Tento týden
vychází
druhé číslo
ČD PRO VÁS.
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Musíme chránit
naše cestující

Na Gymnasijní
opět nastupují lidé

Zabránila nehodě
u odklízení sněhu

Integrovaný bezpečnostní
systém bojuje s trestnou
činností.
STRANA 3

Provizorní pražská zastávka
ožila kvůli další fázi výluk.

Signalistka Františka
Sekaninová si své práce
považuje.
STRANA 7

STRANA 2



krátce

sloupek
Investujeme
do budov

Od března levnější
In-karty pro děti
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Platí do / Valid Thru
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Držitel karty je vedle jím zvolených aplikací oprávněn
využívat i slev a výhod u partnerů zákaznického programu
ČD Bonus. Veškeré informace o využití In-karty získáte na
www.cd.cz, inkarta@cd.cz a na lince zákaznického servisu
840 112 113.
Případnou ztrátu karty neprodleně oznamte u pokladní
přepážky ČD s logem In-karty.V případě nálezu prosím
vraťte kartu na adresu vlastníka: České dráhy, a.s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Zneužití karty je
trestné.

0 00000 000000

Číslo karty / Card Number

České dráhy
v uplynulých měsících
zahájily opravy dalších
objektů na území
Jihočeského kraje.

R

ozsáhlejší rekonstrukce budov se uskutečnily ve výpravní budově
v Blatné a v restaurační budově v Plané nad Lužnicí.
V obou případech se jednalo především o opravu stře-

V

souvislosti s první změnou jízdního řádu 2010
České dráhy sníží cenu Inkarty pro cestující ve věku
od 6 do 15 let, a to z 990
na 330 korun s platností
na tři roky. K dalším úpravám patří, že zákaznické
traťové jízdenky (čtvrtletní, měsíční a ode dne vyhlášení i týdenní) budou nově
vydávány jako nepřenosné,
což souvisí s jejich nahráváním do čipu In-karty. Vzhledem ke změně legislativy
dochází k úpravě terminologie u plného invalidního důchodu, který bude chápán
jako důchod pro invaliditu
3. stupně.

Sejdeme se v Lysé
na výstavišti

O

d 25. do 27. února představí České dráhy své
služby na prezentačním
stánku na výstavě Řemesla 2010 v Lysé nad Labem.
V pořadí 16. národní výstava nářadí pro zpracování
kovů, skla a ostatních materiálů bude otevřena denně
od 9 do 17 hodin. České dráhy všem zájemcům představí
obchodní nabídky z jízdního
řádu 2010, eTikety a slevu 10
procent na jednodenní permanentku v partnerských
skiareálech v České republice
a na Slovensku do 28. března.

V prodeji eTikety
do Maďarska

Jiří Stuna
Ředitel
Regionální správy
majetku
Plzeň

ÚSPĚCH. Díky navýšení úhrad od státu a krajů i prováděným úsporným opatřením je osobní doprava ČD zisková. 

Miliardový zisk z provozu
Přes stále probíhající
finanční krizi a pokles
výkonu celé ekonomiky
dosáhla společnost
České dráhy v roce
2009 mimořádně
příznivého výsledku
svého hospodaření.

P

oprvé v novodobé historii
bylo řízení provozu a správa majetku ČD v zisku, a to
bez vlivu hospodaření z nákladní
dopravy. Jedná se o výsledek měřený ukazatelem EBITDA, který je pro posouzení životaschopnosti firmy a efektivity podnikání klíčový a představuje provozní zisk před započítáním úroků,
daní, odpisů a amortizace.

Vzhledem k ekonomické
krizi jsou čísla příznivá

O

d pondělí 22. února budou České dráhy
na svém eShopu prodávat
zpáteční jízdenky z Prahy do Budapešti za celkovou cenu 29 eur. S jízdenkou
eTiket mohou cestující strávit v maďarské metropoli jeden ze čtyř vybraných
březnových víkendů. Odjezd je vždy v pátek (EC Jesenius), návrat v neděli (EC
Jaroslav Hašek). Jízdenky budou k dispozici pouze
do vyprodání kontingentu.
Jen během ledna se prodalo
3 197 eTiketů, což je ve srovnání s loňským lednem
dvojnásobný počet.

Obnovené
čekárny na Písecku
Po více než osmi měsících začaly České dráhy znovu přes
den otvírat čekárnu v historické nádražní budově v Mirovicích na Písecku. Je to
výsledek vzájemné dohody ČD
a zástupců Jihočeského kraje. Podle ředitele Krajského
centra osobní dopravy Jiřího
Kafky byla na začátku února
zprovozněna čekárna i ve Vráži. „Všechny zavřené budovy na trati 200 do konce února
otevřeme. Vybavíme je lavičkami a stoly. Na noc se budou
zamykat,“ řekl Kafka.  (red)

FOTO michal málek

V minulosti byla EBITDA osobní
dopravy vždy hluboce záporná.
V roce 2008 to bylo –3,79 miliardy
korun. Naproti tomu v loňském
roce tento ukazatel dosáhl podle
předběžných čísel (tj. před auditem) hodnoty +1,053 miliardy. Zá-

sluhu na tomto mimořádném výsledku má navýšení úhrady za dopravu od státu a krajů na úroveň
předepsanou zákonem. V nemalé
míře je důsledkem podstatného
snížení nákladů v ČD o přibližně
tři čtvrtě miliardy korun.
Do ztráty jedné miliardy korun stáhly konečný hospodářský výsledek především výpadky
původně plánovaných příjmů
mimo osobní dopravu. Dráhy počítaly s příjmem z dividend od ČD
Cargo ve výši půl miliardy korun.
Vzhledem k vývoji krize však
tuto dividendu nečerpaly. Dalších zhruba 500 milionů měl vynést prodej nemovitostí a jedné
z dceřiných společností (pro fungování ČD nevýznamné). Dráhy
odložily tyto transakce, protože
za současné situace na trhu by
prodej nebyl příliš výhodný.
Výpadek výnosů České dráhy kompenzovaly podstatnými
úsporami v nákladech. Provozní náklady zůstaly meziročně
na stejné výši, přestože ČD odjezdily o pět milionů vlakokilometrů více. Při stejných nákladech na vlakokilometr by potřebovaly zhruba o 800 milionů korun více. Díky přijatým opatře-

HOSPODAŘENÍ
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Provoz ČD, a.s., skončil ziskem 1,053 mld. Kč (ukazatel EBITDA).
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Konečný hospodářský výsledek představuje ztrátu
asi miliardu korun. Mimo jiné
to způsobil odklad prodeje nemovitostí a nečerpání dividend z ČD Cargo.

3

Provozní náklady zůstaly na stejné výši jako v roce
2008, ačkoli ČD najezdily
o 5 milionů vlakokilometrů více.
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Došlo ke snížení režijních nákladů o 14 procent (ve srovnání s rokem 2008), např. díky
odchodu zaměstnanců z GŘ.

ním se České dráhy bez této částky obešly.
Část úspor vyplývá z vnějších
vlivů, když došlo k úsporám za nákup motorové nafty o více než 200
milionů a klesly poplatky za využití dopravní cesty, což uspořilo
dalších téměř 300 milionů. Oproti tomu dráhy zaplatily za elektřinu o více než 300 milionů více. Je
třeba dodat, že se také lépe sta-

raly o svůj majetek a investovaly
do oprav a údržby o zhruba 450 milionů korun více než v roce 2008.
O 100 milionů korun více šlo
i do úklidu a čištění vlaků.

Úsporná opatření
přinesla výsledky

Rozhodující úsporná opatření proběhla v režijních nákladech, které klesly o 14 procent:
z 2,8 miliardy korun na 2,4 miliardy. Podepsalo se na tom
především snížení počtu zaměstnanců na Generálním ředitelství. To však s sebou neslo
i náklady na odstupné při propouštění, které narostly meziročně o 85 milionů.
Celkový hospodářský výsledek po započtení odpisů a rozdělení do vertikál je pro osobní
dopravu celkově ztrátový ve výši
zhruba jedné miliardy korun.
Podíl na tom mají ztráty z Pendolin a přeshraniční dopravy,
ale významný podíl představují i razantní navýšení a překročení plánu oprav a údržby v regionální dopravě. V letošním roce
by měla osobní doprava skončit
vyrovnaným hospodařením.

(red)

Ve vlaku vidím díky svému psovi
V rámci výcviku
nyní mohou vodicí
psi za určitých
podmínek jezdit
vlakem bez jízdenky.

N

e vždy se mohou vodicí psi
přepravovat vlakem zadarmo. Cesta bez jízdenky je
u nich možná jen tehdy, když
doprovázejí nevidomého cestujícího s průkazem ZTP-P. V ostatních případech jízdní doklad
potřebují. To se týká i psů, kteří
jsou zapojení do výcviku. Na dvou
moravských tratích ale do konce
roku 2010 platí výjimka.

Povinné označení

Pracovníci brněnské školy pro
výcvik vodicích psů pro nevidomé požádali České dráhy, aby
mohli v rámci přípravy budoucí
vodicí psy přepravovat v bezplatném režimu na trasách Prostějov
– Olomouc a Brno – Blansko. Bezproblémový nástup a výstup do/z

dopravního prostředku a chování v něm je totiž žádoucí součástí
výcviku. Nehledě na to, že v současné době dvě nevidomé pečovatelky ze zmíněné školy denně dojíždějí se svěřenými psy na uvedených trasách do zaměstnání. Společnost České dráhy jejich žádosti vyhověla. Výjimka
se vztahuje na takové psy, kteří
budou označeni vestičkou s logem školy a textem: „Budu vodicím psem“.
Jak jsem se dozvěděl, vhodných plemen pro výcvik je vícero:
například německý ovčák, královský pudl nebo labrador. Péče
o takového psa začíná už v jeho
dvou měsících. Pečovatel s ním
tráví 24 hodin denně a jednou
za dva týdny s ním chodí do tzv.
školky. Když je pejskům rok, ujímají se jich cvičitelé. Základní
předpoklad je, aby si pes a cvičitel vzájemně rozuměli a sžili se.

Kdo je první při nástupu

Studentka Masarykovy univerzity a nevidomá cvičitelka vo-

dicích psů Světlana Karfusová
se svou fenkou Angelou jezdí
vlakem ráda. „Při nástupu jde
pes vždy první a na plošině počká na svého pána. Z vagonu jde
kvůli bezpečnosti psa první jeho
pán či paní. Špatně se psům nastupuje a vystupuje v případech,
kdy schůdky do vozů jsou tvořeny průhlednými železnými rošty
a psi jimi vidí na zem. Tehdy se
bojí. Někdy se stane, že si na takových stupátkách vytrhnou
drápky. Nějakou dobu pak trvá,
aby opět chtěli nastoupit do vlaku,“ říká Světlana.
Jak s vodicím psem nastupuje
do vlaku, mi Světlana předvedla
na brněnském hlavním nádraží. Co se týče zkušeností s cestováním, uvedla: „Když si psi
zvyknou na jízdu i na přítomnost dalších lidí, nejsou s nimi
problémy. Sedávají buď u sedačky
v chodbičce nebo v kupé pod sedadlem. Musím říci, že jsem se ještě
nesetkala s negativní reakcí nějakého spolucestujícího.“
Jiří Junek

chy a fasády. Kromě revize krovu, nátěru konstrukce krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám je samozřejmě nejviditelnější
změnou nová střešní krytina. Součástí rekonstrukce v Blatné byla také výměna střešního laťování, instalace nové hromosvodové
soustavy a oprava komínu.
Rovněž se vyměnila stávající okna a dveře za plastová.
Fasáda v rámci rekonstrukce prošla novým štukováním a má nový nátěr. K finálním pracím pak patřila oprava kamenného soklu
budovy a úprava přiléhajících ploch novými obrubníky a zámkovou dlažbou.
Rekonstrukce výpravní
budovy v železniční stanici Blatná stála 3 miliony korun. Obdobnými úpravami
prošla také restaurační budova v Plané nad Lužnicí.
Kromě nové střechy zahrnovaly práce také výměnu
stávajících dřevěných oken
za plastová. Fasáda budovy
má novou štukovou omítku s nátěrem. Opravený je
i kamenný sokl budovy. Rekonstrukce budovy v železniční stanici Planá nad
Lužnicí vyšla na 1,1 milionu korun.  

anketa
Kupujete si také
jídlo ve vlaku?
Martina Mátychová

Studentka,
Velké Losiny
Vlakem nejezdím daleko,
takže si vozím
svačinu z domu. U delší cesty bych určitě návštěvu restauračního vozu zvažovala.
Samozřejmě by záleželo
na konkrétní nabídce.

Tomáš Pospíšil

Elektrikář,
Šumperk
Vlastně jsem ještě nikdy nejel
vlakem tak daleko, abych nevydržel bez
jídla.

Karla Kutláková

Manažerka,
Praha
Kupuji si ho
tam pravidelně. Ne vždy ale
mám štěstí na restaurační vůz. Několikrát se mi
už stalo, že chyběl, ačkoliv podle jízdního řádu tam
měl být. Ráda tam zajdu
i na dvojku červeného nebo
(ski)
na kafe.  

2

Aktuality

mluvčí čd
Pro dobrotu
na žebrotu
Tři týdny stačily
na zničení čekárny,
kterou ČD na žádosti
cestujících i samosprávy
otevřely v Bludově.

