černé Matky Boží zaujme i netradiční schodiště.

5

Přemyslovský krucifix z Jihlavy (kraj Vysočina).

Údolím řeky Kampy od severu na jih
V severozápadní
části Horních Rakous
se rozkládá region
Waldviertel. Jeho
pojmenování můžeme
přeložit jako Lesní kraj.

S

vůj název získal region od hustých lesů, mnohé z nich zůstaly na svém
místě až do současnosti. Proto
je dnes tato oblast vyhledávána
k aktivní rekreaci. Je protkána
mnoha turistickými a cyklistickými trasami s nejedním malebným zákoutím.
Mezi v yhledávaná místa
Waldviertelu patří údolí Kamptal. Na severu se řeka Kampa zařezává do hlubokého údo-

lí a kroutí kolem skalních ostrohů s hrady a zříceninami, obklopená lesy. Na jihu, nedaleko svého ústí do mohutného Dunaje,
se ale údolí Kampy otevírá doširoka a na svazích nad jejími břehy se místo lesů rozprostírají rozlehlé vinice.
Údolí Kamptal lze poznat ze
sedla jízdního kola a nebo z některého vlakového spoje. Údolím
vede lokálka označená v rakouském jízdním řádu číslem 820
a pojmenovaná po místním
údolí Kamptalbahn. Ta spojuje ve směru ze severu na jih
Sigmundsherberg na trati Vídeň – České Velenice s městečkem Krems (Křemže), které   leží
na břehu Dunaje.
Na počátku trasy, nedaleko
místního historického správní-

Hrad Rosenburg stojí na skále
nad řekou Kampou.  FOTO autor

ho centra Hornu, leží rozlehlý
benediktýnský klášter Altenburg. Přestože se dnes honosí
bohatým barokním vzhledem,
jeho základy pocházejí ze 12.
století. V jeho útrobách najde
návštěvník kouzelnou knihovnu s vynikající akustikou, která
je využívaná pro pořádání koncertů přenášených i státní rozhlasovou stanicí ORF. Pod ní se
rozprostírá rozlehlá krypta s neobyčejně ztvárněnými motivy
lidské pomíjivosti. Překrásná je
také zahrada kláštera s množstvím květin a léčivých bylin.
Jen pár kilometrů od kláštera
se na vysoké skále nad zákrutou
řeky Kampy tyčí věže hradu Rosenburgu. Přes soukromé vlastnictví je dnes přístupný a jsou
v něm vystaveny rodové sbírky

šlechtické rodiny Hoyos, která přišla v 17. století ze Španělska. V rozlehlé zámecké zahradě
se pořádají obdivuhodné ukázky
sokolnictví.
Při své pouti na jih se Kampa
doprovázena stužkou kolejnic
kroutí v údolí okolo řady zřícenin. Na pár kilometrech jich lze
napočítat několik: Gars, Klösterl
Schonenburg a další.
Na jihu, v okolí městečka Langenlois, má už Kamptal úplně jinou atmosféru. Lesy nahradily
vinice a na okraji vesniček zvou
k posezení tradiční Heuriges,
my bychom řekli vinné sklípky.
A rozhodně se v nich stojí za to
zastavit. Místní kraj je pověstný
vynikající chutí svého ryzlinku
a veltlínského zeleného.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