P

osledních několik týdnů
čelíme na tiskovém oddělení mediálnímu tlaku kvůli
uzavřeným budovám, hlavně čekárnám. K novému
jízdnímu řádu totiž České
dráhy uzavřely necelou dvacítku objektů z tisícovky výpravních budov. Na vině je

Kateřina
Šubová
Regionální
tisková mluvčí ČD
především nepříznivé zimní
počasí. Najednou se pro novináře stane měřítkem kvality dopravy otevřená čekárna a hala. Jenže kdyby to tak
ve skutečnosti bylo, asi už by
nikdo nejezdil autobusem.
V drtivé většině vás totiž
na autobusové zastávce chrání jen tyčka u silnice, v lepším případě zchátralá budka, ve které se rozhodně netopí a marně byste u ní hledali sociální zařízení.
Nedávno jsme otevřeli čekárnu v Bludově v Olomouckém kraji. Výsledek je bohužel tristní. Nejenže zmizely hodiny a rozhlas, nejenže jsou prokopnuté dveře a pomalované stěny, ale z čekárny se fakticky staly i veřejné
toalety. Výše uvedené mě jen
utvrzuje v tom, že stav čekáren a dalších prostor je i ukázkou a odrazem kulturnosti
našeho národa. Lidem a obcím se nelíbí zavřené čekárny, ale zájem spolupodílet se
na provozu a nákladech už
má jen hrstka z nich. Kdo ze
stěžujících by si dobrovolně
zpřístupnil dům, nechal ho
opuštěný a jen přihlížel, jak
ho devastují pobudové? A co
vzkázat Bludovským? Obávám se, že asi toto: Je nám
líto, zavíráme.

z médií
Do Osoblahy
stále autobusy
Deník Právo 9. února upozornil, že trať do Osoblahy je
po kalamitě stále neprůjezdná.

Trať mezi Třemešnou ve Slezsku a Osoblahou na Bruntálsku se nedaří zprovoznit kvůli její úzkorozchodné koleji. SŽDC na ní kvůli tomu nemůže používat svou techniku na odklízení sněhu, která může jezdit pouze na standardních tratích. Železničáři
zde sníh odklízejí ručně.

ČéDés i v příštím
školním roce

Server novinky.cz 11. února zveřejnil zprávu o pokračování Stipendijního programu ČéDés.

České dráhy navazují na loňský úspěch Stipendijního programu ČéDés, a i v příštím
školním roce tak studenti
partnerských středních škol
budou moci čerpat finanční
výhody a další benefity.

Sporná obnova
lokální tratě
ČTK, Deníky, Právo, MF
DNES a Český rozhlas Ostrava přinesly informaci o tom,
že trať z Hostašovic do Nového Jičína zřejmě nebude
po povodních obnovena.

Železniční trať mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi, kterou poničila loňská červnová povodeň, s největší pravděpodobností nebude obnovena. SŽDC totiž
po Moravskoslezském kraji
požaduje dlouhodobé záruky objednávky osobní dopravy na této trati. Jejich požadavky však kraj asi nesplní.

7/2010

Opět pěšky na Gymnasijní

a Iveta Schönfeldová z Krajského centra osobní dopravy Praha.
Stihli i revizi ve Veleslavíně, prý
aby při čekání na zastávce zbytečně nemrzli. „Lidé už to ostatně znají z loňska, navíc jezdí stále titíž pasažéři, takže se ani moc
neptají,“ dodávají oba shodně.
Z pohledu strojvedoucího znamená konečná na Gymnasijní
víc, než jen přejít na opačné stanoviště. „Traťovým telefonem se
domluvím s Dejvicemi a Veleslavínem, dejvický výpravčí mi řekne, že jsou přejezdy v pořádku,
a veleslavínský mi pak dá souhlas, že mohu odjet v čase odjez-

Kvůli výstavbě tunelu
Blanka České dráhy
znovu vyhlásily výluku
na trati z Kladna
do Prahy. Cestující
i zaměstnanci ČD se
poučili z loňského roku
a zatím vše zvládají
bez problémů.

P

amatujete si, jak v zabezpečovací technice v 19. století
fungovalo takzvané žezlo?
Strojvedoucí směl vjet do určitého
úseku jen tehdy, když mu výpravčí
nebo obsluha protijedoucího vlaku předali žezlo. Podobně, i když
sofistikovaněji a nesrovnatelně
bezpečněji tento princip funguje mezi dopravními body PrahaVeleslavín a Praha-Gymnasijní
po dobu zhruba měsíční výluky
z centra hlavního města do Dejvic.
Úlohu žezla, zjednodušeně řečeno, plní traťový klíč. Vše ostatní
je samozřejmě zabezpečeno telefonicky, světelnými návěstidly, případně radiopojítkem.

PŘESTUP. Zastávka Gymnasijní je opět v provozu.

Foto autor (3x)



Místo vlaku pojedou
lidé do centra metrem

Od 10. února do 15. března je už podruhé omezen provoz na trati 120
Rakovník – Kladno – Praha Masarykovo nádraží. Vlaky končí nebo
začínají v provizorní zastávce Praha-Gymnasijní, která byla zřízena už loni v létě pro stejnou výluku
na této trati. Důvodem je pokračující výstavba tunelového komplexu Blanka, konkrétně zakládání
západní části přemostění, práce
na inženýrských sítích, zejména
na náročné překládce kanalizace.
Pokračovat budou i práce na výstavbě nového přemostění Buštěhradské dráhy ve Svatovítské
ulici. Výluka probíhá za podobných podmínek jako v loňském
roce. Cestující od Kladna vystoupí na dřevěném, zastřešeném
a (v noci) osvětleném nástupišti a pomocí množství nápadných
žlutočerných tabulí sejdou pěšky
ke vstupu do metra A Dejvická.
Odtud na jízdenku ČD dojedou
s jedním přestupem až do stanice Náměstí Republiky ústící těsně u Masarykova nádraží. Nejedná se o žádné bludiště, jak strašila média.
Jak to vypadá v praxi, jsem se
přesvědčil na vlastní oči. Na za-

NÁHRADNÍ TRASA. Cestu na zastávku ukazují výrazné tabule. 

výluka na trati
praha – kladno
trvá od 10. února
do 15. března.
du směr Veleslavín. Traťový klíč
z Veleslavína, který mám u sebe,
zabezpečuje, aby jakýkoli jiný
vlak sem mohl z Veleslavína vjet,“
vysvětluje mi jeden pražský strojvedoucí, kterého odchytávám.
Pochopitelně se musely změnit oběhy vozidel, upravit turnusy a provést řada dalších opatření, aby nový dopravní a tarifní
bod mohl bez problémů sloužit.
Pouze přibližně čtyři páry vlaků,
hlavně ráno, večer a v noci, nevycházejí ani nekončí na Gymnasijní, ale jedou ze stanice Hostivice
na smíchovské nádraží a opačně.

Loni byly větší
komplikace

RADA. Vlakvedoucí Zdeňka Hecklová naviguje cestujícího.
stávce Gymnasijní přede mnou
vlak nabral další sousto pasažérů
a podle speciálního jízdního řádu
vyjel směr Veleslavín. U „spěšňáku“ 1893/1888 navigovala rakovnická vlakvedoucí Zdeňka He-

cklová. „Musím si to tady ohlídat a informovat cestující. Veškeré dopravní záležitosti jsou
na strojvedoucím,“ říká.
V pátek 12. února jí vypomáhali vlakoví revizoři Radek Pumr

Letos se nejspíš nebudou opakovat stížnosti obyvatel z přilehlé
ulice na hluk motorů vyčkávajících vlaků, hlavně u nočních
spojů. Tehdy tu dokonce zjišťovala situaci pracovnice z odboru
životního prostředí Prahy 6. Ani
ředitel Krajského centra osobní
dopravy Praha Alois Kašpar neočekává žádné větší komplikace.
„Loni byla zároveň výluka v Jenči, když se pod nádražím stavěl
přivaděč pro silnici R6 a ve stanici fungovala jen jedna kolej.
Nemohli jsme tu křižovat soupravy, a proto skoro všechny
osobní vlaky čekaly při dojezdu
do Prahy až čtvrthodinu ve Veleslavíně. To při letošní výluce už
neplatí, vlaky tak budou jezdit
mnohem plynuleji,“ říká KašMartin Navrátil
par.

Rekordní modernizace vozidlového parku
Č

eské dráhy uvedly loni do provozu nové a modernizované vlaky za 4,2 miliardy korun.
Konkrétně se jednalo o 13 CityElefantů, 42 regionálních dvou
a třívozových Regionov a 14 řídicích vozů řady 954 pro motorové rychlíky (vznikají přestavbou
nepotřebných poštovních vozů).
Kromě toho bylo zmodernizováno 12 vozů pro vlaky EuroCity.
V uplynulém roce proběhla
také revitalizace interiéru u 20
rychlíkových vozů 1. třídy a pilotní revitalizace interiéru 3 vozů
2. třídy a 2 kombinovaných vozů

2. třídy se služebním oddílem.
V roce 2009 probíhala i výroba 6
bistrovozů, které budou uvedeny do provozu během jara 2010.
V souladu se smlouvami České
dráhy loni financovaly výrobu
20 vysoce výkonných lokomotiv
řady 380. Testování těchto lokomotiv již bylo zahájeno na zkušebním okruhu ve Velimi, kde
stroje dosáhly rychlosti až 200
km/h. V průběhu letošního roku
očekáváme jejich první nasazení
do provozu.
Objem finančních prostředků investovaných do vozidlové-

ho parku dosáhl v letech 2008
a 2009 rekordních hodnot. Pomohl tomu i prodej části podniku před dvěma lety. Z jeho výtěžku bylo do nákupu nových vlaků
ve zmíněných letech investováno více než 8 miliard korun. Pro
dokreslení uvádím vynaložené
finanční prostředky v minulosti: 1 miliarda v roce 2003, 2,5 miliardy v roce 2004, 3,2 miliardy
v letech 2005 i 2006, 3,3 miliardy v roce 2007.
Současné vysoké tempo investic bude pokračovat i letos. Očekávaná výše se bude pohybovat

kolem pěti miliard korun. Opět
půjde především o nákup a modernizaci vozidel pro regionální
dopravu. Konkrétně jde o výrobu 20 expresních lokomotiv řady
380, pokračování výroby CityElefantů (až do počtu 75 kusů) a Regionov, dokončení projektu řídicích vozů řady 954.2, provedení
modernizace 37 kusů motorových
vozů řady 842, zahájení výroby
nových řídicích vozů pro klasické soupravy řady 961 a dokončení modernizace 6 bistrovozů typu
ARmpee(61).


Petr Šťáhlavský

pro vás
Žena, která
jede nadoraz
Zpěvačka Věra
Špinarová se vydává
na koncertní turné.
Nyní máte možnost
vyhrát dvě vstupenky.

V

ěra Špinarová nadoraz 2010, to je oficiální název koncertního turné
poprockové ikony československé populární hudby
Věry Špinarové. V umělecké kariéře zpěvačky se jedná o historicky vůbec první
samostatné koncertní turné.  Zazní na něm největší
hity z její více než čtyřicetileté kariéry doplněné o no-

Šárka
Juráková
Krajské centrum
osobní dopravy
Ostrava
vinky z posledního období.
Jako host na turné vystoupí
zpěvák Petr Bende.
Pokud správně odpovíte
na naše otázky a budete vylosováni, získáte dva lístky na libovolný koncert v jejím turné po ČR. Upozorňuji, že nabídka se netýká ostravského vystoupení, které se uskuteční již 24. února. Další koncerty se konají v Mostě (2. března), Příbrami (3. března), Pardubicích
(10. března), Jablonci nad Nisou (11. března), Zlíně (16.
března), Prostějově (18. března), Litoměřicích (24. března), Plzni (25. března), Teplicích (31. března), Karlových
Varech (6. dubna), Kladně
(7. dubna) a Praze (12. dubna). Bližší informace najdete na www.keenon.cz. Odpovědi pošlete e-mailem
na zeleznicar@cd.cz. Budeme počítat jen ty e-maily,
které dorazí do pondělí 22.
února do 12 hodin. Vylosováni budou tři výherci. Otázky jsou:
1) Který známý zpěvák
z 80. let byl manželem Věry
Špinarové?
2) Jak se jmenovalo její
první album?
3) Kolik koncertů odehraje
Věra Špinarová na letošním
turné (včetně Slovenska)?

info
Tiskové opravy
z minulých čísel

N

a popisku u fota týdne
na straně 3 v čísle 4/2010
jsme neuvedli označení parní lokomotivy, nýbrž jejího
tendru. Ke zmínce o parní lokomotivě měla být správně
doplněna řada 556.0.
Dále jsme v čísle 6/2010
v reportáži na straně 7
omylem upravili jméno
vlakvedoucího Martina Vídenského na Vídeňského.
Jemu i všem čtenářům se
(red)
omlouváme.

Jak funguje systém přepravy zásilek
S novým jízdním
řádem 2010 došlo
k podstatným
organizačním změnám
u přeprav zásilek,
včetně služebních,
a u služby ČD-Kurýr.

P

odstatou změn je kumulace
přeprav, z nichž má společnost České dráhy jen minimální příjmy. Týká se to přeprav
pouze do vybraných míst a určenými vlaky, což umožňuje naplánovat počty zaměstnanců „tranzit“ i vlakových čet tak, aby se
stejný objem zásilek dal zajistit
menším počtem zaměstnanců.

Menším počtem spojů

Služební zásilky jsou nově přepravovány jen do stanic se sídlem

přednosty osobní stanice a do několika málo určených tarifních
bodů. Většina dalších služebních
potřeb a materiálu, což jsou například úklidové prostředky, spotřební materiál, kancelářské potřeby,
tiskopisy a služební pošta, je do jednotlivých tarifních bodů nově přepravována bez průvodních listin,
což usnadňuje manipulaci a zpružňuje celý systém. V rámci příslušného atrakčního obvodu jedou tyto
předměty jen jedním nebo dvěma
vlaky denně, vždy podle rozhodnutí
příslušného Krajského centra osobní dopravy.
„Takové vlaky se pro příslušné období jízdního řádu musí projednat předem. Případ od případu
je také posílena vlaková četa, a to
proto, aby byla současně zajištěna řádná kontrola jízdních dokladů. Po trase vlaku je pevně dáno,
který zaměstnanec v té či oné stanici za manipulaci se služební ko-

respondencí zodpovídá. Je to věc
dohody mezi vedoucími zaměstnanci Regionálního centra provozu a Krajského centra osobní dopravy,“ řekl Michal Štěpán, který
v minulém roce vedl pracovní skupinu, jež změny připravovala.

Úspora zaměstnanců
a snížení nákladů

Přepravu zásilek zvládá menší
počet zaměstnanců. Foto Autor

Počátkem letošního února se sešli
na společné poradě náměstci ředitelů KCOD, aby zhodnotili nový
systém a vyměnili si zkušenosti
z jednotlivých obvodů. „Účastníci
se shodli, že nový systém funguje v zásadě bez problému. Některé
detaily budou doladěny k březnové změně předpisu ČD KC 3. Například je potřeba provést specifikaci
přepravy cenin, jako jsou In-karty
a objemnější zásilky přísně účtovatelných tiskopisů,“ uvádí Štěpán
a doplňuje, že rozšíření počtu míst
se od 7. března 2010 dočká i přepra-

va stejnokrojů. „Ty budeme nově
vozit do všech stanic s přepravou
zásilek ČD-Kurýr.“   
Ředitelka Odboru provozu osobní dopravy Generálního ředitelství ČD Luďka Hnulíková shrnuje,

díky změnám jsme
letos uspořili
více než 120
milionů korun.
že úspory staničního a vlakového
personálu, který se na zajištění
přepravy zboží a dalších zásilek
podílí, výrazně přesáhly dvě stě
pracovních míst. Lze dovodit, že
finanční vyjádření úspory ze změny systému přeprav zásilek pro
rok 2010 znamená snížení nákladů o více než 120 milionů korun.  

MARTIN HARÁK

Aktuality
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Cestující má právo na bezpečnost
kud nemáme objekt pod kontrolou, dokud není vůz v DKV, tak se
snažíme, aby se i v těchto místech
dělaly kontroly.

Součástí kvalitních služeb v dopravě musí být
i bezpečnost. České dráhy myslí na to, aby
pasažéři nebyli ve vlaku a na nádražích vystaveni
působení kriminálních a asociálních živlů.

O

dbor 30 na Generálním ředitelství ČD v současnosti připravuje novou koncepci bezpečnosti, jejímž finálním produktem bude integrovaný
bezpečnostní systém. Jeho smyslem je standardizovat a centralizovat bezpečnostní procesy, snížit
bezpečnostní rizika, ale i stávající provozní náklady a objem škod.
Na detaily jsme se zeptali manažera bezpečnostních projektů Miroslava Staška.
Co se vám ohledně bezpečnosti
již podařilo realizovat?
Tak především služba fyzické ostrahy byla přes zimní období rozšířena do dalších objektů. Nově jsou
zaváděny důslednější kontrolní
mechanismy, provádíme týdenní
a měsíční hodnocení činnosti jednotlivých bezpečnostních agentur. Máme nyní podrobnou informaci o tom, co se děje ve stanicích,
kolik bylo provedeno zásahů proti pachatelům trestné činnosti či
jaké škodě bylo zabráněno.
Od 1. února jsme zahájili pilotní projekt, kdy se v některých vybraných rizikových vlacích pohy-

bují hlídky bezpečnostních agentur. Jejich úkolem je především
prevence a řešení bezpečnostních
incidentů ve spolupráci s vlakovým doprovodem. Cíl je jasný:
snížit trestnou činnost ve vlacích, především okrádání cestujících. Ve spolupráci s agenturou
MÉDEA SECURITY se nám také
daří na nádražích Praha hl. n.,
Praha Masarykovo nádraží a Praha-Holešovice identifikovat drogově závislé i překupníky drog a vytěsňovat je z našich prostor.
Na kterých nádražích je bezpečnostní situace nejhorší a kde je
naopak dobrá?
Z regionů a z větších nádraží je asi
nejméně rizikovým místem Hradec Králové. Místa, kde je bezpečnostní situace nejhorší, jsou
obecně známa: Praha, Ostravsko
a severní Čechy.
Velkým lákadlem pro lidi bez
přístřeší jsou odstavované vozy.
Co dělají agentury proto, aby se
tam bezdomovci nestahovali?
Je to jedna z činností, do kterých se
snažíme agentury směřovat. Do-

Miroslav Staško
Manažer bezpečnostních
projektů

V

ystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši.
Po ukončení služebního poměru vojáka z povolání se
od roku 1995 věnuje bezpečnostní problematice. V letech
1996–2004 působil v Českém
Telecomu v různých řídicích
funkcích na úseku bezpečnosti a v letech 2006–2009
byl bezpečnostním a provozním ředitelem ve společnosti
G4S Cash Services (CZ). V roce
2006 získal titul MBA na Prague International Business
School. Do Českých drah nastoupil v srpnu 2009, v současnosti pracuje jako manažer bezpečnostních projektů
na Odboru krizového řízení.

Další kapitolou jsou krádeže kabelů a kovů. Vzniká vysoká škoda, dochází k přerušení provozu
a poškození pověsti drah...
Samozřejmě to má dopad na naše
klienty, přestože z valné části se
nejedná o majetek ČD, ale SŽDC.
Těch případů jsou až desítky denně
a řeší je Policie ČR. Bohužel představit si nějaké technické prostředky, které by tomu v tuto chvíli účinně zabránily, je fikce. Přesto v této záležitosti úzce spolupracujeme se SŽDC. Některé zabezpečovací systémy, třeba kamerové,
vlastní SŽDC a zároveň části těchto systémů jsou v objektech ČD.
Zaměstnanci bezpečnostních
agentur ale nemají statut veřejného činitele. Nemají tudíž příliš omezené možnosti?
Z hlediska práva jsou najatí zaměstnanci bezpečnostních agentur normálními občany. Mohou
ale používat podobnou argumentaci a postupy jako zaměstnanci
ČD z hlediska zákona o drahách.
Smějí tedy například vykázat
z objektů Českých drah osoby bez
platného lístku. V případě trestné činnosti jsou povinni zabránit
jejímu dalšímu páchání.

Proč si lidé bez domova oblíbili
velká nádraží? Proč nejsou na letištích nebo v bankách?
Protože v těchto institucích existují silnější bezpečnostní mechanismy, které jim v tom zabrání.
Když pominu letiště, jejichž dostupnost a počet nejsou s objekty ČD srovnatelné, jsou banky
veřejnosti přístupné, nicméně
zpravidla mají jeden kontrolovaný vstup s pevnou otevírací dobou, fyzickou ostrahou, kamerami, čidly atd. A teď vedle toho položme nádraží s volným vstupem
z mnoha stran, z ulice či z kolejiště, bez oplocení, natož s elektronickým zabezpečením, jen výjimečně s ostrahou...
Co říkáte na argumentaci, že
i bezdomovci mají lidská práva?
Tak především lidská práva platí pro všechny, a proto i každý cestující má právo na čisté a neobtěžující prostředí při pobytu na nádraží či ve vlacích. Bezdomovců je
mi na jednu stranu lidsky líto, nicméně se jim nabízejí i určité možnosti, kde o ně může být postaráno, např. azylové domy. Je zřejmé,
že v drážních objektech nemají co
dělat v případě, když nemají platnou jízdenku anebo svým chováním ohrožují zdraví a bezpečnost
cestujících. Naši zákazníci mají
plné právo na kvalitní a bezpečné
odbavení. 
Martin Navrátil

foto týdne

odpovídá
Kritika nádraží
v Čelákovicích
V únorovém Zpravodaji
města Čelákovic vyšla
ostrá kritika údajné
devastace nádražní
budovy. Je oprávněná?

T

ext zastupitele Petra
Studničky zkresloval některé skutečnosti a poškodil
dobré jméno Českých drah.
Nabídka na instalaci kamer
městského systému na výpravní budově, kterou jsme
městu učinili, stále trvá.
Záběry z kamer je ovšem
nutno vyhodnocovat na dozorovém pracovišti, kterým
České dráhy v místě nedis-

Jan
Skalický
Ředitel
RSM Praha

ponují. Pokud jde o projevy vandalizmu uvnitř budovy, jde o běžný jev odpovídající situaci v republice. Bohužel nemáme prostředky
na zajištění trvalého dozoru
svým zaměstnancem.  
Co se týče dvou schodů
u osobní pokladny, ty jsou
dány stavebním řešením
budovy. Mohli jsme je nahradit nakloněnou rovinou,
ale ze zkušenosti víme, že
i toto řešení má své odpůrce.
Pro omezení průvanu v hale
jsme nainstalovali na dveře
samozavírací zařízení Brano. Původně jsme uvažovali
o instalaci posuvných, elektricky ovládaných dveří,
ale od tohoto úmyslu jsme
upustili, protože dveře se
stávají častým terčem útoku
vandalů a jejich opravy jsou
nesmírně nákladné.
Dále musím podotknout,
že nádraží obecně není tichým prostředím. Klapání
dveří, na které si zastupitel Studnička stěžoval,
za této situace nelze považovat za výrazný zdroj hluku. A omezená vybavenost
mobiliářem je opět diktována bezpečnostní situací. Vyšší míra vybavení by
vedla k nárůstu zájmu závadových osob o tento prostor a následně k poškození
zájmů cestujících v podobě
krádeží, obtěžování, rizika
přenosu infekčních chorob
či zápachu.

doprava
Údržba silnic
se prodraží
TalentY. Nedaleko Salcburku se míjejí moderní jednotky ÖBB. Zasílejte fotografie s železniční tematikou a nezapomeňte na sebe uvést kontakt, rodné číslo a číslo ban-

kovního účtu. Každá zveřejněná fotka se stává výherní. Jako cenu získáte částku 500 korun. Podmínky soutěže najdete na www.ceskedrahy.cz/zeleznicar.

Foto Zdeněk Bumba

Nabízíme taktovou dopravu po ČR
České dráhy připravily
koncept aktivní
obchodní politiky.
Má za cíl oslovit
zákazníky, kteří
zatím našich služeb
příliš nevyužívají.

K

oncept nazvaný kreativně Atak 307 je složen z deseti prioritních oblastí,
přičemž každá má za sebou konkrétní obchodní cíl a konkrétní
nabídku, se kterou hodlá oslovit
cílovou zákaznickou skupinou.

ČD Takt jako první pilíř

Prvním takovým obchodním pilířem je aktivita soustředěná pod
značkou ČD Takt. České dráhy
nabízejí pravidelné rychlé spojení mezi klíčovými centry v rámci České republiky, které je většinou mnohem výhodnější alternativou cestování ve srovnání s automobilovou či jinou dopravou.

Vlaky jezdí v pravidelných intervalech, na klíčových relacích jsou
řazeny moderní nebo rekonstruované vozy a jízdní doba je srovnatelná, někdy dokonce lepší než
při jízdě po silnici. Navíc zákazník může cestovat za cenové nabídky, které často představují nejvýhodnější cenu na trhu.
Nevýhodou Českých drah je
bohužel skutečnost, že řada potenciálních zákazníků o těchto
výhodách příliš neví, na nádraží sama o sobě nezavítá a nemá
žádnou motivaci, proč vlak vyzkoušet. Proto je cílem kampaně ČD Takt, která začíná v březnu, aktivně oslovit právě ty, kteří zatím kouzlo pohodlné taktové dopravy vlakem neměli šanci objevit.

Co nabídneme

Noví zákazníci budou mít možnost zakoupit si v rámci propagační akce poukázku na přepravu mezi klíčovými centry za bezkonkurenční cenu. Nabídneme
jim prodej zvýhodněných relač-

ních jízdenek pomocí dalších
distribučních kanálů (zejména
maloobchodních řetězců) a informace prostřednictvím kampaně pod názvem Změňte taktiku, která bude zákazníkům nabízet pravidelné a pohodlné spojení dálkovými vlaky Českých
drah a motivovat je k získání
In-karty a následnému cestování na eLišku za bezkonkurenční cenu.
Jako bonus pro stávající zákazníky upraví České dráhy cenu
eLišky na vybraných klíčových
relacích.

Nejde jen o cenu

vybrané relace s vlaky v taktu
• Praha – Brno
Hodinový takt.
Cestovní doba 2 h 43 min.
Cena od 150 korun.
• Praha – Ústí nad Labem
Hodinový takt, každé dvě hodiny vlak EC.

Cestovní doba 1 h 2 min.
Cena od 80 korun.
• Brno – Ostrava
Hodinový takt.
Cestovní doba 2 h 15 min.
Cena od 130 korun.
Pozn.: cena nabídky eLiška

Kampaň ČD Takt ovšem není
pouze o ceně. Cílem Českých
drah je uvést v život další prvky,
které budou zákazníky motivovat k přepravě vlakem na klíčových trasách. Součástí by měl
být ucelený koncept kvality či
komplexní nabídky nízkonákladového cestování ze 70 klíčových
měst v rámci České republiky.
ALEŠ ONDRŮJ

Zima způsobila vyšší
škody na silnicích, než
se čekalo. Docházejí
zásoby posypové soli.

T

uhá zima spojená s velkými přívaly sněhu a dlouhotrvajícími mrazy působí
na silnicích značné škody,
ve srovnání s předchozí zimou asi o polovinu vyšší. Ministerstvo dopravy již nyní
odhaduje náklady na potřebnou jarní a letní údržbu silničních komunikací na čtyři
miliardy korun. Tolik peněz
v rozpočtu rezortu pro tento
účel přichystáno není, a tak
bude podle slov ministra dopravy Gustava Slamečky nutné peníze sehnat přesunem
z jiných kapitol. Ministr ale
odmítl, že by se kvůli tomu
zásadně zpomalila výstavba dálnic.
Dalším problémem je
akutní nedostatek posypové
soli, její zásoby údajně stačí
již jen na několik dnů. Problém je s jejím dokoupením,
protože nedostatek soli je
v celé Evropě. Se stejným problémem se potýkají i kraje,
které se starají o silnice nižší třídy. Pokud bude dlouho
sněžit, silnice se budou muset sypat štěrkem, případně
(red)
kamennou drtí.
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partneři
Eurovia CS stojí na svém
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Dálkové řízení v Klatovech

Společnost vykázala tržby 3 miliardy korun.

Z

atímco tržby francouzské skupiny Vinci se v roce
2009 snížily o 4,6 procenta
na 31,9 miliardy eur, její český člen, stavební firma Eurovia CS, která před rokem fungovala pod názvem Stavby silnic a železnic, vykázala tržby
přibližně na úrovni roku 2008,
tedy 23 miliardy korun. Firma zaměstnává více než 4 000
pracovníků. Eurovia CS, známá i z některých koridorových
staveb, hodně působí na Slo-

vensku. Loni tam spolu s nizozemskou společností ABN
Amro začala stavět rychlostní
silnici R1 mezi Nitrou a Banskou Bystricou, první slovenskou silnic budovanou za soukromé peníze. Projekt si vyžádá stavební náklady téměř 900
milionů. Na Slovensku se Eurovia CS loni pustila do obnovy nákladní seřaďovací stanice v Žilině. Tento kontrakt  má
hodnotu 120 milionů eur (kolem 3,1 miliardy korun).  

Nádraží pro vlak i autobus
Turnov chce více propojit oba druhy dopravy.

L

etos v březnu se začne
v Turnově stavět nové autobusové nádraží za bezmála 100 milionů korun. Autobusové nádraží vznikne
na místě dnešního autobazaru a volné plochy přiléhající k nádraží Českých drah
směrem k městu. Po dokončení nahradí stávající autobusové nádraží v části Na Lukách, které je od dráhy vzdáleno asi kilometr a půl. Městu se na projekt podařilo získat dotaci z EU, která pokryje
více než 90 procent nákladů.
Představa města je dotáhnout
projekt až do fáze revitalizace haly stanice ČD pro zázemí
cestujících z obou doprav.
Právě tato etapa projektu
zatím nenalezla jednoznačnou podporu mezi předsta-

viteli samosprávy. S investicí do majetku ČD totiž nesouhlasí někteří zastupitelé. Problém je v tom, že nádražní budova je v majetku
Českých drah, které nemohou na přestavbu ve výši asi
50 milionů korun získat peníze z Regionálních operačních programů EU. Městu se
podařilo s Českými drahami
dohodnout na dlouhodobém
pronájmu budovy. Investorem rekonstrukce by mohlo být město, které se na akci
pokusí získat peníze z dotačního titulu a nájemné bude
dráhám umořovat formou
vložených investic. I České dráhy chtějí investovat ze
svého do opravy, a to té části
budovy, která není zahrnuta
do dotovaného projektu.

Změny v pražské dopravě
První a poslední spoje metra zůstanou zachovány.

P

olitické vedení Prahy v čele
s primátorem Pavlem Bémem v pondělí 7. února před
novináři slíbilo, že omezení rozsahu a četnosti linek
Pražské integrované dopravy, platné od 7. března, nebude tak dramatické, jak se dosud spekulovalo. Primátor
v pondělí dokonce vzal návrh
změn od společnosti ROPID
a demonstrativně jej před fotografy roztrhl. Provoz metra
i návazné autobusové dopravy

bude zachován v dnešní podobě, první i poslední spoje zůstanou tak, jak jsou na ně cestující zvyklí. Jízdní řády budou poznamenány optimalizací provozu, redukovat se budou některé méně vytížené
autobusové linky. ROPID má
snahu maximálně využít kolejovou dopravu, vše je vždy
ale nejdříve nutno projednat
s jednotlivými městskými
částmi, které však mají pouze
poradní slovo.
(red)

stalo se
Figuríny zastavily dopravu
Vtipálek rozmístil v Brně dvě atrapy výbušniny.

K

vůli dvěma figurínám
připomínajícím robota
s nástražným výbušným systémem se v sobotu 13. února večer na zhruba tři hodiny
zastavila železniční a silniční doprava poblíž centra Brna
mezi ulicemi Tržní a Charbulova. Figuríny prozkoumali
pyrotechnici, podezření, že
by mohly způsobit výbuch,
se ale nepotvrdilo. Po lidech,
kteří figuríny do prostoru
umístili, policie pátrá. Podle
mluvčí brněnské policie Julie
Zelená se ale zřejmě nejedná

o trestný čin, ale o pouhý žert.
Hlášení o podezřelých figurínách dostala policie před 20.
hodinou. Hlídka pak pod železničním mostem nalezla figurínu, která měla na těle
číselník. Z něj vedly dráty
do těla figuríny a zařízení připomínalo výbušný systém.
Na místo proto dorazili pyrotechnici, hasiči a psovod. Poté
policisté asi 50 metrů od místa první figuríny našli ještě
jednu. Doprava byla obnovena kolem tři čtvrtě na jedenáct v noci.

Pojďme to zkombinovat!
ČD Cargo pořádalo odbornou konferenci.

V

návaznosti na úspěšné předchozí ročníky odborných logistických konferencí s názvem SpeedChain
byl v prostorách Břevnovského kláštera v Praze uspořádán v prosinci již 4. ročník mezinárodní konference SpeedChain 2009, tentokrát s podtitulem Logistika
prosperity. Konference, kterou spolupořádala společnost
ČD Cargo, byla určena především vrcholovým manažerům českých a nadnárodních
poskytovatelů logistických
služeb, konzultantům, představitelům státní správy, zástupcům akademických institucí a široké logistické veřejnosti. V rámci programu
byla představena společná
případová studie společnosti
ČD Cargo, BOHEMIAKOMBI
a M+L Logistik s názvem Let’s
combine it! (angl. Pojďme to
zkombinovat!).

Prezentace studie ukázala, jak se zákazníky mnohdy
preferovaná silniční doprava
do budoucna bude muset potýkat s nově vznikajícími problémy: rostoucími sazbami
mýtného, nedostatkem kvalifikovaných řidičů, růstem
cen paliv či přetížením silniční infrastruktury. Prezentace poskytla východiska, jak
formou efektivního spojení
s přepravou po železnici tyto
nevýhody eliminovat. Řešením jsou linky kombinované
dopravy provozované neutrálními operátory. Do linek
jezdících v pravidelném taktu jsou koncentrovány jednotlivé přepravy různých silničních dopravců. Případová
studie Let’s combine it! tak
představila inteligentní propojení výhod flexibilní silniční dopravy s vysokou výkonností železnice.
(red, cargo)

VE SLUŽBĚ. Moderní pracoviště s dálkovým ovládacím zařízením funguje v Klatovech od 1. prosince loňského roku.

Od konce minulého
roku funguje dálkové
řízení provozu na trati
Plzeň – Klatovy. Díky
novému systému České
dráhy uspořily počet
zaměstnanců a zvýšily
bezpečnost cestujících.

K

e stránkám historie železniční trati z Plzně do Klatov,
fungující od roku 1876 a zelektrizované od roku 1996, byla
připsána nová kapitola. Dráha
zde totiž byla vybavena moderním
zabezpečovacím zařízením jak
na trati, tak v nácestných železničních stanicích. Od loňského 1.
prosince zde slouží zabezpečovací
zařízení typu ESA 33 AŽD Praha.
Trať Plzeň – Klatovy a nácestné stanice Plzeň-Valcha, Dobřany, Chlumčany u Dobřan, Přeštice a Švihov u Klatov jsou nyní
vybaveny nejmodernějšími prvky
pro bezpečné dálkové řízení železničního provozu a jeho plynulost a zlepšení propustnosti trati. Jízdu vlaků na této trati ovládají z jediného pracoviště výpravčím dálkového ovládacího zařízení (DOZ) v Klatovech.
V řídicí stanici se nacházejí zadávací počítače, ve stanici Chlumčany u Dobřan technologické počítače a server údržby, kam proudí informace z diagnostických zařízení LDS 3. Podél celé trati byl

informace O PROJEKTU
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Modernizováno bylo zabezpečovací zařízení na 48 kilometrech tratě.
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Díky projektu došlo k úspoře
20 pracovníků.

Náklady na stavbu činily přibližně 180 milionů korun.
V nově zřízeném DOZ pracuje 6 zaměstnanců.

Pokladny jsou obsazeny
v Dobřanech a Přešticích.

Práce probíhaly od 20. prosice 2007 do 30. listopadu
2009.
Dálkově je v současnosti
obsluhováno 20 výhybek,
49 hlavních a 18 seřaďovacích
návěstidel.
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Investorem byla Správa železniční dopravní cesty,
Stavební správa Plzeň, stavební práce realizovalo sdružení firem AŽD Praha a První SaZ
Plzeň.

položen nový optický kabel místo
původního, jehož kapacita už nedostačovala. Nová kabelizace pro
zabezpečovací zařízení byla provedena také v obvodu stanic.

Technické prvky
a změny

Zabezpečovací zařízení jednotlivých stanic jsou propojena pomocí komunikačního systému zabezpečovacího zařízení. V ovládaných stanicích nyní fungují panely nouzových obsluh pro
případ poruchy dálkového zabezpečení.
Relativně nová traťová zařízení v úsecích Klatovy – Švihov –
Přeštice a Plzeň-Valcha – Plzeň
mohla být zachována stejně jako
přejezdová zabezpečovací zaříze-

ní. Pouze byly přepojeny úvazky
na nové zabezpečovací zařízení.
Ve stávající podobě zůstaly i kolejové obvody. Výjimkou je stanice Plzeň-Valcha, kde je kontrola volnosti kolejí zajištěna po-

jízda vlaku na celé
trati je ovládána
jedním dálkovým
výpravčím.
mocí počítačů náprav a kde dříve
volnost zjišťovali výpravčí vlaků
a signalisté pohledem.
Nezbytnou součástí nového
zařízení je graficko-technologická nadstavba. Na jejím moni-

FOTO pavel halla

toru je znázorněn grafikon jízdy vlaků v daném časovém úseku a plynule se sem automaticky
zaznamenává jízda vlaků, elektronicky přenášená i k rozhlasovým ústřednám na stanicích.
Ve stanicích byl zřízen automatický ohřev výhybek. Pracuje
na principu registrace komparační teploty. To znamená, že sám
umí reagovat na změny teploty
a vlhkosti vzduchu.
Objekty ve stanicích byly systémem EZS zabezpečeny proti
vniknutí neoprávněných osob
a proti vzniku požáru. Informace z těchto zařízení se soustřeďují v integračním serveru u dispečera v Klatovech.

Zima nové řízení
dobře prověřila

Náročné podmínky během letošní, obzvláště chladné zimě prokázaly dobrou funkci systému
dálkového řízení, a především
ohřevu výměn. A jak je za krátké
období fungování stačil zhodnotit ředitel Regionálního centra
provozu Plzeň Josef  Hendrych?
„Žádný velký problém se neobjevil. Počáteční „dětské nemoci“,
které s sebou přináší nasazení
nové techniky, byly odstraněny. Zařízení pracuje spolehlivě,
takže nemáme ani žádné obavy
z plánovaného prodloužení stejného zabezpečení až do Železné
Rudy-Alžbětína.“
Jiří Junek, Martin Navrátil

S využitím tiskové zprávy SŽDC.

RSM: Stanice Mariánské Lázně
Na konci minulého
roku skončila
rozsáhlá rekonstrukce
nádražní budovy
v Mariánských Lázních.

R

ozsáhlá výpravní budova byla zřízena v roce 1871
a upravena v roce 1904.
Představuje památku na rozvoj
dráhy a svým vzhledem odpovídá výstavnosti slavných lázeňských domů.

Od střechy po sklepy

Stanice byla v roce 2004 zařazena do programu spolupráce s italskou společností Grandi Stazioni. Po projekční přípravě byla
v roce 2007 zahájena firmou Metrostav rozsáhlá rekonstrukce
s jednoznačným záměrem: obnovit secesní krásu objektu, zajistit podmínky odpovídající stávajícím potřebám provozu i cestujících a umožnit vytvoření komerčních zón.
Rozsah rekonstrukce lze krátce vyjádřit jako vše od střechy
po sklepy. Práce byly ukončeny
kolaudací v prosinci minulého
roku. Bez výhrad lze konstato-

SOUČASNOST. Rekonstrukce nádraží probíhala od roku 2007
FOTO autor
a veškeré práce skončily loni v prosinci.

vat, že se záměr podařilo pod dohledem architekta M. Smrže
zcela naplnit. Z budovy byly odstraněny veškeré nevhodné prvky ze 70. let. Cestující přivítá
prostorná odjezdová hala, nové
ČD centrum, prostorná chodba,
kterou lze v létě proměnit v kolonádu, příjezdová hala i bezkonkurenčně řešená WC s příjemnou
obsluhou. Komerční prostory
sice zatím hledají své nájemce,
ale i zde je zřetelně vidět citlivé skloubení původního s moderním. Samozřejmostí je plně
bezbariérová přístupnost všech
veřejných prostor.

Co se ještě chystá

Celkový dojem z rekonstruované
výpravní budovy bude ještě během letošního roku umocněn,
až bude dokončena akce Správy
železniční dopravní cesty Optimalizace Planá u Mariánských
Lázní – Cheb. To se pak cestující dočkají upraveného kolejiště,
nástupiště i podchodu. V příštím
roce bude navíc v sousedství výpravní budovy vybudováno autobusové nádraží.

MINULOST. Ještě před několika měsíci působila výpravní budova

při bližším pohledu značně omšele.

fotO robert koutný

Patrik Konopásek

Autor je ředitel RSM
Ústí nad Labem.
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technika
ČR prosazuje
koridor E
Evropská železniční
síť se brzy může stát
plnohodnotným
konkurentem
mezinárodních
dálničních tras.

V

mnoha dokumentech
Evropské komise se objevuje záměr přesunout až 20
procent nákladní dopravy ze
silnic na železnici, zejména při transportu na střední a dlouhé vzdálenosti. Proto jsou podporovány železniční projekty, které mají tomuto cíli napomoci. V roce
2005 bylo v Bruselu podepsáno memorandum o rozšíření evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS
(European Train Control System) na šesti mezinárodních koridorech. ČR prochází koridor E (Drážďany – Praha – Bratislava / Vídeň – Budapešť), který byl v roce 2008
prodloužen z Budapešti přes
Bukurešť až do Konstance.

Setkání manažerů
infrastruktury

Generální ředitel SŽDC Jan
Komárek svolal jednání nejvyšších představitelů železnic koridoru E – manažerů
infrastruktury – s cílem akcelerovat snahu o vybavení
koridoru E systémem ETCS
a podepsat společnou deklaraci. Dne 10. února se na Moravě sešli představitelé DB
Netz (Německo), ŽSR (Slovensko), ÖBB (Rakousko), MÁV
(Maďarsko) a CFR SA (Rumunsko); pozvání přijali také
koordinátor Evropské komise
pro zavádění ETCS Karl Vinck
a zástupce CER Libor Lochman, který je současně koordinátorem koridoru E.

Důležitost a cíl společného úsilí ve vybudování interoperabilního ETCS koridoru E spočívá především
ve výrazném zlepšení podmínek pro osobní i nákladní železniční dopravu. Období 2005 až 2009 bylo věnováno mapování skutečného stavu podmínek a rozvojových záměrů. Na úrovni
ministrů dopravy byla podepsána předběžná smlouva,
ve které se zúčastněné státy
zavázaly k podpoře projektu,
poté byl zpracován společný
dokument. Ten se stal podkladem pro národní žádosti o spolufinancování rozvoje ETCS z evropského fondu
TEN-T pro podporu a urychlení rozvoje systému ETCS.
Důležitým krokem bude
propojit koridor E s koridorem F na německém území,
tím bude dokončena spojnice severoevropských přístavů s Černým mořem.

Potřeba vzájemné
návaznosti

V období 2010 až 2015 bude zapotřebí deklarované záměry
koordinovaně realizovat tak,
aby vznikl souvislý, skutečně
interoperabilní koridor, a ni-

koliv pouze několik izolovaných národních úseků vybavených ETCS, bez vzájemné
návaznosti a neschopné součinnosti.
Jednání bylo završeno podpisem společné deklarace,
jímž signatáři vyjádřili podporu výstavby ETCS na koridoru E (na snímku dole). 
(kod)
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Dílny pro rychlovlaky ICE
Vlaky ICE tvoří
95 procent image
Deutsche Bahn.
Na jejich provozu
se podílí i mnoho
zaměstnanců
v zákulisí, například
v dílnách DB v Berlíně
Rummelsburgu.

akouské spolkové dráhy
(ÖBB) zvýšily komfort
při cestování v regionech.
Nové elektrické jednotky
Talent, popřípadě motorové vlaky Desiro, umožňují
bezbariérově cestovat nejen lidem na invalidních
vozících. Jejich součástí jsou i upravené vakuové
toalety. Imobilní cestující
nemusí mít strach ani z patrových vlaků CityShuttle,
do kterých se dá nastoupit
bezbariérově a které mají
vyhrazená místa pro vozíky.

Síťová jízdenka
pro Rakousko

K

RUMMELSBURG. Zdejší dílny se specializují na jednotky ICE druhé generace.

Úklid a vybavení

Pro běžné čištění a zbrojení mají
zaměstnanci omezený čas, kdy je
nutno jednotku vybavit pro další
cestu. Za hodinu musí soupravu
vyčistit, vyprázdnit vakuové toalety (750 až 1 000 litrů), dočerpat
vodu do nádrží (až 850 litrů), doplnit písek do zásobníků v trakčních vozidlech a vyklidit odpadky. Na čištění interiéru jedné
soupravy ICE pracuje 20 zaměstnanců, celkem je jich v Rummelsburgu 150. Za rok vynesou
1 200 tun odpadků a 130 tun papíru. Po vyčištění interiéru nastupuje vlakový catering.

Údržba a opravy

V průměru jednou za tři dny směřují vlaky ICE k provoznímu ošetření do jedné z pěti specializovaných dílen DB. Středisko Berlin Rummelsburg se specializuje na ICE druhé generace. Práce
na údržbě a opravě jednotky ICE
začínají již v době její jízdy na vlaku, kdy diagnostický systém palubního počítače shromažďuje
informace o technickém stavu
soupravy. Veškeré poruchy a závady se nejpozději hodinu před
příjezdem automaticky přenášejí do dílen – od problémů s pohonem až po ucpané toalety. Dopravce tak může efektivně organizovat celý proces údržby a oprav
kolejových vozidel.

V regionech
bez bariér

R

N

ěmecké dráhy upravily zdejší dílny pro vlaky
ICE již v roce 1998, o několik let později je dále rozšířily.
Týdně jimi projde na 400 jednotek první, druhé i třetí generace, včetně naklápěcích elektrických a dieselových souprav. Mají
47 kolejí o délce 3 kilometrů a šířce téměř 300 metrů. Nacházejí se
v příznivé vzdálenosti pěti kilometrů od konečné stanice vlaků
ICE na Východním nádraží, což
umožňuje maximalizovat dobu
potřebnou pro servis ICE mezi jejich nasazením na vlacích.

rakousko

PROHLÍDKY. Pro každý vlak platí speciální cyklus údržby a oprav.

Jednotky pod dohledem

Veškerý pobyt jednotek ICE v dílnách je pečlivě monitorován
a zpětně vyhodnocován. S ohledem na pořizovací ceny ICE si dopravce nemůže dovolit prostoj.
Každá jednotka prochází speciálním cyklem údržby a oprav,
které začínají kontrolou pojezdu po každých třech dnech provozu a končí vyvazovací opravou
po ujetí 1,2 mil. kilometrů. Pohyb
ICE v dílnách řídí počítač, kterým se obsluhují návěsti a který
registruje veškeré pracovníky podílející se na opravě. Zaměstnanci mají magnetické karty a musí

se při zahájení a ukončení práce na každé jednotce registrovat.
Navzdory špičkové počítačové diagnostice zůstává důležitou součástí údržby a oprav vozidel pohledová kontrola. Hlavní
pozornost je věnována pojezdu,
dvojkolí, brzdám, vypružení, ale
i elektrickým instalacím na střeše – sběračům a izolátorům. Stejná pozornost je zaměřena i na zařízení sdělovací a zabezpečovací
techniky.

Ostře sledovaná dvojkolí

Nejen DB, ale i tamní sdělovací prostředky věnují dvojkolím

FOTO autor (2x)

rychlovlaků ICE velkou pozornost. Dvojkolí musí být dokonalá, neboť vedle snížené bezpečnosti dochází i k poškození kolejového svršku. V pravidelných
intervalech provádí DB diagnostiku materiálu prostřednictvím
porovnávání typového vzorku
a skutečnosti. Systém odhalí
i nepatrné odlišnosti. Nejde jen
o plošky na obvodu kol, ale hlavně o kvalitu materiálu. Údaje
o měření jsou ukládány a vyhodnocovány. Historie každého dvojkolí je zdokumentována v počítačích. Každých 240 tisíc kilometrů
jsou kontrole podrobena dvojkolí trakčních vozidel. Při odchylkách rozhoduje šéf oprav, zda se
dvojkolí vymění, nebo opraví. Výměna celého podvozku je předepsána po ujetí 1,2 mil. kilometrů. V berlínském Rummelsburgu
ročně vymění 2 000 dvojkolí a 15
tisíc párů brzdového obložení.

Plně automatická myčka

Součástí image moderního dopravce a luxusního produktu jsou
čistá vozidla. V Rummelsburgu
je pro ICE k dispozici plně automatická myčka. Během čtyřicetiminutové procedury je jednotka uvedena zpět do zářivých barev. Myčka je šetrná k životnímu prostředí, tři čtvrtiny použité vody se znovu použijí pro mytí
další jednotky.  ROMAN ŠTĚRBA

aždý Rakušan, který často cestuje vlaky, určitě
vítá možnost pořízení síťové železniční jízdenky, která platí po celé zemi. Nabídka, jež nese název ÖSTERREICHcard, platí jeden rok
od data vydání. Základní
varianta jízdenky pro 2. třídu vyjde na 1 790 eur. Lze ji
použít nejen ve vlacích ÖBB,
ale také soukromých drah,
s výjimkou ozubnicových železnic, či v rychlých spojích
CityAirportTrain (CAT), jež
jezdí z vídeňského nádraží
Mitte na mezinárodní letiště ve Schwechatu.

Řada 1014
pomalu končí

É

ra rakouské řady 1014 pomalu končí. Nahrazují ji lokomotivy Taurus řad
1116 a 1216 a také dvousystémové elektrické jednotky
Talent řady 4124. V provozu
zůstává už jen polovina z původně vyrobených 18 strojů. Řada 1014 přitom vznikla
před pouhými 15 lety a disponuje výkonem 3 000 kW
a rychlostí až 175 km/h.
V současné době zůstává
v provozu hlavně na Ostbahn do Bratislavy a do maďarské pohraniční stanice
Hegyeshalom.   (mh, PeŠŤ)

Jan Komárek byl zvolen viceprezidentem CER
M

auro Moretti, výkonný ředitel italských železnic FS,
byl opětovně zvolen prezidentem
Společenství evropských železnic a infrastrukturních manažerů (CER). Na jednání valného shromáždění, konaném  4.
února, bylo zároveň odhlasováno i nové složení Řídicího výboru, ve kterém země střední a východní Evropy zastupuje v roli
viceprezidenta Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční
dopravní cesty. V pořadí 74. členem sdružení CER se stala společnost OKD Doprava z České republiky – soukromý  provozovatel nákladní a osobní dopravy.

Mauro Moretti, který zastával
funkci prezidenta CER od ledna
2009, a Řídicí výbor CER, budou
v úřadu do prosince 2011. Novými členy Řídicího výboru CER
se stali János Berényi, výkonný
ředitel Maďarského železničního sdružení Hungrail, a Kaido
Simmermann, výkonný ředitel lotyšských železnic EVR. Roger Cobbe, výkonný ředitel soukromého provozovatele osobní
dopravy Arriva a zástupce Britského sdružení železničních
provozovatelů osobní dopravy
(ATOC), byl zvolen novým místopředsedou CER společně s Janem Komárkem a s Andrzejem

Wachem, prezidentem a výkonným ředitelem polských železnic PKP.
Sdružení CER také uspořádalo na půdě Evropské komise
neformální setkání zástupců významných železničních společností s navrženým komisařem
pro dopravu Siimem Kallasem
z Estonska. Čelní představitelé SNCF, DB, FS a SŽDC mohli během hodinového setkání
vyslechnout představy nového
komisaře a diskutovat o současných problémech železničního sektoru. Za SŽDC se tohoto
jednání zúčastnil Jan Komárek
v pozici viceprezidenta CER.

Kromě diskuze o problematice financování evropských železnic zvláště v období celosvětové
finanční krize a jejího dopadu
na dopravní sektor byla na programu jednání také témata
prvního železničního balíčku,
zejména liberalizace trhu železniční dopravy, rovný přístup
na železniční dopravní cestu
ve vztahu k přidělování kapacity a modely uspořádání železničních společností.
Železnice a dopravní infrastruktura musí hrát hlavní úlohu ve strategii Evropské unie
2020 a v připravované Bílé knize o dopravě. Prostřednictvím

Transevropské dopravní sítě
(TEN-T) a jednotlivých Strukturálních fondů musí být zajištěno vhodné financování společných železničních projektů.
Dále je  zapotřebí společně pracovat na odstranění národních
tržních bariér.
Siim Kallas hodlá vytvořit
jednotný evropský dopravní prostor a přepracovat evropskou železniční legislativu tak, aby železniční společnosti měly zajištěnu řádnou kompenzaci za jejich závazky veřejných služeb
a dostatečně financovánu železniční infrastrukturu.
ANNA KODYSOVÁ

krátké zprávy ze světa
Češi projektovali
dráhu na letiště

Již 20 let s TGV
Atlantique

DB Schenker Rail
bude propouštět

DSB sníží emise
u 18 lokomotiv

SBB Cargo se
prodávat nebude

Společnost SUDOP
Praha vyhrála před
několika lety veřejnou obchodní soutěž na zpracování studie proveditelnosti a realizační dokumentace na modernizaci tratě z centra Varšavy na mezinárodní letiště Okęcie. Trasa
začíná ve stanici Warszawa Zachodnia a pokračuje přes Sluźe
wiec do 8,4 km vzdáleného terminálu 2 na letišti Okęcie. Zcela
nově bude vystavěn 1,6 km dlouhý úsek Sluźewiec – Okęcie Terminal 2, který povede v tunelu.
Provoz na letiště má být zahájen
v příštím roce. 		

Vlaky TGV Atlantique, jezdící na 287 kilometrů dlouhé trati mezi Paříží a Brestem, oslavily dvacet let
existence. Pro druhou francouzskou vysokorychlostní trať byl pořizován nový typ vlaků TGV, odlišný od jednotek takzvané první generace, které jezdí od roku
1981 mezi Paříží a Lyonem. Vlaky TGV Atlantique mají modrostříbrný nátěr, jsou aerodynamičtější a mohou jet rychlostí až
300 km/h. TGV Atlantique má
budoucnost ještě před sebou, neboť je plánováno prodloužení trati do Le Mans a Rennes.

Dceřiný podnik německých drah DB
Schenker Rail zruší ve východní části SRN kolem 800 pracovních míst. Snížení stavu zaměstnanců nemá mít vliv na obsluhu míst s nákladní dopravou
v této části země. Konečné rozhodnutí má padnout v druhé polovině roku 2010, k realizaci opatření dojde v roce 2011. Podle sdělení představenstva DB se v koncernu ukazuje kolem 2 400 nadbytečných míst. Naproti tomu je
zapotřebí 2 000 míst v jiných profesích. Části pracovníků se proto
bude týkat změna kvalifikace. 

Dánské státní železnice (DSB) oznámily, že zahájí program
úpravy motorů svých
dieselových lokomotiv
řady ME s cílem snížit emise výfukových plynů. U americké firmy EMD byla objednána dodávka zařízení, které po instalaci do původních motorů dokáže
snížit emise oxidu dusíku o 34
procent a prachových částic o 37
procent. DSB plánují, že novou
technologií vybaví 18 těchto strojů, vyrobených v letech 1981–1986
firmou Henschel. Instalace ekologického zařízení bude probíhat
od března 2010. 	

Ani německé dráhy
DB, ani francouzské SNCF se nebudou v blízké budoucnosti podílet na švýcarské SBB Cargo. Oznámila to
řídicí grémia této společnosti.
Na jaře 2009 nabídlo SBB Cargo DB a SNCF kapitálovou účast
49 procent. Nyní se ukazuje, že
s ohledem na hospodářskou krizi není pro případné partnery
takové angažmá aktuální. Proto DB i SNCF nabídky odmítly.
SBB Cargo se chce nyní rozvíjet
samostatně, případně za pomoci partnerských vztahů.
	
(mh, sh, kla, peř)
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Která Mazutka byla poslední
NEPŘEHLÉDNĚTE – NEPŘEHLÉDNĚTE – NEPŘEHLÉDNĚTE
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.

Vlakové zájezdy na staré FIP

• 22.–28. 3. Za poznáním Neapolského zálivu. Cena 6 390 Kč
zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 6x místenku, autobusový
výlet do Caserty s českým průvodcem (bez vstupu cca 10 eur),
trajekt Neapol – Ischia – Neapol, transfer v den příjezdu
a odjezdu, vstupy do hotelového bazénu, celodenní vstup
na termální koupaliště, dárek, služby vedoucího zájezdu,
pojištění CK.
Cena nezahrnuje: výlet na Amalfitánské pobřeží, výlet
Pompeje+Vesuv, vstupy, komplexní pojištění klienta
(individuální pojištění pro cesty, pobyt a na storno zájezdu),
vlakovou dopravu. Nadstandardní služby: doplatek za lehátko
T6 (T4) Wien – Roma 570 Kč (820 Kč), Roma – Wien 570 Kč (820 Kč)
– nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Jízdenky:
zaměstnanci ČD a jejich rodinní příslušníci FIP: ÖBB a FS.
Poslední volná místa!!!

Jarní vlakové poznávací zájezdy

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

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 včetně popisu zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010 nebo
na www.cdtravel.cz

Nepřehlédněte naše akce
SLOVENSKO

• Seniorské pobyty v Tatrách – výhodné ceny – více info v ck
• Seniorský pobyt ve Velkém Mederu – penzion Rozália proti vstupu
na koupaliště – pouze do 30. 6. 2010 – cena 5 500 Kč – pro klienty
od 60 let – 7x ubytování s polopenzí, 7x vstupné na termální koupaliště
s jedním přerušením, místní poplatek. Mladší osoba – doprovod
seniora cena 5 895 Kč/os. –  7x ubytování s polopenzí, 7x vstupné
na termální koupaliště s jedním přerušením, místní poplatek.
• Penzion Rozália – Buď v pohodě – 4 700 Kč – 5x ubytování
s polopenzí, 5x vstupenka na koupaliště s jedním přerušením denně,
10% sleva na konzumaci na koupališti, 1x masáž, místní poplatek.
• Velký Meder – hotel Thermál – Buď fit – termín 25.–28. 3. Cena
3 100 Kč/os. (běžná katalogová cena 3 550Kč/os.) zahrnuje: 3x
ubytování, 3x polopenzi, u každé večeře 0,2  l vína, nealko nápoje,  
vstupenku se 2 vstupy denně na termál. koupaliště, 1x relax. masáž
na koupališti, 1x relax. pobyt v solné jeskyni, 10% slevový poukaz
na konzumaci v samoobslužné restauraci na koupališti.
• 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.
• Orava – hotel Studnička, turistika s koupáním – pokoje s vlastním
soc. zař., TV, balkon, WiFi, sportovní hřiště, solná jeskyně, fitness;
cena s polopenzí na 7 nocí od 3 360 Kč.

ČR

• 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.

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

Pokračujeme ve veřejné
debatě našich čtenářů
a přispěvovatelů
o ukončení provozu
parních lokomotiv
mazutové trakce.

překvapivě vybavený sněhovým
pluhem. Podle dat rušení posledních slovenských Mazutek je patrné, že jezdily ještě počátkem
roku 1973.

Fyzická likvidace
proběhla v roce 1978

V

Železničáři č. 4/2010 předkládá jeden z čtenářů domněnky týkající se ukončení provozu Mazutek v lokomotivních depu Zdice. Odpověď
na jeho otázky je podle mě poměrně jednoduchá a ve stávající
železniční literatuře přesně popsaná.

Ve Zdicích v provozu
až do prosince 1972

Jak jsem již uvedl v pojednání
o zdických Mazutkách v časopise Dráha 9/2004, byly poslední
zbylé zdické Mazutky v provozu
ještě koncem roku 1972. Dnem 22.
listopadu 1972 byla do neprovozního stavu odstavena lokomotiva
555.3015, v té době sloužící na záloze v Berouně. V prosinci téhož
roku zbyly v provozu ještě dvě lokomotivy – 555.3060 a 173. První
jmenovaná byla 10. prosince 1972

POSLEDNÍ V POŘADÍ. Lokomotiva 555.3173 se dne 12. února
FOTO AUTOR
1971 vrací z dílenské opravy. 
spatřena na záloze v Hořovicích,
o týden později oba stroje posunovaly v Berouně. Stroj 555.3060
byl odstaven do neprovozního
stavu 20. prosince.
Ovšem ještě 23. prosince bylo
až do Zdic slyšet z Berouna, jak
poslední Mazutka 555.3173 vytahuje zátěž z „ranžíru“. K jejímu
odstavení však došlo záhy. Zda
byla odstavena ještě téhož dne,

či až na Štědrý den, se ale zjistit
nepodařilo. Jisté je, že od 25. prosince 1972 byla 555.3173 ve služebních záznamech vedena v neprovozním stavu.  
V depu Bratislava se ve stejném
období také schylovalo k ukončení provozu mazutové trakce. Ještě 2.prosince 1972 jsem ve stanici
Bratislava-Vajnory viděl s manipulačním vlakem stroj 555.3244,

Vraťme se ale do Zdic. Některé
z posledních lokomotiv se staly vytápěcími kotli, částečně
pojízdnými, zásobujícími teplem své domovské depo. Zvlášť
555.3173 sloužila poměrně dlouho, takže na její fyzickou likvidaci došlo až koncem roku 1978.
Konkrétně 9.prosince zbývala
k rozřezání ještě víc než polovina
lokomotivy, což zvládal jediný palič. Druhého, který by zajišťoval
svého kolegu při velmi nebezpečné práci, jsem tehdy nespatřil.
Asi během týdne zanikla poslední existující lokomotiva
z celkem padesátky lokomotiv
řady 555.3, které zdickým depem od srpna 1964 prošly. O jejich provozních výkonech a některých dalších zajímavostech
jsem podal vyčerpávající informace v dalším článku v časopisu Dráha 7/2008.
MIROSLAV PETR

CALABRIA, ITALIA

JIŘÍ HOTĚK NABÍZÍ

K moři

KUŘÁCI

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

Rusko – Moskva a Petrohrad
ubytování 2x v hotelu v Moskvě a 2x
v Petrohradě, okruhy autobusem,
vlak – lůžko, 5.–14. 7. 2010, 8 690 Kč.

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

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

Belgie – Holandsko – květinové
korzo, ubytování FORMULE, bus,
23.–27. 4. 2010,
3 980 Kč.

321 ESCAPE CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Lenka Jandošová, Dominikánská 1, 301 00 Plzeň
Všechny destinace dostupné vlakem.

DOVOLENÁ
Cestovní kancelář
Halmanová nabízí:
Č. Hora, hotel**
od 3 990–5 890 Kč
lednice, balkon aj. + klimatizace
zdarma! 7, 8, 10 nocí, lehátko, taxa
-------------------------------------------Bulharsko
4 790–6 190 Kč – 9/10 nocí
vč. lehátka, transfer, taxy,
delegát, 2 lůž. pokoje,
4lůž. apartmá: balkon
TV, mini KK, lednice,
WC + sprcha aj.
-------------------------------------------Chorvatsko – Omiš – Nemira
s polopenzí
i bez, 2–3lůž. studia, 2 990–3 990 Kč
-------------------------------------------Ubytování:
Itálie – Lido Adriano aj.
Rez. Tereza
4 660–15 600 Kč/apt 5 os.
Krátké zájezdy i pobyty
s poznáním
-------------------------------------------Ázerbajdžán + Irán
39 990 – FIP slevy
9.–25. 5. + 12.–28. 9.
tam letadlo + zpět vlak,
11x hotel**, 8x snídaně
-------------------------------------------tel/fax: 581 614 552, 607 611 998
možno i večer,
www.2-dovolena.cz
e-mail: ckhalma@seznam.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

TROPEA
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

Turecko – Istanbul, Princovy ostrovy, ubyt. 3x v hotelu se snídaní,
vlak, 15.–22. 5. 2010,
3 560 Kč.
Francie – zámky na Loiře, menhiry v Carnacu, pobř. Normandie – vylodění, bus, 1.–7. 6. 2010,
5 280 Kč.
Turecko – pob. zájezd u Egejského
moře, 8 dní pob. u moře a 3 dny v Istanbulu, all inclusive, klimatizace,
vlak, bus, 15.–29. 6. 2010, 9 980 Kč.
Řecko – Kréta a Santorini, pozn.
zájezd, vlak, 3x loď, 12.–26. 9.
2010, 10 840 Kč.
Vietnam – Velká cesta, let., 14.–30.
10. 2010, 41 100 Kč (všechny poplatky i vízum).
Kontakt: Jiří Hotěk, Chodská 861,
441 01 Podbořany, tel.: 415 211 129,
mob.: 737 978 481.
http://hotek.wz.cz
Velmi podrobný katalog na vyžádání zašlu.

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

DOVOLENÁ 2010

ITÁLIE
Hotely s polopenzí – os./týden:
• ostrov ISCHIA 2* hotel 4 750 Kč, 3*hotel 6 090 Kč, 4*hotel 7 250 Kč
• PALMOVÁ RIVIERA – Rimini, Pesaro, Fano 3*hotel 6 990 Kč
• KALÁBRIE – Diamante 2*hotel 6 590 Kč, Capo Vaticano 3* HTL 7 390 Kč
Apartmány s vlastní stravou – APT/týden:
• KAMPÁNIE – Agropoli 8 390 Kč
• PALMOVÁ RIVIERA – San Benedetto 4 690 Kč
• KALÁBRIE – Scalea 4 890 Kč, Tropea 4 990 Kč
• SALENTO – Gallipoli 3 590 Kč
• SICÍLIE – Portorosa 6 650 Kč
Ubytování se snídaní – os./noc:
• SICÍLIE – Taormina penzion 720 Kč
• TOSKÁNSKO – S. Vincenzo 3* HTL 790 Kč
ŠPANĚLSKO
Hotely s polopenzí – os./týden:
KATALÁNSKO
• Malgrat de Mar 3* hotel 4 190 Kč, 4*hotel 5 950 Kč
• Pineda de Mar 3*hotel 3 850 Kč, Calella 3*hotel 4 190 Kč
ŘECKO
ostrov ANDROS 7 600 Kč APT/týden, 3*hotel 8 750 Kč/os. s polopenzí
Organizované zájezdy VLAKEM:
• ISCHIA – Termální ráj
11. 6–20. 6., 10. 9.–19. 9.
• Kouzelné ŠPANĚLSKO
11. 6.–20. 6., 3. 9.–12. 9.
• Západní Sicílie – exotická, mystická
9. 6–19.6.
• Řím – věčné město
19. 5.–23. 5., 6. 10.–10. 10.
• Costa del Sol a perly Andalusie
13. 10.–24. 10.
• Maďarská vína a termály
27. 5.–31. 5.
• Grand prix lokomotiv a termály Györ
16. 9.–20. 9.
• Maďarské termály – Bük, Sarvar
19. 5.–23. 5.
• Gyula – termální perla Velké nížiny
24. 9.–28. 9.
• Klobásový festival a termály
27. 10.–31. 10.
• Švýcarsko – Kouzlo hor
16. 6.–20. 6.
• Švýcarsko – Od ledovce k palmám
7. 9.–12. 9.
• Polsko – Lodě na kolejích – světový unikát 27. 7.–1. 8.

7 390 Kč
6 690 Kč
10 990 Kč
3 990 Kč
9 590 Kč
3 990 Kč
3 990 Kč
2 990 Kč
3 790 Kč
3 790 Kč
3 790 Kč
4 790 Kč
4 990 Kč

Kompletní a podrobnější informace najdete v našem katalogu
a na letácích, které Vám rádi zašleme.
KONTAKT: tel: 377 917 476, 774 569 321,
e-mail: 321Escape@321Escape.cz, www.321escape.cz

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.
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pošta
Časopis ČD pro vás
pobavil i poučil

S

novým časopisem ČD
pro vás jsem se setkala poprvé 30. ledna, a to
na nádraží v Olomouci,
kdy jsem cestovala na výlet
do Prahy. Je to velice hezký,
zajímavý časopis a určitě
lepší než ty předcházející,
co jste vydávali. Je také velice poučný, zejména články
o cestování a technice. Pobavil mě křížovkou i soutěží. Podle mě se jedná opravdu o pěkné čtení, jen tak
Květa Synková
dál.

František Průša
opouští firmu

V

úterý 23. února dělá pomyslnou čáru za životem u Českých drah prima
člověk, výpravčí František Průša. Modré armádě
se upsal v roce 1966 ve stanici Beroun, kde také
složil zkoušky na výpravčího vlaků. Záhy následoval svoji ženu do Poděbrad
a od roku 1970 pracuje v železniční stanici Dobšice nad Cidlinou a okolních
stanicích, kde svým profesionálním přístupem
k výkonu povolání a osobitým humorem rozdává pohodu, klid a radost všem
spolupracovníkům.
Že se nám bude hodně
stýskat, nemusím připomínat. Do „dědkovské dřiny“ mu jako jeho „milující
děti“ přejeme mnoho zdraví
a spokojenosti.

Pracovníci ze žst. Choťovice,
žst. Dobšice a PO Kolín

úmrtí
Zemřel kolega
Jiří Čížek

J

eště v úterý 2. února slavil v kruhu své milované
rodiny a přátel 71. narozeniny. Druhý den, ve středu
3. února 2010, nás Jiří Čížek, železničář tělem i duší,
náhle a neočekávaně opustil navždy. Narodil se v roce
1939 v Žirovnici do rodiny
přednosty stanice. Po válce
studoval Jiří Čížek dopravní školu ve Valticích. Poté
vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Praze,
která se následně přesunula na Slovensko. Na dráze
začínal jako výpravčí, poté
byl dopravním dispečerem
a postupně se vypracoval
do vedoucích funkcí na olomouckém ředitelství drah
i na Generálním ředitelství
v Praze. Poslední léta spolupracoval jako konzultant se
společností ČD Cargo.
Jiří Čížek miloval svoji rodinu i práci na železnici.
Svými schopnostmi a pracovitostí pomáhal Českým
drahám do posledních chvil
svého života, a přitom všem
dokázal být dobrým kamarádem, přímým člověkem,
velmi vnímavým ke svému okolí. Rád poznával vše
nové, miloval také jazz,
dobré knihy i víno a cestování. Jeho poslední cesta
skončila v době plné dalších
plánů. Odešel dobrý člověk.
Čest jeho památce! Jménem
všech kolegů a kamarádů

Jiří Hrbáč

Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

7

Jsem zvyklá na pořádek

Když přestaneme plnit
povinnosti, nastane chaos

V loňském roce
zabránila Františka
Sekaninová neštěstí,
které si mohlo vyžádat
značné materiální
škody a možná i lidské
životy. Své práce
signalistky si považuje.

Františka Sekaninová si práce
na železnici, kterou vykonává,
hodně váží. „Není to jen tím,
že jsem zvyklá na seriozní jednání zaměstnavatele, který například včas posílá měsíční výplatu, což v čistě soukromém
sektoru není úplně samozřejmé, ale pochopitelně i na větší
kázeň a pořádek, které jsou potřeba k zajištění běžného denního provozu. Pokud by si přestali plnit svoje povinnosti například výpravčí, signalisté či strojvedoucí, v ten moment započne
na dráze těžko zvládnutelný
chaos,“ říká. Podle ní z toho vyplývá jednoduchý závěr. Pokud
to někdo nechce akceptovat,
musí odejít. Na dráze jsou totiž
v sázce lidské životy a obrovský
svěřený majetek.
Jedním dechem ještě dodává, že práce na směny je pro ni
zajímavá. Chodí sice střídavě

M

ezi oceněné pracovníky
Českých drah u příležitosti Dne železnice 2009
patřila také Františka Sekaninová. Vypravil jsem se proto za ní,
abych se dozvěděl více nejen o jejím činu, ale také o pracovním
a soukromém životě.

Když chybí kus železa,
může dojít k tragédii

Františka Sekaninová v současnosti pracuje v železniční stanici Sebuzín. Mé kroky ale vedly
do města Hoštka nedaleko Štětí,
kde sympatická signalistka bydlí.
První otázka samozřejmě mířila
k události, která vyvrcholila oceněním z rukou generálního ředitele Českých drah Petra Žaludy.
„Dost přesně si vzpomínám
na ten 18. leden loňského roku,
kdy bylo všude bílo, pochopitelně Sebuzín v to nevyjímaje,“ začíná Františka vyprávět. „Byla
jsem pověřená odklízením sněhu. Když jsem zajela lopatkou
pod výhybku, s úžasem jsem
zjistila, že v ní chybí doslova kus
železa. Okamžitě jsem zavolala mobilem kolegovi, výpravčímu Karlovi Herzogovi, který se
hned přišel podívat a pak zavolal na pohotovost do Ústí nad Labem,“ pokračuje.

práce na denní
a noční směny mi
vyhovuje, ušetřím
si tak volný čas.
NA PROCHÁZCE. Na železnici naráží signalistka Františka Sekaninová v práci i doma, kde jí vlak jezdí téměř za oknem.

FOTO autor (2x)

Miluje zvířata
a přehrávání filmů

nechci pomyslet,
kdyby přes
zlomenou kolej
projížděl vlak.
Po příchodu výpravčího Františka uzamkla výhybku přenosným zámkem a za krátkou chvíli dorazilo auto s traťmistrem
a jeho kolegou. „Nemohli uvěřit svým očím, že schází takový
kus výhybky. Za poměrně krátkou chvíli provizorně výhybku
vyspravili a po několika dnech
již byla upravena do původního stavu. Naší stanicí projíždí
denně slušné množství rychlíků i nákladních vlaků od různých dopravců – některé jsou
opravdu dlouhé a náležitě těžké. Nechtěla jsem si ani představit, kdyby takový rozjetý vlak
musel jet přes porouchanou výhybku takzvaně do odbočky. To
by nemuselo dobře dopadnout,“
říká o události Františka Sekaninová.
Jak se dodatečně ukázalo, jednalo se o výjimečný, špatně zjistitelný lom malé, ale poměrně
důležité součásti výhybky – svěrací čelisti. Vykolejení vlaku,
který by přes takovou výhybku
projížděl, by bylo podle odborníků téměř jisté.

na denní i noční, ale vyšetří si
více volna než při běžné osmihodinové šichtě. „Nemohu zapomenout na to, když jsem měla
malé děti a pracovala v obchodě.
Tehdy jsem doslova nic nestíhala. Věřím, že dneska při vhodně
zvoleném turnusu bych všechny povinnosti zvládla bez větších problémů,“ říká Františka
Sekaninová.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI. Pejsci Tony a Punťa tvoří důležité členy domácnosti už přibližně 10 let. Vůbec nevadí, že nejsou čistokrevní.

kdo je františka sekaninová

J

ako vyučená prodavačka pracovala v jedné litoměřické
továrně, která v roce 1993 zkrachovala. Ve stejném roce přišla
k Českým drahám, kde začala kariéru jako operátorka ve Velkých
Žernosekách. Na stejném místě

pracovala 13 let. Po zrušení tohoto místa přešla do stanice Sebuzín nedaleko Ústí nad Labem,
kde nyní pracuje jako signalistka.
Její manžel je výpravčí ve stanici
Velké Žernoseky a syn posunovač
v Hněvicích.

POŠKOZENÍ. Tento případ zlomené výhybky je na první pohled viditelný. Ve sněhu by to však byla zrádná past.

ilustrační fOTO AŽD

Život ale není jenom práce, a tak
jsem se zeptal i na její záliby
v soukromí. Prý má dvě: domácí zvířata a filmy. Na důkaz jejích slov kolem mě pobíhali dva
roztomilí pejsci, Punťa a Tony.
„Jsou to bratři z jednoho vrhu.
Nejsou sice čistokrevní, ale o to
přítulnější a vděčnější,“ vypráví Františka a doplňuje: „Máme
je již desátým rokem, narodili
se v třeskutém mrazu. Abychom
si je mohli od majitele odebrat,
museli jsme si skoro na půl roku
zapůjčit i jejich psí mámu, neboť bez ní by zašli. Feně se pak
od nás vůbec nechtělo a její odchod jsme dost obrečeli.“
Co se týče druhého koníčku,
po celém jejím domě, kam oko
dohlédne, se nacházejí stovky
vzorně seřazených a archivovaných DVD, které Františka Sekaninová nejen sbírá, ale pochopitelně i pozorně sleduje. „Asi nejsem běžný konzument, který si
zakoupí v trafice DVD, podívá se
na něj a pak jej odloží nebo vyhodí. Já se k leckterým filmům
ráda vracím znovu a znovu. Přiznávám, že mám ráda oddechovější žánry,“ vysvětluje a na závěr dodává: „Nedám dopustit
na výtečného francouzského komika Louise de Funése.“
MARTIN HARÁK


Obrázky měly křest s houslemi
Na setkání v sídle SŽDC
v Praze byla pokřtěna
další z populárních
železničních knih
dvojice Krejčiřík
– Ryvola.

slavnosti potěšil nejen bravurní
hrou, ale i jemným humorem.
„Název knížky,“ uvedl ve svém
vystoupení jeden ze spoluautorů
Mojmír Krejčiřík, „je dvojznačný.
Zatímco kresby Jiřího Ryvoly zachycují neopakovatelným způsobem pozoruhodné stavby našich
železničních tratí, text představuje mozaiku obrázků ze života
lidí, kteří tyto stavby v minulosti budovali.“

S

větoznámý houslista Jaroslav Svěcený a generální
ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek se stali kmotry knihy Obrázky z našich
železnic. Toto literárně grafické
dílo prozatím uzavírá poutavou
kolekci spisovatele a historika
Mojmíra Krejčiříka a grafika Jiřího Ryvoly. Vydání realizuje společnost Skanska, kniha ale není
ve volném prodeji.
Prozatím poslední díl v sobě
skrývá jako bonus DVD s třemi krátkými černobílými filmy
o parních lokomotivách, ale například i o motorovém vlaku železniční správy DR Vindobona.

Hold těžké práci předků

AUTOŘI. Historik a spisovatel Mojmír Krejčiřík (vlevo) a grafik Jiří
FOTO AUTOR
Ryvola podepisovali na křtu první výtisky své knihy.
Filmy pocházejí z dílny jihočeského kinoamatéra Václava Přibyla.

Text je mozaika ze života

Houslový virtuoz Jaroslav Svěcený je podle vlastních slov nadšen-

cem do železné dráhy. „Odmalička miluji všechno, co se týká parních vlaků a vůbec historie železnice. Když vidím parní vlak, tak
prostě taji,“ řekl s úsměvem a potom všechny přítomné na malé

K obsahu a významu knihy se
vyjádřil také Karel Huml ze společnosti Skanska. Zdůraznil, že
v pátém díle se uměleckým ztvárněním vzdává hold těžké práci
lidí, kteří stavěli kdysi dávno železniční tratě na našem území.
„Krumpáč, lopata, dynamit a pár
povozů s koňmi – to byla celá tehdejší mechanizace při stavbě tratí. Myslím, že autoři tuto historii poměrně věrně zaznamenali,“
uvedl Huml.
MARTIN HARÁK

ibžd
Smržovka
7. února

D

opoledne mezi dopravnami Smržovka a Josefův Důl se na železničním
přejezdu P5557 střetl osobní vlak 26312 s osobním automobilem Ford Focus. Přejezd
je zabezpečen výstražnými kříži. Osobním vlakem
byl motorový vůz 810.4705. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla  předběžně vyčíslena
na 160 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ústí nad Labem.

Častolovice
7. února

P

o poledni mezi žst. Kostelec nad Orlicí a Častolovice se na železničním přejezdu
P4034 střetl spěšný vlak 1952
s osobním automobilem Škoda Felicia. Řidič auta svým
zraněním na místě podlehl.
Přejezd je zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor.
V čele spěšného vlaku byl motorový vůz 854.204-5. Škoda byla  předběžně vyčíslena
na 182 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha, pracoviště
Česká Třebová.

Vlastec
9. února

P

o poledni v žst. Vlastec
vykolejil osobní vlak 8409
na železničním přejezdu
P6275 v km 44,659. Vlak odjížděl ze třetí staniční koleje
a v jeho čele byla lokomotiva
742.276-9. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla předběžně
vyčíslena na 10 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Plzeň,
pracoviště České Budějovice.

Bohuňovice
9. února

O

dpoledne mezi žst. Bohuňovice a Olomouc
hlavní nádraží se na železničním přejezdu P4202 v km
104,324 střetl osobní vlak
13718 s osobním automobilem Renault Master, jehož
řidič a dva spolujezdci byli
zraněni. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a doplněn dopravními značkami
Stůj, dej přednost v jízdě.
V čele osobního vlaku byla
lokomotiva 754.022-2. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 351 tisíc korun. Událost
šetří RIBŽD Ostrava.

Aš
10. února

V

podvečer mezi dopravnou Aš město a žst.
Aš se na železničním přejezdu P331 v km 1,565 střetl osobní vlak 17217 s osobním automobilem Seat Ibiza. Ke zranění osob nedošlo. Osobním vlakem byla
dvojice motorových jednotek Regionova 814/914.035
a 814/914.005. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 120
tisíc Kč. Událost šetří
R IBŽD Ústí nad Labem.

Rakovník
11. února

V

nočních hodinách
v žst. Rakovník vykolejil při posunu ze třetí staniční koleje osobní vůz
Btax 24 29 801-4 na výhybce číslo 29. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc
Kč. Událost šetří RIBŽD
(MirKo)
Praha.

8

za poznáním

kam jet
Zážitek z modelové
železnice

7/2010

Mezi Klínovcem a Fichtelbergem

K

lub železničních modelářů Theodora Kunze
ze saské Pirny zve o nadcházejícím víkendu k návštěvě výstavy s názvem
Zážitek z modelové železnice (v originále Erlebnis
Modellbahn). V pořadí šestá přehlídka miniaturního
světa na kolejích se uskuteční ve dnech 19. až 21.
února v prostorách výstaviště v Drážďanech. Expozice bude otevřena vždy
od 10 do 18 hodin.

Vlakem do hor
i do pivovaru

Z

ajímavý vlak se o víkendu 13. a 14. března vydá
pomezím tří horských masivů, Hrubého Jeseníku,
Králického Sněžníku a Orlických hor. Zvláštní jízdu
dobové motorové soupravy
M 262.056 + Bix v „polomáčeném“ barevném provedení pořádá Klub železničních
cestovatelů. Vlak vyjede
v sobotu ve 13 hodin ze Šumperka, v Hanušovicích zajede na vlečku místního
pivovaru Holba. Poté přejede do Králíků, kde bude
zajištěno ubytování. Druhý den se vyjede z Lichkova
pravidelným osobním spojem přes Miedzylesie do stanice Bystrzyca Klodzka, kde
bude prohlídka města. Odpoledne po návratu do Lichkova se zvláštní vlak vydá
směrem k Hradci Králové, kde bude akce ukončena
v muzeu návěstní techniky
na vlečce Signalmont. Podrobnosti o zvláštní jízdě
najdete na internetové adrese www.kzc.cz.

Malý návrat do
historie železnice

A

tmosférou a romantikou zaniklých lesních
úzkorozchodných železnic dýchá výstava, která
je až do 31. března otevřena v muzeu v Krupině nedaleko Zvolenu. Vrací nás
do dob, kdy na Slovensku
jezdily lesní vláčky na více
než 700 km tratí. Expozice seznamuje návštěvníky s historií a tradicemi
železnic i lesnictví a také
s namáhavou prací lesních
železničářů. Nechybí ani
připomínka nedaleké lesní
dráhy, která vedla po úbočí
památné hory Sitno z obce
Ladzany do lokality Zaholík. Vystaveny jsou i vzácné
fotografie, například z téměř neznámé železničky
Diviaky – Budiš.

Ve Stromovce
tentokrát dospělí

J

ediná atletická hala u nás
bude o posledním únorovém víkendu hostit nejlepší domácí závodníky při
bojích o republikové tituly.
Ve Stromovce se představí
již jistí účastníci halového mistrovství světa, další budou o možnost startu
v katarském Dauhá ještě
bojovat. Partnerem závodů jsou rovněž České dráhy.
Pokud se do haly Otakara
Jandery vydáte, můžete využít třeba některý z osobních vlaků do blízké stanice
Praha-Bubeneč. První disciplíny začínají po oba dny
(kzc, mn, pt)
ve 13 h.

FICHTELBERGBAHN. Úzkorozchodné parní vlaky jezdí po 17 km dlouhé trati z Oberwiesenthalu do Cranzahlu nedaleko českých Vejprt i v zimním období.

Krušné hory nabízejí
příjemné prostředí
pro strávení zimní
dovolené. V mnoha
ohledech jsou přitom
neprávem ve stínu
již v minulosti
populárních Krkonoš
nebo Jizerských hor.

K

rušné hory u nás neměly
příliš dobrou pověst. Lesy
zničené kyselými dešti,
často opuštěné vesnice nebo
obydlené rodinami, které sem
přišly z jiných regionů bez vztahu k horské krajině, a v podhůří ohromné chemické podniky,
elektrárny a obří jámy povrchových uhelných dolů. To je nepříliš pěkný obrázek našeho západního pohoří na hranicích se Saskem, který se stále vybaví v mysli většiny lidí.
Okolí Božího Daru, Klínovce a německého Fichtelbergu
je však dnes ideálním krajem
pro trávení zimních radovánek. Sjezdovky, kvalitní běžecké trasy a dobré zázemí najdeme
na české i německé straně hranice. Přesto, že z české strany
je tento kout hor po železnici
nepřístupný, čeká zde lákadlo
i pro fandy kolejové dopravy. Je
to především úzkokolejka Fichtelbergbahn, ale určitě lze mezi
drážní zajímavosti zahrnout
i kabinovou lanovku na horu
Fichtelberg.

Název města podle lavice

Na Boží Dar lze vyjet autobusem
z Karlových Varů a Jáchymova.
Málokdo by dnes řekl, že těch
několik desítek domků rozházených na vrcholcích Krušných
hor bylo prohlášeno za město již

v polovině 16. století, v dobách
rozkvětu místního hornictví.
Kraj bohatý na cín a stříbro zaručoval tehdejšímu městu rozkvět. Podle legendy byly místní
doly tak bohaté, že při návštěvě
saského kurfiřta Johanna Friedricha připravily místní horníci
pro svého pána lavici vytesanou z jednoho kusu stříbra. Zeměpán odpočinek na lavici odmítl se slovy Das ist eine Gottesgabe (Toto je dar Boží.), ale budoucímu městu tím dal jméno
– Boží Dar.
Dnes zdejší region žije z turistického ruchu. V okolí Božího Daru jsou desítky kilometrů
běžkařských tratí. Vyrazit lze
na několik tréninkových okruhů s délkou od 4 do 20 kilometrů. Trasy přitom začínají přímo
za hotely a silnicím se vyhýbají speciálními lyžařskými podchody.
Na turistiku orientovaní návštěvníci, kteří nemusejí jezdit po tréninkových a závodních tratích pořád dokola, ale
mají raději nějaký cíl, se mohou vydat na několik zajímavých míst. Asi pětikilometrová trasa vede na 1 224 metrů vysoký Klínovec, nejvyšší vrcholek Krušných hor. Celých 11 kilometrů je to na tisícimetrový
Plešivec s horskou chatou a rozhlednou. Ti nejzdatnější se pak
vydají po Krušnohorské lyžařské
magistrále až do Perninku nebo
Horní Blatné. Tady stojí na Blatenském vrchu další z Krušnohorských rozhleden.

Ano, může se to zdát neuvěřitelné, ale nejvyšší město neleží
na jihu Německa na úpatí velehor Alp, ale v Krušných horách
hned vedle naší hranice…
Oberwiesenthal má podobnou historii jako náš Boží Dar.
Od poloviny 15. století byl hor-

né město žije z cestovního ruchu a funguje jako vyhledávané
klimatické lázně. Zvlášť populární jsou zde zimní sporty, kterým slouží kolem 40 kilometrů
běžeckých okruhů, několik skokanských můstků a také sjezdovky na úbočí Fichtelbergu.
Lepší terény na lyžování v této
části Německa nenajdete i díky
tomu, že Fichtelberg je nejvyšší
horou německé části Krušných
hor a výškový rozdíl mezi vrcholem a městečkem na jeho úpatí
je asi 300 metrů.

Paralely s Ještědem

REPLIKA. Nová chata na Fichtelbergu vyrostla na konci 90. let.

Tipy:

1

Informace o turistických
možnostech, ubytování, ale
také stavu běžeckých a sjezdových tratí na Božím Daru naleznete na www.bozidar.cz.

2

Informace a tipy z okolí německého městečka
Oberwiesenthal naleznete
na www.oberwiesenthal.de.

3

Parní vlaky Fichtelbergbahn jezdí několikrát denně. Jízdní řád, tarif a další zajímavosti zjistíte na adrese
www.fichtelbergbahn.de.

Nejvyšší město
nehledejte v Alpách

Ti, kterým nestačí jen české
cíle, se mohou vydat díky několika lyžařským turistickým přechodům i do okolí Fichtelbergu
a nejvýše položeného německého městečka Oberwiesenthal.

ním místem, kde se těžilo především stříbro, a pak také cín.
Městská práva získal v 17. století a jeho centrum si charakter města s několikapatrovými
domy a čtvercovým náměstím
uchovalo dodnes. Ale hornictví
je i zde už jen historií. Součas-

FOTO autor (3x)

4
Kabinková lanovka slouží
v zimě především lyžařům.

Na Boží Dar se můžete vydat autobusem z Karlových Varů, Ostrova nebo Jáchymova. Autobusové jízdní řády najdete například na
www.idos.cz.

Nejsnadnějším způsobem, jak
zdolat 1 215 metrů vysoký Fichtelberg, je cesta kabinovou lanovou dráhou podobnou té naší
na Ještěd. V zimě ji využívá
i množství lyžařů. Další možností jsou i turistické, v zimě
spíše běžkařské, stezky vedoucí po hřebeni k českým hranicím. Fichtelberg má ještě jednu podobnost s Ještědem. Na vrcholku je horská chata s rozhlednou a i ona má velmi pohnutou
historii. První bouda na vrcholku vznikla už v roce 1889, několikrát byla rozšířena a roku 1963
podlehla požáru. Dnešní objekt
je z konce 90. let a odpovídá své
vyhořelé předchůdkyni. Z vrcholu hory se nabízí panoramatický
rozhled na střední část německých i českých Krušných hor.
Železniční fanoušky ale bude
nejvíce ze všeho přitahovat
provoz na místní 17 kilometrů
dlouhé Fichtelbergbahn, spojující Oberwiesenthal s železniční
sítí DB v obci Cranzahl nedaleko
českých Vejprt. Parní lokomotivy z 50. let zde jezdí i v zimní
sezoně několikrát denně se soupravou zelených vozů a v zimní
krajině to kráskám odfukujícím
černý kouř a páru obzvlášť sluší.
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ

Když na expresech vládly motorové vozy
Doba před 40 lety
přála mezinárodním
expresům, jejichž
názvy jsou pojmem
do dneška.

M

ezi nejstarší spoje Českých drah patří Vindobona. Pamětníci si ponejvíce vzpomenou na střídavě
nasazováné jednotky železnic
ČSD, ÖBB a DR.
V jízdním řádu 1968/69 byla
nasazena jednotka německých
železnic DR řady 175 (původně
VT 18). Tato čtyřdílná modifikace úspěšného výrobku podniku
VEB Wagonbau Görlitz se objevila
na Vindoboně v květnu 1966. Výkon dvou dvanáctiválcových mo-

torů o výkonu 1 320 kW dovoloval
vlaku maximální rychlost 160
km/h, vešlo se do něj 157 sedících
cestujících. V květnu 1969 byly
na řadě ČSD, které na Vindobonu nasadily nové motorové vozy
M 296.1. Celkem bylo ve Vagonce
Studénka vyrobeno 10 motorových vozů této řady a 20 nemotorových vozů Aam, Bam a Bram.
Pětivozová souprava měla maximální rychlost 120 km/h, 246
míst k sezení a jídelní oddíl.
Zatímco Vindobona poprvé
vyjela na tratě ČSD 17. května
1957, další perla našich železnic
– Hungaria – se objevila na spojnici mezi Budapeští, Prahou
a Berlínem až 29. května 1960.
Před čtyřiceti lety, v JŘ 1968/69,
byly na Hungarii nasazovány
motorové jednotky firmy Ganz

DELFÍN. Typická podoba Vindobony v 60. letech.  FOTO archiv P. Schreiera
řady M 298.0. Spoj si získal oblibu u cestující veřejnosti pro velkou  rychlost, čistotu a celkem
solidně dodržovaný jízdní řád.
V úseku Praha – Česká Třebová se

poprvé objevily rychlostníky 130
km/h, které platily jen pro motorové jednotky Hungarie. Oproti
klasickým rychlíkům byla jízda Hungarie uspíšena i tím, že

celní a pasová prohlídka probíhala za jízdy. Vnitrostátní přeprava byla u Hungarie vyloučena
v úseku Praha střed – Děčín a Bratislava – Štúrovo. Motorové Ganzy
vydržely na Hungarii jen do 25.
května 1974. Od té doby vozily
populární expres elektrické nebo
dieselové lokomotivy; ty druhé
mezi Prahou a Děčínem.
Dalším významným expresem
té doby byla Slovenská strela,
která vyjížděla již ráno ve 4.17 h
z Bratislavy, do metropole na Dunaji se vracela z Prahy v 18.11 h.
Ve srovnání s Hungarií byla jízdní doba Slovenské strely o 20 minut delší, protože její trasa byla
vedena z Brna přes  Kutnou Horu,
kde byl jedenáctiminutový pobyt
pro výměnu elektrické lokomotivy. 
MILAN KUBÍČEK

